
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.gnomionline.gr 
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

αρ. φύλλου 9431
€0.60H ΓΝΩΜΗ

Στο «Ιδρυμα 
Κακογιάννης» 
έκθεση για την 

πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά του 

Σουφλίου

Με έργα 28 φοιτητών και 
φοιτητριών Καλών Τεχνών 

από Ελλάδα και Σουηδία

� 13

Παραλίγο τραγωδία 
σε γήπεδο της ΕΠΣ 

Έβρου 

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμ-
βαση το γιατρού αγώνα στην 
αναμέτρηση Νίκη Άνθειας – 
Ακρίτας Δαδιάς το Σάββατο

� 3

Και ο Έβρος συμμετέχει στις 
σημερινές πανελλαδικές 

απεργιακές κινητοποιήσεις 

Συγκεντρώσεις σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα και μαζικό κάλεσμα 
διαμαρτυρίας για το κύμα ακρίβειας και την καθήλωση των μισθών τους.
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Αλεξανδρούπολη: Μια ξεχωριστή 
βόλτα στα Βήματα της Αντουανέττας 

και του Πεπίνου Δεμτζιάν
Ξύπνησαν συγκινητικές μνήμες στον ιστορικό περίπατο σε συνδιοργά-
νωση του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας με την ομάδα των Φίλων 

του Γαλλικού Σταθμού
� 9

Χαρδαλιάς από Έβρο: Τα Χαρδαλιάς από Έβρο: Τα 
σύνορά μας είναι απροσπέλαστασύνορά μας είναι απροσπέλαστα

Γ΄Εθνική: Σέντρα Γ΄Εθνική: Σέντρα 
την Κυριακή, όλο το την Κυριακή, όλο το 
πρόγραμμα του 1ου ομίλου    πρόγραμμα του 1ου ομίλου    

� 1616Με άνοδο κρουσμάτων και 
πτώση στους θανάτους Covid 

μπήκε ο Νοέμβριος

Με βάση τα συνολικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο 
ΕΟΔΥ οι νεκροί μέσα στην εβδομάδα 31 Οκτωβρίου - 6 
Νοεμβρίου ήταν 134. Τα συνολικά κρούσματα μαζί με τις 
επαναλοιμώξεις έφτασαν τα 61.139. Μεγάλη αύξηση και 

στον Έβρο. 
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Λιμάνι Αλεξανδρούπολης: 
Από την «πολύφερνη νύφη»… 
στο ναυάγιο ● Το παρασκήνιο της ματαίω-

σης του διαγωνισμού πώλησης 
και τα επόμενα βήματα κυβέρ-
νησης και ΤΑΙΠΕΔ 

● Αναφορά του πρωθυπουρ-
γού στην απόφασή αυτή και 
κατά την τηλεοπτική του συνέ-
ντευξη, επιβεβαίωσε την από-
φαση να μην προχωρήσει η ιδι-
ωτικοποίηση

● Πώς σχολιάζουν τις εξελίξεις 
ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου 
και η βουλευτής Ν. Γκαρά 

● Αίτημα παρατάξεων για άμε-
ση συζήτηση των εξελίξεων με 
το λιμάνι στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο � 6,7
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1866
Ελαιογραφία του ιταλού ζωγρά-
φου Γκαττέρι.
Το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκα-
δίου στην Κρήτη. Ο Κωνσταντίνος 
Γιαμπουδάκης βάζει φωτιά στην 
πυριτιδαποθήκη και ανατινάζει 
την ανατολική πτέρυγα της μο-
νής, καταπλακώνοντας Χριστια-
νούς και Τούρκους.

1919
Φορολογική μεταρρύθμιση από 
την κυβέρνηση του Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Εισάγεται η φορολο-
γία του προσωπικού εισοδήματος.

1931
Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά, 
έργο του ευαγγελιστή Λουκά, επι-
στρέφει στην Αθήνα από την Τρα-
πεζούντα του Πόντου.

1938
Η Νύχτα των Κρυστάλλων στη 
Γερμανία. Πρόκειται για το πρώ-
το οργανωμένο πογκρόμ εναντί-
ον των Εβραίων από τους Ναζί.

1989
Ανοίγουν τα σύνορα της Ανατο-
λικής Γερμανίας για τους πολί-
τες της, έπειτα από δεκαετίες. Το 
Τείχος του Βερολίνου, το σύμβο-
λο του Ψυχρού Πολέμου, γκρε-
μίζεται.

1990
Ο «Νουρέγιεφ» του ελληνικού πο-
δοσφαίρου Βασίλης Χατζηπανα-
γής ανακοινώνει ότι αποσύρεται 
από τα γήπεδα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1888
Ζαν Μονέ, γάλλος οικονομολόγος 
και πολιτικός, από τους πρωτερ-
γάτες της Ενωμένης Ευρώπης. 
(Θαν. 16/3/1979)

ΘΑΝΑΤΟΙ
959
Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέν-
νητος, αυτοκράτορας του Βυζα-
ντίου. (Γεν. 2/9/905)

1920
Άγιος Νεκτάριος, κατά κόσμον 
Αναστάσιος Κεφαλάς, ιερωμέ-
νος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
που ανακηρύχθηκε Άγιος. (Γεν. 
1/10/1846)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Μνημόνιο νο3 με βαριά μέτρα που 
ψηφίστηκαν από τους Εβρίτες βουλευτές
 ΝΔ ΠΑΣΟΚ

9
NOE
2012

Με τους Ευρωπαίους, από τη μία, να δηλώνουν 
ικανοποιημένοι για την ψήφιση των νέων μέτρων 
στην Ελλάδα, αλλά να μην αποσαφηνίζουν πότε 
ακριβώς θα δοθεί η περιβόητη δόση των 31,5 δισ. 
ευρώ, και τους Εβρίτες, από την άλλη, να παρακο-
λουθούν προβληματισμένοι ή ακόμη και αγανα-
κτισμένοι τις εξελίξεις, ξημέρωσε χθες η επόμενη 
μέρα της ψήφισης του νέου μνημονίου (3) στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη. Σταθεροί στις κομματικές 
τους γραμμές έμειναν τελικά και οι τέσσερις βου-
λευτές του Νομού Έβρου. Οι τρεις βουλευτές της 
συγκυβέρνησης (Γεροντόπουλος, Αλ ∆ερμεντζό-
πουλος από τη Νέα ∆ημοκρατία και Ντόλιος από 
το ΠΑΣΟΚ) ψήφισαν "ναι", ενώ ο Μαρίνος Ουζου-
νίδης των Ανεξάρτητων Ελλήνων καταψήφισε τα 
μέτρα. Το πολυνομοσχέδιο τελικά εγκρίθηκε από 
την Ολομέλεια της Βουλής με 153 θετικές ψήφους 
ενώ "Όχι" ψήφισαν 128 βουλευτές και "παρών" 18 
βουλευτές. Το κλίμα, όπου στεκόσουν κι όπου βρι-
σκόσουν χθες στην πρωτεύουσα του Έβρου, ήταν 
βαρύ, ενώ μαζικότατες ήταν οι πορείες διαμαρτυρίας

Ο καιρός σήμερα
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Μικρογνωμικά

Διοργανώνεται 
από το ΠΑΣΟΚ-Κί-
νημα αλλαγής Έβρου 
την Παρασκευή

Η Νομαρχιακή Επι-
τροπή του ΠΑΣΟΚ-Κί-
νημα αλλαγής Έβρου, 
στα πλαίσια μιας σει-
ράς δράσεων που έχει 
προγραμματίσει αυτή 
την περίοδο, την Πα-
ρασκευή 11 Νοεμ-
βρίου 2022 διοργα-
νώνει εκδήλωση με 
θέμα την ακρίβεια και 
τις προοπτικές για μια 
πιο δίκαιη κοινωνία.

Ομιλητές θα είναι 
οι:

Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής Λά-
ρισας & Γ. Γραμματέας Κ.Ο.

Ολυμπία Αποστόλου, μέλος Π.Σ.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στο ξενοδοχείο Grecotel Egnatia, στην 
αίθουσα «Τένεδος», στις 19:30.

ΝΕ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα αλλαγής Έβρου

Εκδήλωση ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Εβρου: 
«Ακρίβεια και προοπτικές μιας πιο 

δίκαιης κοινωνίας»

Παραλίγο τραγωδία 
σε γήπεδο της ΕΠΣ Έβρου 

Ζητούνται απαντήσεις
Όταν έχεις παρουσιάσει την πώληση 

του 67% των μετοχών του Οργανισμού 
Λιμένα Αλεξανδρούπολης ως τη μεγαλύ-
τερη επένδυση στην ευρύτερη περιοχή, 
οφείλεις να δώσεις κάποιες απαντήσεις, 
περισσότερο αναλυτικές (και πειστικές) 
για τους λόγους που οδήγησαν στην 
ξαφνική ακύρωση του αρχικού σχεδί-
ου. Γιατί, μπορεί τα βαρύγδουπα σχόλια 
για την ανάδειξη του γεωστρατηγικού 
ρόλου της περιοχής και τα μεγάλα λό-
για για την «αναπτυξιακή κοσμογονία», 
που ακούγαμε διαρκώς, από διαφορε-

τικά χείλη, τα τελευταία χρόνια, να μην 
αφορούσαν πολύ κόσμο, και μόνο, όμως, 
η πιθανότητα για δημιουργία κάποιων 
νέων θέσεων εργασίας που θα έφερνε 
όλη αυτή η κινητικότητα, δημιουργούσε 
μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες, τουλάχι-
στον για το άμεσο μέλλον, δεν φαίνεται 
να επιβεβαιώνονται. Γι’ αυτό χρειάζεται 
να δοθούν εξηγήσεις και τα επόμενα 
βήματα να είναι σαφή, να ανταποκρίνο-
νται στην πραγματικότητα και, κυρίως, 
να μεταφραστούν σε έργα. Από λόγια, 
χορτάσαμε.  

Κ.Η. 

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση το 
γιατρού αγώνα στην αναμέτρηση Νίκη 
Άνθειας – Ακρίτας Δαδιάς το Σάββατο, 
στην πρεμιέρα του Νοτίου ομίλου της 
Β’ κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου. 

Στο 15� της αναμέτρησης στο γή-
πεδο της Άνθειας, παίκτης της Δαδιάς 
βρήκε άθελα του με το γόνατο τον τερ-
ματοφύλακα των γηπεδούχων Μανώ-
λη Βαλασούδη ο οποίος φόρεσε εθε-
λοντικά τα γάντια για να βοηθήσει την 
ομάδα του χωριού του καθώς απου-
σίαζαν οι δύο γκολκίπερ που αγωνί-
ζονται σε αυτήν.

Ο Βαλασούδης έχασε για λίγο τις 
αισθήσεις και του «γύρισε η γλώσ-
σα». Τότε ο γιατρός αγώνα Δημή-
τρης Κέλελης που κατάγεται από την 
Άνθεια, μπήκε στον αγωνιστικό χώ-
ρο και με τις απαραίτητες ενέργει-
ες έσωσε τον παίκτη της ομάδας. 
Υπήρξε μισή ώρα διακοπή στο ματς, 
καθώς χρειάστηκε να κληθεί και το 
ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τερμα-
τοφύλακα και να διακομισθεί στο 

Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους 
καθώς είχε συνέλθει πλήρως και ήταν 
καλά στην υγεία του.

«Το Σάββατο ο γιατρός έσωσε 
μία ζωή. Τον ευχαριστούμε», δηλώ-
νει στο SportsAddict.gr ο προπονη-
τής της Άνθειας Σωτήρης Κυλιτζίδης 
που επισημαίνει: «Κανένα ματς να μην 
αρχίζει χωρίς την παρουσία γιατρού».   
(sportsaddict.gr)
Κοσμάς Πανταζής

«Τα σύνορά μας απροσπέλαστα, τα στελέχη μας σε εξαιρετικό βαθμό εγρήγορσης, με μοναδικά υψηλή αίσθη-
ση καθήκοντος και αφοσίωσης! Η χώρα μας θωρακίζεται, παραμένει ισχυρή και πρωταγωνίστρια, πυλώνας 
σταθερότητας στην περιοχή. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε». Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, 
Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος το Σαββατοκύριακο βρέθηκε στον Έβρο, όπου πραγματοποίησε επισκέψεις σε 
σχηματισμούς, επιτηρητικά φυλάκια και παρατηρητήρια του στρατού ξηράς, στην περιοχή ευθύνης του Δ' 
Σώματος Στρατού. 

Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι 
στην παρούσα συγκυρία η 
Αλεξανδρούπολη είναι τόσο 
μεγάλης στρατηγικής, γεω-
πολιτικής και ενεργειακής 
σημασίας για τη χώρα μας, 
ώστε πρέπει να παραμείνει 
στη κυριότητα του ελληνικού 
Δημοσίου και συγκεκριμένα 
του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει και 
τη δυνατότητα να αναπτύξει 
το λιμάνι και να αξιοποιήσει 
πλήρως όλες του τις δυνατό-
τητες.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Πρώτο ερώτημα είναι, εμείς τι 
θέλουμε; Τι σημαίνει για εμάς 
απομόνωση της Τουρκίας; Η 
Τουρκία δεν θα αλλάξει γειτονιά, 
ούτε εμείς. Αρα στόχος μας δεν 
είναι μια Τουρκία φοβική, επιθε-
τική και απομονωμένη. Είναι μια 
Τουρκία που συμμετέχει σε ένα 
σύστημα αξιών που διέπεται από 
συγκεκριμένους κανόνες..
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

 
Κάτι είχαμε καταλάβει

Ο Οκτώβριος του 2022 ήταν ο πιο ζε-
στός Οκτώβριος που έχει καταγραφεί πο-
τέ στην Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα η 
ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την 
παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και την 
κλιματική αλλαγή, έπειτα από ένα καλο-
καίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ.

Οι μέσες θερμοκρασίες ήταν «κοντά 
στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από την 
περίοδο αναφοράς 1991-2020», διευκρί-
νισε σε ανακοίνωσή της η Copernicus. Η 
ευρωπαϊκή υπηρεσία, η οποία δεν διαθέτει 
συγκρίσιμα δεδομένα πριν από την περίο-

δο 1991-2020, είχε ήδη ανακοινώσει πως 
το καλοκαίρι του 2022 ήταν το πιο ζεστό 
που έχει καταγραφεί ποτέ (με θερμοκρα-
σίες κατά περίπου 1,34 βαθμό Κελσίου 
πάνω από τις φυσιολογικές). 

Και όλα αυτά είναι απόρροια της κλι-
ματικής αλλαγής. Και ξέρετε, δεν έχω τί-
ποτα χειρότερο από το να βλέπω κόσμο 
να πανηγυρίζει που Οκτώβριο και Νοέμ-
βριο  κυκλοφορούμε με κοντομάνικα και 
κάνουμε βουτιές στη θάλασσα. Αυτά είναι 
κακά νέα, φίλοι μου. Πολύ κακά, δεν είναι 
για πανηγυρισμούς…! 

Κ.Η. 
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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 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤO ΑΙΜΑ!

Την προσεχή Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 
η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη 
του μεγάλου θρακιώτη Ιεράρχου, του 
Αγίου Νεκταρίου, επισκόπου Πενταπό-
λεως και στον πόλη μας πανηγυρίζει ο 
ομώνυμος ενοριακός Ναός, όπου φυ-
λάσσεται τεμάχιο εκ του ιερού λειψά-
νου του Αγίου. 

Για το λόγο αυτό την Τρίτη 8 Νοεμ-
βρίου στις 6.30’ το απόγευμα θα τε-
λεσθεί στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός με 
αρτοκλασία χοροστατούντος του Μη-
τροπολίτου μας κ. Ανθίμου.

Το πρωί της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου 
θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία από τις 8.00’-10.00’ π.μ.. 

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου 
μέχρι τις 13 Νοεμβρίου θα εκτίθεται 
προς προσκύνηση η ιερά εικόνα της 
Παναγίας της Κοσμοσώτειρας από τις 
Φέρες. Ο Ιερός Ναός είναι ανοικτός 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κληρικολαϊκή Σύναξη του Ιερού Ναού 

Αγίου Νεκταρίου Αλεξανδρουπόλεως

Την προσεχή Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στις 
6.00' το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αλεξαν-
δρουπόλεως Κληρικολαϊκή Σύναξη της 
Ενορίας με τη συμμετοχή των ιερέων και 
των ενοριτών. Στη Σύναξη θα παρουσι-
αστεί μια ιστορική αναδρομή από της 
ιδρύσεως της Ενορίας του Αγίου Νεκτα-
ρίου έως σήμερα και θα γίνει αναφορά 
στο λειτουργικό, πνευματικό, κατηχητι-
κό και ιεραποστολικό έργο της, ενώ θα 
παρουσιαστούν τα οικονομικά δεδομένα 
της διαχείρισης του Ναού. Η Κληρικολα-
ϊκή Σύναξη θα κλείσει με κατευθυντήριες 
υποδείξεις και ευχές από τον Μητροπο-
λίτη μας κ. Άνθιμο.

Προσκαλούμε όσους ενορίτες του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Νεκταρίου επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στην Κληρικολαϊκή Σύναξη 
να προσέλθουν στον Ιερό Ναό την Τετάρ-
τη 9 Νοεμβρίου στις 6.00' το απόγευμα.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Πανήγυρις Ιερού 
Ναού Αγίου 
Νεκταρίου 
Αλεξανδρουπόλεως

Αποφασισμένοι να “τιμω-
ρήσουν” όσους δεν βοη-
θούν στο χρόνιο πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζουν με 
το Internet, είναι οι κάτοι-
κοι της κοινότητας Αγριά-
νης του Δήμου Σουφλίου. 
Πρόσφατα οι νέοι κάτοι-
κοι, που αποτελούν και 
το 40% του πληθυσμού 
του χωριού, πήραν από-
φαση να απέχουν από τα 
εκλογικά τους δικαιώματα. 
Στην περίοδο της πανδημί-
ας 130 σπουδαστές όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευ-
σης, αντιμετώπισαν τερά-
στια προβλήματα με την 
παρακολούθηση των μα-
θημάτων τους

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΓΡΙΑΝΗ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Διήμερο εκδηλώσεων μνήμης για τα 100 
χρόνια από την εκκένωση της Ανατολικής 
Θράκης διοργανώνει στις 19 και 20 Νο-
εμβρίου η Στέγη Ελληνικού Λαϊκού Πολι-
τισμού Νέας Ορεστιάδας. «Πατρίδα μου δε 
σε λησμονώ» θα είναι ο τίτλος του διημέ-
ρου, κατά το οποίο, το Σάββατο 19 του μή-
να θα πραγματοποιηθεί σιωπηρή εκδήλω-
ση 100 λεπτών, στην πλατεία του παλιού 
σταθμού της πόλης, όπου θα ανάψουν και 
100 κεριά, ενώ σε μεγάλη οθόνη θα προ-
βάλλονται στιγμιότυπα από τις δύσκολες 
ώρες που έζησαν οι πρόσφυγες το 1922

Το ειδικό σήμα για τη νόμιμη επα-
ναλειτουργία των Ιαματικών λου-
τρών της Τραϊανούπολης, απέκτη-
σε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. «Η 
χορήγηση του σήματος αποτε-
λούσε προϋπόθεση για τη νόμιμη 
λειτουργία των λουτρών…», ανα-
φέρει η δημοτική αρχή, υπενθυ-
μίζοντας πως με δική της απόφα-
ση, τον Οκτώβριο του 2019, είχε 
παύσει τη λειτουργία τους, καθώς, 
όπως υποστηρίζει, δεν πληρού-
νταν οι προϋποθέσεις που όριζε 
σχετική Υπουργική Απόφαση.

Την ευκαιρία να θαυμάσουν εκθέμα-
τα του Λαογραφικού Μουσείου Δι-
δυμοτείχου θα έχουν επισκέπτες του 
Μουσείου Μπενάκη. Ορισμένα παλιά 
εργαλεία που εκτίθενται στο Λαογρα-
φικό Μουσείο Διδυμοτείχου καταχω-
ρήθηκαν στο βιβλίο “Tales of Tools”. 
Αυτά τα εκθέματα ζητήθηκε να συμπε-
ριληφθούν στην έκθεση “ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ”, που θα πραγματοποι-
ηθεί στο Μουσείο Μπενάκη. Το ΔΣ του 
Λαογραφικού Μουσείου Διδυμοτείχου 
αποδέχτηκε το αίτημα οπότε και τα 
εκθέματα θα συμπεριληφθούν στην 
έκθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στο Μουσείο Μπενάκη από το Μάιο 
ως το Σεπτέμβριο του 2023

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης 
ένας ημεδαπός, διότι σε έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου 
ανίχνευσης ναρκωτικών «LAIKA», βρέθηκαν στο 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε και στην οικία 
του, δύο νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνο-
λικού βάρους 15,47 γραμμαρίων, μικροποσό-
τητα ακατέργαστης κάνναβης, μία ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακριβείας και ένας μεταλλικός τρίφτης, 
τα οποία και κατασχέθηκαν.

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΦΕΡΕΣ             
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Επιμέλεια: Γιώργος 
Πανταζίδης

Ημέρα πανελλαδικής απερ-
γίας σήμερα, η οποία διορ-
γανώνεται από ΓΣΕΕ – ΑΔΕ-
ΔΥ, σωματεία, οργανώσεις, 
φορείς και ο Έβρος δηλώνει 
«παρών»  με αιχμή την καλ-
πάζουσα ακρίβεια και το δυ-
σβάσταχτο ενεργειακό κό-
στος, που «παραλύουν» τα 
νοικοκυριά, σε συνδυασμό με 
την καθήλωση των μισθών 
τους.

 Απεργιακές συγκεντρώ-
σεις οργανώνουν σήμερα, 
9 Νοεμβρίου, ημέρα γενι-
κής πανελλαδικής απεργίας, 
τα Εργατικά Κέντρα σε Αλε-
ξανδρούπολη και Ορεστιά-
δα. Στην Αλεξανδρούπολη η 
συγκέντρωση θα γίνει μπρο-
στά στο κτίριο του Εργατικού 
Κέντρου στις 10:30 το πρωί, 
στην Ορεστιάδα έχει προ-
γραμματιστεί την ίδια ώρα 
(10:30 π.μ.) στην κεντρική 
πλατεία της πόλης. Στο κά-
λεσμά τους, τονίζουν ότι «η 
απάντηση των εργαζομένων 
θα πρέπει να είναι μαζική και 
δυναμική». 

Καλέσματα συμμετοχής 
στις συγκεντρώσεις απευθύ-
νουν με δικές τους ανακοι-
νώσεις σωματεία και σύλλο-
γοι του νομού, δηλώνοντας 
τη στήριξή τους στο γενικό-
τερο διεκδικητικό πλαίσιο της 
απεργίας και θέτοντας και επι-
μέρους κλαδικά τους αιτήμα-
τα. Για συμμετοχή στην απερ-
γία της 9ης Νοεμβρίου καλεί 
και το νομαρχιακό τμήμα 
Έβρου της ΑΔΕΔΥ. Ξεχωριστή 
απεργιακή συγκέντρωση, στις 
10:30 αύριο το πρωί, μπροστά 
στο δημαρχείο Αλεξανδρού-
πολης, αλλά και στην πλατεία 
Ορεστιάδας οργανώνουν τα 
σωματεία που συντάσσονται 
στο ΠΑΜΕ Έβρου. 

Η ανακοίνωση του 
Εργατικού Κέντρου

«Οι τιμές στην ενέργεια, τα 
τρόφιμα και άλλα είδη πρώ-
της ανάγκης εκτοξεύονται σε 
επίπεδα που οδηγούν εκα-
τομμύρια εργαζόμενους στη 
φτώχεια, ενώ την ίδια ώρα 
Κυβέρνηση, «αναλυτές» και 
κεντρικοί τραπεζίτες μας λέ-
νε ότι η αύξηση των μισθών 
δεν είναι αποδεκτή λύση για 
την αντιμετώπιση του πληθω-

ρισμού.
Ως αντίμετρο προτείνουν 

τη συνέχιση της «εξόρυξης» 
πλούτου από τα πορτοφόλια 
των φτωχών, πλούτος που 
με άνεση παραδίδεται σε μι-
κρό αριθμό κυρίαρχων πολυ-
εθνικών, που εν συνεχεία τον 
αναδιανέμουν στους εαυτούς 
τους σε βάρος των ανθρώπων 
και του πλανήτη.

Τους απαντάμε ότι οι μι-
σθοί δεν είναι η αιτία του 
πληθωρισμού. Οι ισχυρισμοί 
τους συνιστούν καθαρά και 
απλά μισθολογική καταστο-
λή που πρέπει να σταματή-
σει. Οι εργαζόμενοι είναι τα 
θύματα αυτής της κρίσης αύ-
ξησης του κόστους ζωής, με 
την αξία των μισθών να μειώ-
νεται ενώ οι τιμές των καθη-
μερινών αγαθών αυξάνονται. 
Αυτό αυξάνει τις υπάρχουσες 
ανισότητες, με τους χαμηλό-
μισθους εργαζόμενους και τα 
ευάλωτα άτομα να πλήττονται 
περισσότερο.

Συμμετέχουμε όλοι μαζικά 
και δίνουμε δυναμικό παρών 
στην συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας του Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου Ν. Έβρου την Τετάρ-
τη 09 Νοέμβριου 2022 στις 
11:00 π.μ. μπροστά στο κτή-
ριο του Εργατ/κού Κέντρου» 
αναφέρει η ανακοίνωση – κά-
λεσμα 

Κάλεσμα του Ν.Τ. ΑΔΕ-

ΔΥ Έβρου για συμμετοχή 

στην Απεργία της Τετάρτης 

9 Νοεμβρίου

Το Νομαρχιακό Τμήμα 
ΑΔΕΔΥ Έβρου καλεί όλους 
τους εργαζόμενους, τους 
άνεργους και τους συνταξι-
ούχους να συμμετέχουν μαζι-
κά στην Απεργία την Τετάρτη 
9 Νοεμβρίου και στις απερ-
γιακές συγκεντρώσεις στις 
11:00 π.μ. στην Αλεξανδρού-
πολη μπροστά στο Εργατικό 
Κέντρο και στην Ορεστιάδα 
στην κεντρική 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 συνδικά-
των την Τετάρτη 9 Νοεμβρί-
ου 2022.

Στις 9 Νοεμβρίου απεργού-
με όλοι οι εργαζόμενοι στο 

δημόσιο και ιδιωτικό χώρο για 
να βάλουμε ένα τέρμα σ’ αυτή 
την πολιτική. Σήμερα με επί-
σημο πληθωρισμό πάνω από 
11% είναι η ώρα να διεκδική-
σουμε να ζούμε με αξιοπρέ-
πεια από τον μισθό μας.

Η δύναμη μας είναι η ορ-
γανωμένη αντίδραση και οι 
μαζικοί αγώνες. Αυτό είναι 
που φοβούνται όλοι οι πο-
λιτικοί και όλες οι κυβερνή-
σεις. Όλοι μαζί λοιπόν απερ-
γούμε και συμμετέχουμε στις 
συγκεντρώσεις μαζί με τους 
συμπολίτες μας για να διεκ-
δικήσουμε:

• Αυξήσεις στους μισθούς 
μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες 
με την αύξηση του πληθω-
ρισμού

• Κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης από 01/01/21 
όπως έγινε και στον ιδιωτι-
κό τομέα

• Ξεπάγωμα της διετίας 
2016-2017

• Αφορολόγητο στις 
12.000 ευρώ

• Επαναφορά 13ου - 14ου 
μισθού

• Αύξηση και επέκταση του 
επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας. Καμία 
περικοπή του.

• Στήριξη του ΕΣΥ με γεν-
ναία χρηματοδότηση. Μέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας και στα σχο-
λεία. Μείωση του αριθμού 
των μαθητών στο 1:15. Όχι 
στις απολύσεις και στις ανα-
στολές εργασίας του προσω-
πικού.

• Κατάργηση του Νόμου 
Χατζηδάκη (Ν4808/21) για 
τα εργασιακά, καθώς και κα-
τάργηση όλων των νόμων που 
ιδιωτικοποιούν την κοινωνική 
ασφάλιση.

• Προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού για να καλυφθούν τα 
χιλιάδες οργανικά κενά που 
υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαί-
τερα στους τομείς της Υγείας, 
της Παιδείας, της Κοινωνικής 
Ασφάλισης, της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης κ.ά.

• Όχι στις ιδιωτικοποιή-

σεις Δημόσιων οργανισμών 
και φορέων και των δημόσι-
ων αγαθών.

Στον αγώνα αυτό δεν πρέ-
πει να είμαστε μόνοι μας οι 
εργαζόμενοι του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Στον αγώ-
να αυτό απέναντι σ’ αυτή την 
πολιτική φτωχοποίησης των 
Ελλήνων πολιτών πρέπει να 
είμαστε μαζί με τους εργαζό-
μενους απ’ όλους τους επαγ-
γελματικούς - παραγωγικούς 
- επιστημονικούς - κοινωνι-
κούς - πολιτιστικούς χώρους 
του νομού μας και με όλους 
τους άνεργους, τους νέους και 
τους συνταξιούχους.

Καλούμε όλους τους ερ-
γαζόμενους σε όλο το Δημό-
σιο να συμμετέχουν μαζικά 
στην απεργιακή κινητοποίηση 
και να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους με όλους τους εργαζόμε-
νους από κάθε επαγγελματικό 
χώρο, με όλους τους συντα-
ξιούχους και με όλους τους 
άνεργους.

Η ΕΙΝΟΚΥ Θράκης αποφά-

σισε συμμετοχή στην απερ-

γία της 9 Νοέμβρη

Η καταδίκη στο νομοσχέδιο 
για την δευτεροβάθμια περί-
θαλψη, που έφερε σε δημόσια 
διαβούλευση η κυβέρνηση και 
βάζει ταφόπλακα στο Δημό-
σιο Σύστημα Υγείας, εκφρά-
στηκε μέσα από τη Συνέλευση 
που πραγματοποίησε η Ένωση 
Νοσοκομειακών Ιατρών και 
Κέντρων Υγείας Θράκης (ΕΙ-
ΝΟΚΥΘ).

Η ΕΙΝΟΚΥΘ αποφάσισε 
συμμετοχή στην απεργία στις 
9 Νοεμβρίου, διεκδικώντας 
ένα ΕΣΥ δημοκρατικό, καινο-
τόμο, ανοιχτό, με ελεύθερη 
πρόσβαση. Για γιατρούς ΕΣΥ 
με αξιοπρέπεια, καλά αμειβό-
μενους, επιστημονικά επαρ-
κείς και ανθρωπίνως διαβι-
ούντες.

Κάλεσμα από τη Νομαρχι-

ακή Επιτροπή Εβρου του 

ΣΖΥΡΙΖΑ ΠΣ

Η Ν.Ε. ΕΒΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
καλεί τα μέλη και τους φίλους 

του κόμματος να στηρίξουν με 
την παρουσία και τη μαζική 
συμμετοχή τους, την Γενική 
Απεργία της ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ, 
αύριο 09/11/2022, συμμε-
τέχοντας στις κεντρικές ερ-
γατικές συγκεντρώσεις, που 
θα πραγματοποιηθούν την 
11:00 στην Αλεξανδρούπο-
λη και στην Ορεστιάδα.

Με την συμμετοχή μας 
αγωνιζόμαστε για ένα μεγά-
λο και ισχυρό κοινωνικό κί-
νημα κατά της ακρίβειας, για 
άμεσα μέτρα προστασίας των 
εργαζομένων και κοινωνική 
αλληλεγγύη.

Το μήνυμα πρέπει να είναι 
ισχυρό, απευθυνόμενο στην 
αντιλαϊκή κυβέρνηση ΜΗΤΣΟ-
ΤΑΚΗ και με στόχο να πραγ-
ματοποιηθεί το συντομότερο 
δυνατό η αναγκαία για την 
χώρα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.

Νομαρχιακή Επιτροπή 
Έβρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙ-
ΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Το κάλεσμα εργατικών σω-

ματείων για τη συγκέντρω-

ση στο Δημαρχείο

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ - 
ΦΟΡΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
ΣΤΙΣ 10:30 π.μ. ΣΤΟ ΔΗΜΑΡ-
ΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αγωνιστικό κάλεσμα προς 
τους εργαζόμενους, τους συ-
νταξιούχους, τους μικρομαγα-
ζάτορες, τους αυτοαπασχο-
λούμενους, τους βιοπαλαιστές 
αγρότες, τους νέους και τις 
νέες, για συμμετοχή στην 
πανελλαδική απεργία στις 9 
Νοέμβρη και στην απεργια-
κή συγκέντρωση στις 10:00 
π.μ. μπροστά στο Δημαρχείο 
Αλεξανδρούπολης, απευθύ-
νουν εργατικά σωματεία του 
Έβρου:

Διεκδικούν:
• Γενναία μείωση και πλα-

φόν στις τιμές στα βασικά είδη 
πλατιάς κατανάλωσης, όπως 
διατροφής και ένδυσης.

• Κατάργηση του ΦΠΑ στα 
βασικά είδη πλατιάς λαϊκής 

κατανάλωσης.
• Κατοχύρωση κατώτερων 

εγγυημένων τιμών στα αγρο-
τικά προϊόντα και μέτρα μείω-
σης του κόστους παραγωγής.

• Δραστική μείωση και πλα-
φόν στην τιμή του ηλεκτρι-
κού ρεύματος και του φυσι-
κού αερίου.

• Κατάργηση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης και του 
ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, 
φυσικό αέριο και ηλεκτρική 
ενέργεια.

• Κανένα εργατικό και λα-
ϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, 
τηλέφωνο. Διαγραφή χρεών 
για τα εργατικά - λαϊκά νοικο-
κυριά και τους επαγγελματίες.

• Διεύρυνση των κριτηρίων 
ένταξης στο Κοινωνικό Οικια-
κό Τιμολόγιο και στο επίδομα 
θέρμανσης, αύξηση του οι-
κογενειακού εισοδηματικού 
κριτηρίου στα 30.000 ευρώ.

• Επιδότηση ενοικίου για 
εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά, 
φοιτητές και μικρές επιχειρή-
σεις, διεύρυνση των κριτηρί-
ων ένταξης και αύξηση της 
επιδότησης.

• Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ 
για τα εργατικά - λαϊκά νοι-
κοκυριά.

• Κατάργηση του τέλους 
επιτηδεύματος για τους επαγ-
γελματίες.

• Αφορολόγητο στα 12.000 
ευρώ, προσαυξημένο κατά 
3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

• Διαγραφή χρεών σε τρά-
πεζες και εφορία.

Τα σωματεία:

- ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 
- ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
- ΦΕΡΩΝ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ «Η 
ΕΝΟΤΗΤΑ»

- ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑ-
ΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

- ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. 
ΕΒΡΟΥ

Και ο Έβρος συμμετέχει στις σημερινές 
πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡ-ΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΥΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΘΗΛΩΣΗ

Σε μαζική συμμετοχή καλούν Εργατικό 
κέντρο Έβρου, ΝΤ ΑΔΕΔΥ, Εργατικά 
ταξικά Σωματεία και οργανώσεις, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΕΙΝΟΚΥΘ
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της Κικής Ηπειρώτου 
Και ξαφνικά, εκεί που οι διαδικασίες 

είχαν προχωρήσει και όλοι περίμεναν 
το επόμενο «αφεντικό» του λιμανιού 
της Αλεξανδρούπολης… αλλαγή ρότας. 
Μετά από παρατάσεις επί παρατάσε-
ων, έντονο γεωπολιτικό και επιχειρη-
ματικό παρασκήνιο για τα ενδιαφερό-
μενα σχήματα, δημόσιες δηλώσεις για 
τη γεωπολιτική του σημασία, αλλά και 
το αναπτυξιακό του μέλλον, το λιμάνι 
Αλεξανδρούπολης κατέληξε εκεί που 
είχε ξεκινήσει πριν 2-3 χρόνια: Στην 
“αγκαλιά” του κράτους.  

Η ματαίωση του διαγωνισμού για 
την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της 
Αλεξανδρούπολης ήταν μια σταθμι-
σμένη απόφαση εκ μέρους της κυ-
βέρνησης που ελήφθη την περασμέ-
νη εβδομάδα. Το λιμάνι θα παραμείνει 
υπό δημόσιο έλεγχο και το ΤΑΙΠΕΔ θα 
εκπονήσει και θα προωθήσει το απα-
ραίτητο πλάνο ενίσχυσης των υποδο-
μών του λιμένα που αν δεν υπήρχε η 
αλλαγή στρατηγικής θα αναλάμβανε 
να υλοποιήσει ο ιδιώτης που θα πλειο-
δοτούσε στον εν εξελίξει διαγωνισμό.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης χαρακτήρισε «μεγάλης στρα-
τηγικής, γεωπολιτικής και ενεργειακής 
σημασίας» το λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης, μιλώντας τη Δευτέρα στον 
ΑΝΤ1 και επιβεβαίωσε την απόφαση 
να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση. 
«Η πληροφορία αυτή είναι ακριβής», 
ανέφερε. «Η κυβέρνηση αποφάσισε 
ότι στην παρούσα συγκυρία η Αλεξαν-
δρούπολη είναι τόσο μεγάλης στρα-
τηγικής, γεωπολιτικής και ενεργειακής 
σημασίας για τη χώρα μας, ώστε πρέ-
πει να παραμείνει στη κυριότητα του 
ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα 
του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει και τη δυ-
νατότητα να αναπτύξει το λιμάνι και 
να αξιοποιήσει πλήρως όλες του τις 
δυνατότητες», πρόσθεσε. «Δεν νομί-
ζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ πολύ 
περισσότερο γιατί στην παρούσα συ-
γκυρία δεν βλέπαμε το λόγο να που-
ληθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
σε κάποιον ξένο επενδυτή», ανέφερε 
ο πρωθυπουργός.

Με την απόφαση αυτή παράγοντες 
της αγοράς υποστηρίζουν, σύμφωνα 
με το businessdaily.gr ότι η κυβέρνηση 
αποφεύγει τις…κακοτοπιές –υπενθυ-
μίζεται πως από το διαγωνισμό είχαν 
υποχρεωθεί σε αποχή μεγάλα εγχώρια 
ιδιωτικά συμφέροντα που γκρίνιαζαν- 
χωρίς να διαταράσσει τις σχέσεις της 
με τον αμερικανικό παράγοντα που εν-
διαφέρεται σφόδρα για το ιδιοκτησι-
ακό καθεστώς του λιμανιού. Ωστόσο, 
σύμφωνα με πληροφορίες της ΓΝΩ-
ΜΗΣ, το αμερικανικό λόμπι διατείνεται 
προς πάσα κατεύθυνση τις τελευταίες 
ώρες ότι δεν έπαιξε απολύτως κανέ-
να ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. 

Ο βασικός λόγος που οδήγησε το 
Μέγαρο Μαξίμου στην απόφαση μα-
ταίωσης του διαγωνισμού, ενώ δύο 
σχήματα είχαν υποβάλει δεσμευτικές 

οικονομικές προσφορές για την από-
κτησή του, ήταν ακριβώς ο ενισχυμέ-
νος ρόλος του λιμανιού σε στρατιω-
τικό, ενεργειακό και εμπορικό επίπεδο 
που «επιτάσσει να παραμείνει υπό δη-
μόσιο έλεγχο», όπως σημείωναν αρ-
μόδιες πηγές στo BD. 

Το λιμάνι πριν τον πόλεμο της Ου-
κρανίας, με τη συμφωνία της ελλη-
νικής κυβέρνησης με το ΝΑΤΟ είχε 
μετατραπεί σε ένα δυναμικό κόμβο 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπου 
κυρίως μονάδες των ΗΠΑ διεξήγαν 
ασκήσεις και επιχειρήσεις στα Βαλκά-
νια, την Ανατολική Μεσόγειο και την 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Άρ-
ματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα 
μεταφοράς προσωπικού, ελικόπτερα 
και άλλα πτητικά μέσα, οπλισμός και 
εφόδια προωθούνταν από τον ελληνι-
κό διάδρομο θαλάσσιων και χερσαίων 
μεταφορών. Με τον πόλεμο όμως στην 
Ουκρανία απέκτησε δυσανάλογο για 
το μέγεθός του γεωστρατηγικό ρόλο.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος του 
λιμανιού

Και αυτό γιατί παρέχει πρόσβαση 
στην Ουκρανία, μέσω Βουλγαρίας και 
Ρουμανίας. Επίσης, μέσω της Αλεξαν-
δρούπολης παρακάμπτεται η Μαύρη 
Θάλασσα, στην οποία έχει δυνάμεις η 
Ρωσία, και ο Βόσπορος που ελέγχεται 
από την Τουρκία.

Παράλληλα, έχουν τεθεί οι βάσεις 
για να καταστεί ενεργειακός κόμβος 
με τον σταθμό επαναεριοποίησης φυ-
σικού αερίου (FSRU) της Gastrade λί-
γα χιλιόμετρα εξώ από το λιμάνι. Μια 
υποδομή που θα περιορίσει περαιτέ-

ρω την ενεργειακή εξάρτηση από το 
ρωσικό φυσικό αέριο.

Στο εμπορικό του σκέλος, το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης, υποβοη-
θούμενο από τις σιδηροδρομικές και 
οδικές συνδέσεις που διαθέτει, μπο-
ρεί να αποτελέσει κόμβο μεταφοράς 
εμπορευμάτων μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης, ενώ μειώνει και το χρόνο πα-
ράδοσης εμπορευμάτων προς τις χώ-
ρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως εί-
ναι η Τσεχία, η Ουγγαρία κ.ά. Για αυτό 
άλλωστε και έχει προταθεί να διακι-
νούνται από τις εγκαταστάσεις του 
τα ουκρανικά σιτηρά ,αφού παρέχει 
πρόσβαση στην Ουκρανία μέσω Βουλ-
γαρίας και Ρουμανίας, με τον λιμένα 
ως ενδιάμεσο σταθμό. Η πρόταση της 
ελληνικής κυβέρνησης είναι να διακι-

νούνται 200.000 τόνοι σιτηρών από 
την Ουκρανία κάθε μήνα από το λιμάνι

Εν τω μεταξύ, η αλλαγή στρατηγι-
κής της ελληνικής κυβέρνησης και η 
παραμονή του λιμανιού υπό δημόσιο 
έλεγχο δεν ενοχλεί τις ΗΠΑ. Βασικός 
στόχος όλων των τελευταίων ετών 
εκ μέρους της αμερικανικής πρεσβεί-
ας στην Ελλάδα ήταν το λιμάνι κατά 
τη διάρκεια της ιδιωτικοποίησής του 
να μην περάσει σε ιδιώτες που είχαν 
επιρροές από τη Ρωσία.

Ποιες επενδύσεις καλείται να 
δρομολογήσει το ΤΑΙΠΕΔ

Με την παραμονή υπό δημόσιο 
έλεγχο η συνθήκη αυτή υπηρετείται. 
Απλώς από την πρεσβεία έχουν δια-
μηνύσει στην ελληνική κυβέρνηση πως 
θα πρέπει να μην καθυστερήσουν οι 
επενδύσεις επέκτασης του λιμανιού 
και να ληφθούν οι απαραίτητες πρό-
νοιες ώστε να μην κολλήσουν οι ερ-
γασίες αναβάθμισης του λιμένα στη 
γραφειοκρατία. To TAIΠΕΔ στη συνε-
δρίαση του ΔΣ της ερχόμενης Πέμπτης 
θα ανακηρύξει επίσημα τη ματαίωση 
του διαγωνισμού και θα ξεδιπλώσει 
το επενδυτικό σχέδιο για τον εκσυγ-
χρονισμό του λιμανιού.

Το λιμάνι χρειάζεται οπωσδήποτε 
εξοπλισμό με σύγχρονα μηχανήματα, 
αποθήκες εμπορευμάτων αλλά και με-
γαλύτερα βυθίσματα στους προβλήτες, 

του παλιού αλλά και του νέου εμπο-
ρικού λιμανιού. Το παλιό λιμάνι έχει 
βύθισμα 8 μέτρων και, το νέο (ανα-
τολικότερο), βύθισμα 12 μέτρων. Το 
λιμάνι όμως χρειάζεται μεγαλύτερα 
βάθη αλλά και μήκη στα κρηπιδώματα.

Σημειώνεται πως οι υποδομές του 
λιμανιού θα αναβαθμιστούν περαιτέ-
ρω, με το έργο προϋπολογισμού 1,08 
δισ. ευρώ του υπουργείου Υποδομών 
για τη βελτίωση της χερσαίας σιδηρο-
δρομικής σύνδεσης της Αλεξανδρού-
πολης με το Ορμένιο.

Τοπικοί παράγοντες εκτιμούν ότι 
η αναβάθμιση του λιμανιού θα προ-
σελκύσει επενδύσεις και σε άλλους 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
της πόλης μετατρέποντας την Αλεξαν-
δρούπολη σε εμπορικό κόμβο για την 

κοντινή Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Υπενθυμίζεται πως δύο σχήματα 

με έντονο το αμερικανικό στοιχείο 
είχαν καταθέσει οικονομικές προ-
σφορές στον διαγωνισμό του ΤΑΙ-
ΠΕΔ για την απόκτηση του 67% του 
Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρού-
πολης. Πρόκειται για την κοινοπρα-
ξία που απαρτίζεται από τις εταιρείες 
BLACK SUMMIT FINANCIAL GROUP 
(επενδυτικό fund από τις ΗΠΑ) – 
EUROPORTS (Βέλγιο) -EFA GROUP 
και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η LIBERTY PORT 
HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., 
θυγατρική της επίσης αμερικάνικης 
QUINTANA INFRASTRUCTURE & 
DQEVELOPMENT.

Τα ερωτήματα
Με βάση γνώστες της υπόθεσης 

αρκετά είναι τα ερωτήματα που τί-
θενται: 

-Άραγε, στην Ελλάδα που είχε και 
έχει γίνει “σημαία” η αξιοποίηση - 
παραχώρηση της δημόσιας περιου-
σίας ειδικά από αυτήν την κυβέρνη-
ση, υπάρχει αλλαγή ρότας στο θέμα 
υποδομών;

-Η όλη προβολή του λιμανιού και η 
"παρέλαση" αξιωματούχων που "μπρά-
νταραν" την ιδιωτικοποίηση ήταν άρα-
γε εκτός στρατηγικής;

-Επίσης είναι μόνο το υψηλό αμε-
ρικανικό ενδιαφέρον που οδήγησε σε 
αυτήν την επιλογή ή μήπως μια μη 
ικανοποιητική οικονομική προσφορά, 
αφής στιγμής μάλιστα είχε συρρικνω-
θεί και ο αριθμός των ενδιαφερομέ-
νων με την αποχώρηση και δυο ση-
μαντικών σχημάτων.

Σύμφωνα με το news247.gr, και 
όπως, αναφέρεται κι από πηγές κοντά 
στο ΤΑΙΠΕΔ φαίνεται ότι υπήρχαν σο-
βαρά “τεχνικά ζητήματα” με τους δυο 
ενδιαφερόμενους, που έχουν να κάνει 
με θέματα οικονομικής ευρωστίας και 
διαφάνειας του ενός σχήματος αλλά 
και ικανότητας του άλλου σε θέματα 
διαχείρισης λιμένων.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι για το 
λιμάνι με τη μεγάλη γεωστρατηγική 
σημασία, από τους τέσσερις ενδια-
φερόμενους ομίλους οι οποίοι είχαν 
περάσει στην τελική φάση του διαγω-
νισμού, δύο δεν κατέθεσαν προσφο-
ρά (ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλο-
νίκης, όπου μετέχει σχήμα του Ιβάν 
Σαββίδη και η κοινοπραξία Cameron 
SA-Goldair Cargo και Bollore Africa 
Logistics, με συμμετοχή του Ομίλου 
Κοπελούζου, δυο σχημάτων που εκτι-
μάται ότι θα μπορούσαν να “φουσκώ-
σουν” τις προσφορές τους (ειδικά ανα-
φέρεται το σχήμα Κοπελούζου από 
παράγοντες με γνώση των εξελίξεων 
) και έτσι έμειναν δύο μόνο επενδυ-

τικά σχήματα:
1. Από την κοινοπραξία INTERNA-

TIONAL PORT INVESTMENTS AL-
EXANDROUPOLIS, η οποία απαρτίζε-
ται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT 
FINANCIAL GROUP (Αδελφοί Χαρα-
λαμπάκη)- EUROPORTS-EFAGROUP 
και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

2. Από την LIBERTY PORT 
HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗΑ.Ε. (θυγατρική QUINTANA 
I N F R A S T R U C T U R E  & 
DEVELOPMENT) 

Από την «πολύφερνη νύφη», 
στο ναυάγιο 

Ήταν Ιούλιος του 2020  όταν ο τότε 
πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Αρης Ξενόφος 
ανακοίνωνε από την Αλεξανδρούπο-
λη την απόφαση της κυβέρνησης και 
του ταμείου για πώληση του 67% των 
μετοχών του ΟΛΑ σε ιδιώτη, για 60 
χρόνια, μέσω διαγωνιστικής διαδικα-
σίας. Η απόφαση αυτή ανέτρεπε τον 
σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρ-
νησης, που είχε επιλέξει το μοντέλο 
της υποπαραχώρησης δραστηριοτή-
των των 10 περιφερειακών λιμένων 
της χώρας με τον έλεγχο να παραμέ-
νει στα χέρια του δημοσίου, δίνοντας 
παράλληλα ευκαιρίες προσέλκυσης 
ιδιωτών επενδυτών.

«Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
μπορεί να αναδειχθεί σε πυρήνα της 
οικονομικής ζωής της πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής της Θράκης, τό-
σο λόγω της γεωστρατηγικής του θέ-
σης όσο και για την εμπορευματική 
δραστηριότητα και τις προοπτικές της. 
Συνδέεται με την Εγνατία Οδό, ενώ 
διαθέτει σιδηροδρομική διασύνδεση 
δίνοντας εύκολη δίοδο στα εμπορεύ-
ματα Ανατολής και Δύσης και αντί-
στροφα», είχε δηλώσει τότε ο κ. Ξε-
νόφος μετά το τέλος των επαφών που 
είχε με στελέχη του ΟΛΑ.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν προκαλέ-
σει τη σφοδρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, 
με τον τομεάρχη Ναυτιλίας Νεκτάριο 
Σαντορινιό να δηλώνει ότι η ανακοί-
νωση από τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ 
της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της 
Αλεξανδρούπολης με την παραχώρηση 
του 67% των μετοχών σε ιδιώτη επεν-
δυτή μάς «φέρνει μνήμες της σκληρής 
εποχής των μνημονίων 2010-2014. Οι 
δεσμεύσεις για πώληση των δέκα πε-
ριφερειακών λιμανιών της χώρας, που 
είχε αναλάβει η τότε κυβέρνηση Σαμα-
ρά, υλοποιούνται με καθυστέρηση 4,5 
χρόνων, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε 
και αντέκρουσε τα σχέδια ιδιωτικο-
ποιήσεων των Οργανισμών Λιμένων».

Από τότε και μέχρι σήμερα, κύλησε 
πολύ νερό στο «αυλάκι». Δημοσιεύμα-
τα επί δημοσιευμάτων, σε τοπικά και 

Λιμάνι Αλεξανδρούπολης : Από την  
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΑΙΠΕΔ   

Πώς σχολιάζουν τις εξελίξεις ο 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου και η βουλευτής Ν. 
Γκαρά .Αίτημα παρατάξεων για άμεση συζήτηση 
των εξελίξεων με το λιμάνι στο Δημοτικό 
Συμβούλιο 

Το λιμάνι θα παραμείνει υπό δημόσιο 
έλεγχο και το ΤΑΙΠΕΔ θα εκπονήσει και θα 
προωθήσει το απαραίτητο πλάνο ενίσχυσης 

των υποδομών του λιμένα που αν δεν υπήρχε 
η αλλαγή στρατηγικής θα αναλάμβανε να 

υλοποιήσει ο ιδιώτης που θα πλειοδοτούσε 
στον εν εξελίξει διαγωνισμό

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «μεγάλης 
στρατηγικής, γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας» το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, μιλώντας τη Δευτέρα στον ΑΝΤ1 και επιβεβαίωσε την 
απόφαση να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση
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   «πολύφερνη νύφη»… στο ναυάγιο 

πανελλαδικά, ακόμη και ευρωπαϊκά 
ή αμερικάνικα ΜΜΕ, που έκαναν λό-
γο για το ρόλο και τις προοπτικές του 
λιμένα, χαρακτηρίζοντας την Αλεξαν-
δρούπολης, ακριβώς λόγω του λιμα-
νιού της, ως «πολύφερνη νύφη» που 
ξυπνά από λήθαργο δεκαετιών και 
αναμένεται να συμβάλει δραστικά στην 
οικονομική ανάπτυξη όλης της χώρας, 
αλλά και στην ενίσχυση του γεωστρα-
τηγικού ρόλου της ευρύτερης περιο-
χής. Από την περιοχή μας, τα τελευταία 
χρόνια, δεν έλειψαν επισκέψεις εκπρο-
σώπων επιχειρηματικών ομίλων, από 
διάφορες χώρες του κόσμου, που εκ-
δήλωναν το ενδιαφέρον τους, με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο, για την επό-
μενη μέρα στο λιμάνι, αλλά και ξένων 
αξιωματούχων, κυρίως από τις ΗΠΑ, 
με χαρακτηριστικότερη την πολύ συ-
χνή παρουσία του τέως πρέσβη των 
ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ . Ήταν Δεκέμβρι-
ος του 2020 όταν ο ίδιος δήλωνε σε 
συνέντευξή του πως «οι ΗΠΑ θα δια-
σφαλίσουν ότι οι λιμενικές υποδομές 

σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα θα 
παραμείνουν σε δυτικά χέρια». 

Ο διαγωνισμός, πέρασε από 40 
κύματα κι από ακόμη τόσες αναβο-
λές, έως ότου προκηρυχθεί, και στη 
συνέχεια έως ότου ολοκληρωθούν 
όλες οι φάσεις του. Η συμμετοχή μό-
λις δύο εταιρειών στην τελική φάση, 
προκάλεσε προβληματισμό και εν μέρει 
ίσως διέψευσε προσδοκίες που είχαν 
καλλιεργηθεί τα προηγούμενα χρό-
νια, ωστόσο, κανείς δεν περίμενε ότι 
η πολυδιαφημισμένη αυτή πώληση θα 
περνούσε στην ιστορία, εν μία νυκτί. 

Ο αιφνιδιασμός ήταν απόλυτος, τό-
σο στο υπουργείο Ναυτιλίας, όσο και 
στον Όλα, όπως λένε οι πληροφορίες.  

Ο ρόλος Μαρινάκη
Εντωμεταξύ, μία άλλη διάσταση 

στην υπόθεση δίνει το παρακάτω σχό-
λιο της ιστοσελίδας koutipandoras.gr: 

«Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξή τους στον τη-
λεοπτικό σταθμό Ant1 το βράδυ της 

Δευτέρας, ανακοίνωσε ότι δεν πω-
λείται το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης, καθώς στην παρούσα συγκυρία 
δεν υπάρχει λόγος να περιέλθει στα 
χέρια ενός ξένου επενδυτή. Η διαφο-
ρά είναι ότι οι διεκδικητές του μεγά-
λου λιμανιού της Θράκης σε αυτή την 
διαγωνιστική φάση ήταν οι Quintana 
Infrastructure & Development και η 
κοινοπραξία INTERNATIONAL PORT 
INVESTMENTS ALEXANDROUPOLIS, 
στην οποία συμμετέχει μαζί με τις 
BLACK SUMMIT FINANCIAL GROUP 
– EUROPORTS-EFA GROUP και η ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ. Στην τελευταία είχε «μπει» 
πριν από έναν χρόνο ο Βαγγέλης Μα-
ρινάκης με ποσοστό 6%».

Σιωπή από ΟΛΑ
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΑ 

Κώστας Χατζηκωνσταντίνου με μία 
σύντομη δήλωσή του στην ΕΡΤ επι-
βεβαίωσε τη Δευτέρα ότι δεν υπάρ-
χει επίσημη ενημέρωση για το θέμα: 
«Δεν μπορώ να σχολιάσω δημοσιεύ-
ματα, επίσημα δεν έχουμε κάποια ενη-
μέρωση».

Θα πρέπει πάντως, τις επόμενες μέ-
ρες, μετά και τη συνέντευξη-επιβεβαί-
ωση της ματαίωσης του διαγωνισμού 
από τον Πρωθυπουργό, η διοίκηση του 
Οργανισμού να ενημερωθεί ενδελεχώς 
και να πάρει θέση για τα από εδώ και 
πέρα τεκταινόμενα. 

Πέτροβιτς: «Αναμένουμε 
από το ΤΑΙΠΕΔ έμπρακτες 
αποδείξεις εμπορικής και 
οικονομικής ανάπτυξης του 
λιμένα μας» 

Για εύλογες απορίες που δημιουρ-
γήθηκαν στην τοπική κοινωνία μετά 
από τη ματαίωση του διαγωνισμού κά-
νει λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου 
Δημήτρης Πέτροβιτς, με δήλωσή του 
στη ΓΝΩΜΗ:

«Η ματαίωση του διαγωνισμού για 
την παραχώρηση το 67% του μετο-
χικού κεφαλαίου του Οργανισμού 
Λιμένος Αλεξανδρούπολης σίγουρα 
προκάλεσε απορία στην κοινωνία της 
περιοχής και όχι μόνο, καθώς το θέ-
μα είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εν 
τούτοις η απόφαση της Κυβέρνησης 
να παραμείνει στην κυριότητα του ελ-
ληνικού δημοσίου και συγκεκριμένα 
στο ΤΑΙΠΕΔ, αφού πρόκειται για δυ-
ναμικά αναπτυσσόμενο γεωστρατηγι-
κό και ενεργειακό κόμβο, εκτιμώ πως 
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς 
σίγουρα εδράζεται σε δεδομένα που 
εξυπηρετούν τα εθνικά και οικονομικά 
μας συμφέροντα.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη σε πρόσφατη συ-

νέντευξη του για το θέμα, ότι στην 
παρούσα συγκυρία δεν υπάρχει λόγος 
να πουληθεί σε ξένο επενδυτή, ήταν 
ξεκάθαρη, τον έχουμε εμπιστοσύνη, 
καθώς είναι έμπρακτο το ενδιαφέρον 
του για τον Έβρο. 

Βέβαια στο επόμενο διάστημα το 
ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να ενισχύσει αυ-
τή την απόφαση της κυβέρνησης με 
έμπρακτες αποδείξεις εμπορικής και 
οικονομικής ανάπτυξης του λιμένα της 
Αλεξανδρούπολης, που θα άρουν και 
τις οποιεσδήποτε απορίες προκάλεσε 
σήμερα η ματαίωση του διαγωνισμού». 

Γκαρά: «Η Κυβέρνηση της ΝΔ 
εμπαίζει για άλλη μία φορά 
τους κατοίκους του Έβρου» 

Η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ 
Νατάσα Γκαρά μίλησε στη ΓΝΩΜΗ 
για την εξέλιξη αυτή:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει εκφράσει από 
την πρώτη μέρα την κάθετη διαφω-
νία του με την ιδιωτικοποίηση του λι-
μανιού Αλεξανδρούπολης. Ένα λιμάνι 
υψηλής στρατηγικής σημασίας για την 
ανάδειξη της περιοχής σε διαμετακομι-
στικό κι ενεργειακό κόμβο σταθερότη-
τας, ανάπτυξης κι ασφάλειας. Θέσαμε 
σε πρώτη προτεραιότητα την αξιοποί-
ησή του υπό δημόσιο έλεγχο και την 
ανάπτυξη του εμπορικού του χαρακτή-
ρα με το μοντέλο των υποπαραχωρή-
σεων. Προφανώς, καταψηφίσαμε το 
σχετικό νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης, 
ασκώντας έντονη κριτική στις λανθα-
σμένες επιλογές της Κυβέρνησης που 
επηρεάζουν το σύνολο της δραστηρι-
ότητας στη Θράκη. 

Το βασικό ερώτημα είναι γιατί άλ-
λαξε γνώμη τόσο απότομα η Κυβέρ-
νηση. Γιατί ξαφνικά ανακάλυψε τη 
στρατηγική σημασία του λιμανιού και 

την ανάγκη αξιοποίησης υπό δημόσιο 
έλεγχο, ενώ λίγες μέρες πριν εξήρε σε 
φιέστες την πώληση; Ωστόσο, υπάρ-
χουν πολλά σκοτεινά σημεία στον τρό-
πο με τον οποίο έγινε διαγωνισμός. Η 
Κυβέρνηση της ΝΔ με τον τρόπο που 
χειρίστηκε το θέμα εξέθεσε τη χώρα 
ως επενδυτικό προορισμό, έπαιξε στα 
ζάρια τη δημόσια περιουσία, έχασε 
πολύτιμο χρόνο και πόρους για την 
αξιοποίηση του λιμανιού και την ανά-
πτυξη της περιοχής, εμπαίζει για άλλη 
μία φορά τους κατοίκους του Έβρου».

ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί άλλαξε 
γνώμη τόσο απότομα η 
κυβέρνηση για το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης;

Την απόφαση της κυβέρνησης να 
ματαιώσει την πώληση του λιμανιού 
της Αλεξανδρούπολης σχολιάζει με 
ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. “Η Κυβέρ-
νηση της ΝΔ με τον τρόπο που χειρί-
στηκε το θέμα εξέθεσε τη χώρα ως 
επενδυτικό προορισμό, έπαιξε στα 
ζάρια τη δημόσια περιουσία, έχασε 
πολύτιμο χρόνο και πόρους για την 
αξιοποίηση του λιμανιού και την ανά-
πτυξη της περιοχής, εμπαίζει για άλλη 
μία φορά τους κατοίκους του Έβρου”, 
τονίζει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι την είδηση επιβε-
βαίωσε χθες ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
μιλώντας στον ANT1.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει εκφράσει από 

την πρώτη μέρα την κάθετη διαφω-
νία του με την ιδιωτικοποίηση του λι-
μανιού Αλεξανδρούπολης. Ένα λιμάνι 

υψηλής στρατηγικής σημασίας για την 
ανάδειξη της περιοχής σε διαμετακο-
μιστικό και ενεργειακό κόμβο σταθε-
ρότητας ανάπτυξης και ασφάλειας.

Θέσαμε σε πρώτη προτεραιότητα 
την αξιοποίησή του υπό δημόσιο έλεγ-
χο και την ανάπτυξη του εμπορικού του 
χαρακτήρα με το μοντέλο των υποπα-
ραχωρήσεων. Προφανώς, καταψηφί-
σαμε το σχετικό νομοσχέδιο ιδιωτικο-
ποίησης, ασκώντας έντονη κριτική στις 
λανθασμένες επιλογές της Κυβέρνη-
σης που επηρεάζουν το σύνολο της 
δραστηριότητας στη Θράκη.

Το βασικό ερώτημα είναι γιατί άλ-
λαξε γνώμη τόσο απότομα η Κυβέρ-
νηση. Γιατί ξαφνικά ανακάλυψε τη 
στρατηγική σημασία του λιμανιού και 
την ανάγκη αξιοποίησης υπό δημόσιο 
έλεγχο, ενώ λίγες μέρες πριν εξήρε σε 
φιέστες την πώληση;Ωστόσο, υπάρ-
χουν πολλά σκοτεινά σημεία στον τρό-
πο με τον οποίο έγινε ο διαγωνισμός.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ με τον τρόπο 
που χειρίστηκε το θέμα εξέθεσε τη χώ-
ρα ως επενδυτικό προορισμό, έπαιξε 
στα ζάρια τη δημόσια περιουσία, έχα-
σε πολύτιμο χρόνο και πόρους για την 
αξιοποίηση του λιμανιού και την ανά-
πτυξη της περιοχής, εμπαίζει για άλλη 
μία φορά τους κατοίκους του Έβρου.

ΜΕΡΑ 25: Το εθνικό συμφέρον 

κ. Μητσοτάκη θυσιάστηκε όταν 

το λιμάνι παραδόθηκε στην Τρό-

ικα (ΤΑΙΠΕΔ) & τον Αμερικανικό 

Στρατό

Το ΜέΡΑ25 αντιπαλεύει την ιδιωτι-
κοποίηση, το ξεπούλημα και την εκποί-
ηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπο-
λης, όπως και όλων των λιμανιών και 
στρατηγικών υποδομών της χώρας, 
για λόγους οικονομικού, δημόσιου και 

εθνικού συμφέροντος.
Ο κ. Μητσοτάκης όψιμα ανακάλυ-

ψε το εθνικό συμφέρον στο λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης, επειδή όμως 
απλώς υπάρχουν αντιμαχίες μεταξύ 
των μετόχων της Μητσοτάκης Α.Ε..

Η Κυβέρνηση, ωστόσο, θεωρεί δε-
δομένο ότι είναι καλή η εκχώρηση του 
λιμανιού στον αμερικανικό στρατό και 
απλά την «προβληματίζει» αν θα πα-
ραχωρεί το λιμάνι στο νατοϊκό ορμη-
τήριο ιδιωτικά ή «δημόσια».

Εμείς θεωρούμε την παραχώρη-
ση αυτή εξ’ ορισμού επιζήμια για το 
εθνικό συμφέρον, ιδίως δε αν λάβου-
με υπόψη μας την χθεσινή συνέντευ-
ξη του Αμερικανού Πρέσβη που στο 
ζήτημα των ελληνοτουρκικών διενέ-
ξεων εμφανίστηκε για άλλη μία φορά 
ως «Πόντιος Πιλάτος».

Τέλος, η παραμονή του λιμανιού 
στο ΤΑΙΠΕΔ, την οποία παρουσίασε 
ως θετική κιόλας ο Πρωθυπουργός, 
δηλαδή στην τρόικα και τους δανει-
στές, αποδεικνύει ακόμα περισσότερο 
το πόσο όψιμο και υποκριτικό είναι το 
ενδιαφέρον του κ. Μητσοτάκη για το 
εθνικό συμφέρον.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 
όπως και όλα τα λιμάνια της χώρας 
πρέπει να παραμείνουν στα χέρια του 
ελληνικού δημοσίου, ούτε να περά-
σουν στα χέρια των ολιγαρχών, ού-
τε να λειτουργούν ως ορμητήρια του 
αμερικανικού στρατού, ούτε όμως και 
να βρίσκονται στον έλεγχο του κατά-
πτυστου ΤΑΙΠΕΔ, μόνο έτσι μπορούν 
να διασφαλιστούν πραγματικά τα συμ-
φέροντα του λαού μας.

Αίτημα να συζητηθεί το θέμα των ραγδαίων εξελίξεων που αφο-
ρούν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 
Αλεξανδρούπολης, είτε στο σημερινό είτε στο αμέσως επόμενο, υπέ-
βαλλαν προς το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου επικεφαλής 
παρατάξεων και πιο συγκεκριμένα οι κ.κ. Λαμπάκης, Μυτιληνός κα-
θώς και ο κ. Μιχαηλίδης. Θέτον δε εκ νέου, το αίτημα διεκδίκησης της 
δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμανιού  

Αίτημα παρατάξεων για συζήτηση των 
εξελίξεων με το λιμάνι στο ΔΣ 

Ήταν Ιούλιος του 2020  όταν ο τότε πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Αρης Ξενόφος 
ανακοίνωνε από την Αλεξανδρούπολη την απόφαση της κυβέρνησης και του 
ταμείου για πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΑ σε ιδιώτη, για 60 χρόνια

Απαντησεις για τη ματαίωση του 
διαγωνισμού για την πωληση του λιμανιού 

αναζητά η τοπική κοινωνία 
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Στα 61.139 ανέρχονται τα 
συνολικά κρούσματα για την 
εβδομάδα 31 Οκτωβρίου - 06 
Νοεμβρίου σύμφωνα με την 
εβδομαδιαία επιδημιολογική 
έκθεση της πανδημίας κορονο-
ϊού που ανακοίνωσε σήμερα, 
Τρίτη 08/11 ο ΕΟΔΥ, ενώ οι 
νεκροί έφτασαν τους 134 και 
οι διασωληνωμένοι τους 89.

Ειδικότερα ο ΕΟΔΥ ανακοί-
νωσε ότι την εβδομάδα ανα-
φοράς καταγράφηκαν 61.139 
κρούσματα COVID-19 (5.860 
ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 
14% εβδομαδιαία μεταβολή) 
εκ των οποίων οι επαναλοι-
μώξεις αφορούν το 25% των 
λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθ-
μός των λοιμώξεων από την 
έναρξη της πανδημίας ανέρχε-
ται σε 5.250.288 εκ των οποί-
ων 52.1% γυναίκες.

Από τον συνολικό αριθμό 

τα 763 αφορούν τον Έβρο, 
αρκετά αυξημένος σε σχέση με 
την προηγούμενη εβδομάδα.  

Το Rt για την επικράτεια 
βάσει των κρουσμάτων εκτι-
μάται σε 0.97 (95% ΔΕ: 0.80 
- 1.06)

Νεκροί & Διασωληνωμένοι 

Κορονοϊού

Το σύνολο των εισαγωγών, 
στα νοσοκομεία της επικράτει-
ας, την εβδομάδα αναφοράς 
ήταν 1.460 ασθενείς, ενώ το 
σύνολο των εξιτηρίων ανέρ-
χεται σε 1.246 ασθενείς.

Ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι μέχρι τέλος της εβδο-
μάδας αναφοράς είναι 89.

Την εβδομάδα αναφοράς 
καταγράφηκαν 134 θάνατοι 
ασθενών COVID-19.

Διενέργεια Τεστ
Την εβδομάδα αναφοράς, 

το ποσοστό θετικότητας ήταν 
8,51% σε σύνολο 718.561 ερ-
γαστηριακών ελέγχων (RT-
PCR/Rapid-Ag) με το μέ-
σο όρο επταημέρου να είναι 
102.652 δείγματα (14% εβδο-
μαδιαία μεταβολή).

Γρίπη: Ανησυχία για νέο 

στέλεχος - "Θα προκαλέ-

σει σημαντικό φορτίο"

Την ανησυχία της για ένα 

καινούργιο στέλεχος της γρί-
πης που θα βρει τον πληθυσμό 
αρκετά ευάλωτο και θα προ-
καλέσει ένα σημαντικό φορ-
τίο, εξέφρασε η αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια Παθολογίας 
Λοιμώξεων Γαρυφαλλιά Που-
λάκου, μιλώντας στο Πρακτο-
ρείο Fm.

Σύμφωνα με την κ. Πουλά-
κου, αυτό οφείλεται και στο 
ότι ο κόσμος τα περασμένα 
δύο έτη δεν ήρθε σε επαφή με 
τον ιό, λόγω και των μέτρων 

κοινωνικής αποστασιοποίησης 
για την Covid-19.

Στη συνέχεια, επεσήμανε 
την ανάγκη να προχωρήσουν 
οι πολίτες σε αντιγριπικό εμ-
βολιασμό αλλά και στον εμ-
βολιασμό για την covid-19. 
"Για αυτό κανείς δεν πρέπει 
να αμελήσει φέτος, τόσο τον 
αντιγριπικό εμβολιασμό, όσο 
και τις αναμνηστικές δόσεις 
για τον Sars-Cov-2, τονίζει η 
καθηγήτρια για να επισημά-
νει στη συνέχεια ότι «με την 

ίδια λογική φοβόμαστε λιγάκι 
και τον αναπνευστικό συγκυ-
τιακό ιό (RSV),ο οποίος ήταν 
ο πρώτος ιός που ξεπήδησε 
μόλις λύθηκαν τα μέτρα κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης με 
μικρές επιδημίες σε άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης (ξεκίνησε 
από το Βέλγιο) σε μικρά παι-
δάκια και σε ευπαθείς πληθυ-
σμούς, υπερήλικες και άτομα 
με ανοσολογικά προβλήματα. 
Η προφύλαξη για τον συγκε-
κριμένο ιό είναι η μάσκα. Για 
την ώρα δεν έχουμε ειδικές 
θεραπείες, αν και βρίσκονται 
σε ανάπτυξη διάφορα φάρ-
μακα. Έχουν προχωρήσει πά-
ρα πολύ οι κλινικές δοκιμές 
για εμβόλια και μονοκλωνικά 
αντισώματα".

Για τις επιπλοκές του RSV, 
η κ. Πουλάκου λέει ότι "στα 
μικρά παιδιά προκαλεί βρογ-
χιολίτιδα, και στους ανοσοκα-
τασταλμένους κάνει σοβαρή 
πνευμονία, που μπορεί να εξε-
λιχθεί σε βαριά αναπνευστική 
ανεπάρκεια και να χρειαστεί ο 
ασθενής διασωλήνωση. Είναι 
ένας ιός, ο οποίος μπορεί να 
καταστεί απειλητικός για τη 
ζωή, ειδικά για άτομα με ανο-
σολογική ανεπάρκεια. Ωστό-
σο κινδυνεύουν και άτομα με 
χρόνιες αναπνευστικές πνευ-
μονονοπάθειες, διαβητικοί και 
καρδιοπαθείς, σε μικρότερο 
όμως βαθμό".

Με άνοδο κρουσμάτων και πτώση στους 
θανάτους Covid μπήκε ο Νοέμβριος

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο 
ΕΟΔΥ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 6 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΤΑΝ 134     

Τα συνολικά κρούσματα μαζί με τις 
επαναλοιμώξεις έφτασαν τα 61.139

Σε αναμονή της υπουρ-
γικής απόφασης με τις δι-
ορθωτικές κινήσεις για το 
«καλάθι του νοικοκυριού», 
πληθαίνουν οι κυβερνητι-
κές εξαγγελίες για πιθανή 
επέκταση του μέτρου σε 
άλλες κατηγορίες επιχειρή-
σεων όπως τα αρτοποιεία 
και τα κρεοπωλεία. Το σε-
νάριο αυτό όμως φαίνεται 
να έχει «καεί» προκαταβο-
λικά, αν κρίνουμε από τις 
αντιδράσεις των εκπροσώ-
πων των δυο κλάδων, με-
τά τις άκαρπες συναντήσεις 
με το υπουργείο Ανάπτυξης. 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Αρτοποιών Ελλάδος είχε 
ξεκαθαρίσει πριν από την 
εφαρμογή του μέτρου ότι η 
συζήτηση για «καλάθι του 
αρτοποιού» δεν έχει νόημα, 
εφόσον ήδη οι συνοικιακοί 
φούρνοι πουλάνε σε τιμές 
κόστους, ενώ τα λειτουργι-
κά τους κόστη έχουν υπερ-
διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τους αρτο-
ποιούς το τελευταίο κύμα 
αυξήσεων στο φρέσκο ψωμί 

ήταν τον Μάρτιο, στον από-
ηχο της εισβολής της Ρωσί-
ας στην Ουκρανία που εκτό-
ξευσε τις τιμές των σιτηρών, 
ενώ οι ετήσιες αυξήσεις κυ-
μαίνονται στο 15-16%. Αντι-
θέτως, όπως υποστηρίζουν, 
το συσκευασμένο-τυποποι-
ημένο ψωμί που διατίθεται 
στα σουπερμάρκετ έχει υπο-
στεί έκτοτε διαδοχικές ανα-
τιμήσεις, οι οποίες αθροιστι-
κά ξεπερνάνε το 30-40%.

Οι αρτοποιοί κάνουν λό-
γο για αθέμιτο ανταγωνισμό 
από τα σουπερμάρκετ τα 
οποία πουλάνε αρτοσκευά-
σματα ως «φραντζόλα ψω-
μί» χωρίς την απαραίτητη 
σήμανση ότι πρόκειται για 
«διατηρημένο-συσκευασμέ-
νο» ή «προϊόν απόψυξης», 
με αποτέλεσμα να συγχέε-
ται με το φρέσκο. Μάλιστα 
κάνουν λόγο για αθέτηση 
της δέσμευσης του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης να υπάρχει 
σαφής αναγραφή για το κα-
τεψυγμένο ψωμί και αναμέ-
νουν διορθωτικές κινήσεις.

Αντίστοιχα η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Καταστηματαρ-
χών Κρεοπωλείου (ΠΟΚΚ) 
τονίζει ότι «η όλη προσπά-
θεια για ένταξη του κλάδου 
στο καλάθι οδηγεί σε αδιέ-
ξοδο, λόγω της υπαγωγής 
της σε νόμο», χαρακτηρίζο-
ντας την εφαρμογή του μέ-
τρου «ανέφικτη ώς ακατόρ-
θωτη».

Οι κρεοπώλες υποστηρί-
ζουν ότι είναι φύσει αδύνα-
το για τις περίπου 20.000 
μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις του κλάδου σε όλη την 
Ελλάδα να δηλώνουν ηλε-
κτρονικά τιμές στην πλατ-
φόρμα e-katanalotis ώστε 
να συναγωνιστούν τις 13 
μεγάλες αλυσίδες που έχουν 
ετήσιο τζίρο άνω των 90 
εκατομμυρίων ευρώ.

«Σε αντίθεση με τις εφο-
διαστικές αλυσίδες τροφί-
μων που διαφημίζουν τα 
προϊόντα τους, τυποποιημέ-
να ή μη, χωρίς να αναγρά-
φουν προέλευση, εμείς θα 
συνεχίσουμε να πληροφο-
ρούμε τον καταναλωτή για 
την ποιότητα και τη χώρα 
προέλευσης του προϊόντος 
που αγοράζει», καταλήγει η 
ΠΟΚΚ, αφήνοντας υπόνοιες 
για παραπλανητικές πρακτι-
κές από τα σουπερμάρκετ.
efsyn.gr

Άκαρπες οι συζητήσεις μεταξύ των δύο 
κλάδων και του Υπουργειου Ανάπτυξης για 
να συμπεριληφθούν στο μέτρο 

 Σε τελικό στάδιο επεξεργα-
σίας η πρόσκληση του ΑΣΕΠ 
2Γ2022 που αφορά τον γρα-
πτό διαγωνισμό για 6.500 θέ-
σεις μονίμων στο Δημόσιο. Η 
προκήρυξη είναι σχεδόν έτοι-
μη να σταλεί στο Εθνικό Τυπο-
γραφείο προς δημοσίευση ενώ 
στα μέσα του μήνα αναμένεται 
να βγει το ΦΕΚ και τον Δεκέμ-
βριο να ξεκινήσουν οι αιτήσεις.

Οι φορείς που είναι ψηλά 
στη λίστα για την απορρόφη-
ση προσωπικού είναι δήμοι, 
περιφέρειες, νοσοκομεία, σχο-
λεία, ασφαλιστικ΄α ταμεία και 
υπουργεία.

Στον νέο διαγωνισμό θα 
μπορούν να συμμετέχουν όλες 
οι ειδικότητες του Δημοσίου 
από τις εκπαιδευτικές βαθμί-
δες της ΠΕ και της ΤΕ ακόμα 
και εκπαιδευτικό προσωπικό 
και νοσηλευτές.

Από τη λίστα των επιτυχό-
ντων θα προκύψει μια δεξα-
μενή υποψηφίων από όπου θα 
μπορούν οι δημόσιοι φορείς 

να αντλούν προσωπικό όταν 
το χρειάζονται, χωρίς τις χρο-
νοβόρες διαδικασίες της έκδο-
σης προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με τον ετήσιο 
προγραμματισμό προσλήψε-
ων που δημοσιεύεται κάθε Σε-
πτέμβριο για το 2023 υπάρχει 
η δυνατότητα να γίνουν έως 
και 6500 διορισμοί δεδομένου 
ότι έχουν ήδη προγραμματι-
στεί και άλλοι διαγωνισμοί που 
έχουν εγκριθεί αλλά εκκρεμούν 
και από το 2022 διορισμοί από 
προκηρύξεις που αναμένονται 
τα οριστικά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ: 6.500 θέσεις εργασίας 
στο Δημόσιο μέσω γραπτού 
διαγωνισμού

Οι φορείς που 
θα γίνουν οι 
προσλήψεις

Αδιέξοδο για καλάθι 
αρτοποιού και κρεοπώλη
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Πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 6 Νοεμβρίου, ο Ιστορι-
κός Περίπατος ¨Στα Βήματα 
της Αντουανέττας και του Πε-
πίνου Δεμτζιάν¨, σε συνδιορ-
γάνωση του Συλλόγου Ελ-
ληνογαλλικής Φιλίας με την 
ομάδα των Φίλων του Γαλλι-
κού Σταθμού. 

Ο ηλιόλουστος καιρός βο-
ήθησε τους διοργανωτές και 

τους άφθονους συμμετέχο-
ντες, στους οποίους οφείλε-
ται η επιτυχία της δράσης, να 
απολαύσουν την όμορφη δι-
αδρομή. Με αφετηρία το φι-
λόξενο Σπίτι της Αντουανέτ-
τας , όπου ο κόσμος είχε την 
ευκαιρία να περιηγηθεί στον 
χώρο και να ακούσει σημαντι-
κές πληροφορίες για το οίκημα 
αλλά και συγκινητικές μαρτυ-

ρίες για την Αντουανέττα και 
τον Πεπίνο, ο Ιστορικός Περί-
πατος συνεχίστηκε με στάσεις 
στο σημείο που βρισκόταν το 
Παλαιό "Γαλλικό" Σχολείο Κα-
λογραιών (θηλαίων), στον Κα-
θολικό Ναό του Αγίου Ιωσήφ 
και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη- 
Καπνομάγαζο, για να καταλή-
ξει στο σημείο που βρισκόταν 

ο Παλαιός Επιβατικός Σιδη-
ροδρομικός Σταθμός. Σε κά-
θε στάση-τοπόσημο δίνονταν 
σημαντικά ιστορικά στοιχεία 
μαρτυρίες και αναμνήσεις από 
κατοίκους της πόλης. Ήταν μια 
μέρα γεμάτη χαμόγελα και συ-
γκίνηση. 

Ευχαριστούμε θερμά τις 
κυρίες Πόπη Καλαφατζή και 

Δόμνα Γατέλα, τις κυρίες Πα-
τρίτσια Χρυσοχοΐδου, Λούση 
Σαρκισιάν και Θεοδώρα Κο-
τσώνη για όσα ενδιαφέροντα 
στοιχεία μοιράστηκαν μαζί μας. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον 
κ. Ορδουμποζάνη Θεόδωρο, 
που σε κάθε στάση του περι-
πάτου είχε τόσα πολλά και εν-
διαφέροντα να μοιραστεί μα-

ζί μας.
Ευχαριστούμε επίσης τον 

εκπρόσωπο του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης κ. Καΐσα, πρό-
εδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου, που μας τίμησε με την 
παρουσία του σε όλη τη διάρ-
κεια της δράσης. 

Ευχαριστούμε για την πα-
ρουσία της, την επίτιμη πρόξε-
νο Γαλλίας στην πόλης μας κ. 
Μαρίνα Δουλάμη, που βρίσκε-
ται πάντα κοντά στις δράσεις 
του Συλλόγου Ελληνογαλλι-
κής Φιλίας.

Εκ μέρους των διοργανω-
τών στην έναρξη και στη λήξη 
αντίστοιχα μίλησαν και μοιρά-
στηκαν ιστορικά στοιχεία η κ. 
Παπαδοπούλου Φανή και η κ. 
Κάλτσου Κατερίνα, καθώς και 
απόψεις και μνήμες μοιράστη-
καν ο κ. Πετρίδης Κώστας και 
η κ.Τσαταλμπασίδου Μαρίνα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους όσους υποστήριξαν με 
την παρουσία τους αλλά και 
εξ αποστάσεως τον Ιστορικό 
μας Περίπατο. Η θετικής σας 
ενέργεια και η υποστήριξή σας 
είναι πολύτιμες!

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  9

Αλεξανδρούπολη: Μια ξεχωριστή 
βόλτα στα Βήματα της Αντουανέττας 
και του Πεπίνου Δεμτζιάν

ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ 
ΜΝΗΜΕΣ ΣΤΟΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΣΕ 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ 
ΦΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ   

Σε κάθε στάση-τοπόσημο δίνονταν 
σημαντικά ιστορικά στοιχεία μαρτυρίες και 
αναμνήσεις από κατοίκους της πόλης 

Με αφετηρία το Σπίτι της Αντουανέττας ο κόσμος είχε 
την ευκαιρία να περιηγηθεί στον χώρο και να ακούσει 
συγκινητικές μαρτυρίες για την Αντουανέττα και τον Πεπίνο

Πραγματοποιήθηκε ο Ιστορικός Περίπατος ¨Στα Βήματα της Αντουανέττας και του Πεπίνου Δεμτζιάν¨, σε 
συνδιοργάνωση του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας με την ομάδα των Φίλων του Γαλλικού Σταθμού

Από τη στάση στον Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωσήφ
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Χρονογράφημα

Η ιστορία μιας ανήλικης πόρνης 
Μέρος 9ο 

Η 
Χαρίκλεια έκλεισε για λί-
γο τα μάτια της από την 
κούραση κι αποκοιμήθη-
κε, ελπίζοντας να ‘ρθει στ’ 
όνειρό της η Βασιλεία για 
να της δώσει κουράγιο. 

Όταν πια είχε ξυπνήσει ο ήλιος ήταν 
κρυμμένος πίσω από το βουνό. Δί-
πλα της το άλογο έβοσκε ανέ-
μελα το λιγοστό χορτάρι και 
φαινόταν να είχε ανακτήσει 
τις δυνάμεις του για να ξε-
κινήσουν και πάλι το ταξίδι 
τους. Εκείνη ένιωθε ήρεμη 
και γαλήνια που είχε για συ-
νταξιδιώτη της το σκοτάδι. 
Όταν κόντευε να φτάσει στο 
χωριό η διαδρομή της φάνηκε 
πιο σύντομη απ’ ότι είχε υπολογί-
σει. Σήκωσε για λίγο το κεφάλι 
της κι από τη θέση του φεγγαριού 
πάνω στον ουρανό κατάλαβε ότι 
μάλλον ήταν περασμένα μεσάνυ-
χτα. Τα πρώτα σπίτια του χωριού 
είχαν αρχίσει σιγά σιγά ν’ αχνοφαίνονται 
από το φως των αστεριών που έπεφτε 
πάνω τους. Για λίγο σταμάτησε και προ-
σευχήθηκε στην αρχέγονη Θεά, τη Σε-
λήνη, έτσι όπως της είχε διδάξει η Μυρ-
σίνη όταν ήταν ακόμα παιδί. Επιτέλους, 
λίγα μέτρα τη χώριζαν από το σπίτι της. 
Η σιωπή ήταν διάχυτη στο χώρο, κάνο-
ντας τον ήχο από τις οπλές του αλόγου 
ν’ ακούγονται δυνατά. Φτάνοντας μπρο-
στά στην πόρτα ένιωσε ανακούφιση που 
τελικά επέστρεψε πίσω.

Μπαίνοντας μέσα περπάτησε πάνω 
στις μύτες των ποδιών για να μην ξυ-
πνήσει τον άντρα της. Δεν ήθελε να τον 
ανησυχήσει. Άλλωστε σε λίγες ώρες θα 
ξημέρωνε και το πρωί που κατέφθανε θα 
ήταν δύσκολο. Η κούρασή της ήταν τόσο 
μεγάλη που αποκοιμήθηκε αμέσως στο 
μικρό ντιβάνι της κουζίνας. Τα χαράματα 
οι εκκωφαντικές φωνές από τα κοκόρια 
την ξύπνησαν, όπως είχαν ξυπνήσει και 
τον Ηλία της, που σάστισε βλέποντας 
την μπροστά του. Η Χαρίκλεια αντικρί-
ζοντας τον ένιωσε χαρά, αλλά και άγχος 
για όσα θα έπρεπε να του εξομολογη-
θεί για την κόρη τους. Όλα αυτά όμως 
προς το παρόν μπορούσαν να περιμέ-
νουν, γιατί τώρα μετά από τόσο καιρό 
θα πίνανε μαζί το πρώτο καφεδάκι της 
ημέρας. Ωστόσο, ο Ηλίας από την πρώτη 
στιγμή παρατήρησε ότι κάτι τη βασάνι-
ζε, καθώς φαινόταν νευρική κι αφηρη-
μένη. Η εμπιστοσύνη όμως που της είχε 
τον έκανε να πιστεύει πως όταν θα ήταν 
έτοιμη θα του εξομολογούνταν το πρό-
βλημά της. Καθισμένοι δίπλα δίπλα στο 
βαρύ ξύλινο τραπέζι της κουζίνας δεν 
αντάλλαζαν κουβέντα.  Εκείνη  απλώς 
του άγγιζε τρυφερά το πρόσωπο και τα 
χέρια, ενώ  τα δάκρυά της έμοιαζαν σαν 
σταγόνες βροχής που έπεφταν πάνω στη 
γη. Παρόλα αυτά ένιωθε ότι όσο κι αν 
ο χρόνος την πίεζε ήταν η ώρα να του 
μιλήσει. Ήπιε μια γουλιά καφέ, πήρε μια 
βαθιά ανάσα και ξεκίνησε. Του ζήτησε 
όμως να μην τη διακόψει. Ο Ηλίας την 
κοίταξε με αγάπη, αλλά και ανησυχία. 
Αυτός ο άνθρωπος ήταν τα πάντα για 
κείνον. Σιωπηλός περίμενε ν’ ακούσει 
όσα είχε να του πει.

Με το βλέμμα καρφωμένο στο μι-
σοάδειο φλιτζάνι ξεκίνησε την ιστορία 

από την αρχή. Του διηγήθηκε με όσες 
λεπτομέρειες γνώριζε για το βιασμό και 
τη δολοφονία του Τούρκου από τα χέ-
ρια της κόρης τους εκείνο το αυγου-
στιάτικο απόγευμα, αλλά και την ανε-
πιθύμητη εγκυμοσύνη του παιδιού τους 
από τον βιαστή της. Τα γεγονότα αυτά 

την εξανάγκασαν να ζητήσει βο-
ήθεια από την εξαδέρφη της, 

όπως την αποκαλούσε, την 
Ευθαλία, μιας και σε κεί-
νη μπορούσε μόνο να 
εμπιστευτεί την Γεωργία 
τους. Στην ιστορία αυτή 
δεν ήθελε να εμπλέξει 

τους γιους τους, καθώς 
εκείνοι είχαν πια φτιάξει 

τις δικές τους οικογένειες 
και ζούσαν στην Ήπειρο. Οι στιγ-

μές που του περιέγραφε τη 
θλιβερή ιστορία της κόρης 
τους της φάνηκαν αιώνες. 
Πάλευε μέσα της για να μη 
ξεσπάσει σε αναφιλητά. Κά-

θε φορά όμως που σήκωνε το βλέμμα 
προς τον Ηλία αισθανόταν ντροπή. Εκεί-
νος την άκουγε ήρεμος. Για να της δώ-
σει κουράγιο της άγγιζε απαλά τα χέρια 
που έτρεμαν από το κρύο και την έντονη 
νευρικότητα. Την έβλεπε να βγάζει θυμό. 
Ένα θυμό που στρεφόταν προς τον ίδιο 
της τον εαυτό, γιατί δεν είχε φροντίσει να 
προστατεύσει το παιδί τους. Όλοι γνώ-
ριζαν ότι κατά καιρούς οι Τούρκοι είχαν 
βιάσει πολλές γυναίκες στην περιοχή. 
Επιτέλους μετά από λίγη ώρα τελειώ-
νοντας τη διήγησή ένιωσε ένα βάρος 
να φεύγει από το στήθος της. Πήρε μία 
βαθιά ανάσα και τα μάτια της καρφώ-
θηκαν πάνω του, αναζητώντας να βρουν 
κάποιο σημάδι αντίδρασης από μέρους 
του. Μάταια όμως, εκείνος συνέχυσε να 
την κοιτάζει ανέκφραστος. Η Χαρίκλεια 
ανησύχησε. Πρώτη φορά στα τόσα χρό-
νια κοινής ζωής έβλεπε το σύντροφό της 
να μην αντιδρά. Ήταν η ώρα να πάει για 
ν’ ανοίξει τον καφενέ. Εξάλλου οι πρώτοι 
βιαστικοί πελάτες θα τον περίμεναν ήδη 
έξω από την πόρτα. Έτσι, λοιπόν, ο Ηλίας 
σηκώθηκε από την καρέκλα και δίνοντάς 
της ένα τρυφερό φιλί στο μέτωπο τής εί-
πε ότι θα το συζητούσαν το βράδυ όταν 
θα γύριζε από τη δουλειά. Η Χαρίκλεια 
τον κοίταζε σαστισμένη ν’ ανοίγει την 
πόρτα και να χάνεται στο δρόμο.   

Μία ακόμα μέρα αγωνίας για κείνη εί-
χε ξεκινήσει κι αυτό την τρόμαζε ακόμα 
περισσότερο. Για να ξεχαστεί άρχισε τις 
δουλειές του νοικοκυριού χωρίς ιδιαίτε-
ρη διάθεση. Συγκινήθηκε όμως καθώς εί-
δε το σπίτι και την αυλή τακτοποιημένα 
και καθαρά μετά από τόσο καιρό απου-
σίας. Είχε ξεχάσει ότι ο άνθρωπος της 
ζωής της ήταν πολύ νοικοκύρης, μιας και 
σχεδόν όλο το σπίτι το είχε φτιάξει με τα 
χέρια του. Όταν η Χαρίκλεια σταμάτησε 
τις δουλειές, είχε ήδη νυχτώσει. Όπου να 
‘ναι θα ερχόταν ο Ηλίας της από τη δου-
λειά κι αυτό την έκανε να ελπίζει ότι θα 
συζητούσαν για το θέμα της κόρης τους, 
αλλά και τις αποφάσεις που θα έπρεπε 
να πάρουν για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. 
Αποφάσεις οι οποίες χωρίς να το γνωρί-
ζουν θα καθόριζαν τόσο τις δικές τους 
ζωές, όσο και τις ζωές των επόμενων 
γενεών που θ’ ακολουθούσαν… 

ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΎ  

Αναλύσεις

Ο μακαρθισμός της ερμηνείας των 
λέξεων     

Σ
ε τί προσέβλεπε  η επίσκεψη 
της ΠτΔ στο Κίεβο μετά τις 
πολλαπλές επισκέψεις του 
ΥΠΕΞ, την κάθε τόσο επι-
κοινωνία του πρωθυπουρ-
γού με τον πρόεδρο Ζελέν-

σκι και τις διαδικτυακές παρεμβάσεις 
του τελευταίου είτε στη Βουλή είτε 
στο φόρουμ για τη δημοκρατία πρό-
σφατα; Να ενθαρρύνει, επικαλούμενη 
αξίες, τον πρόεδρο Ζελένσκι ώστε να 
συνεχίσει τον πόλεμο αντί της διαπραγ-
μάτευσης ανάμεσα στους εμπόλεμους 
που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακό-
μη και την παγκόσμια ασφάλεια; Ή για 
να αποδείξουμε ακόμη μια φορά ότι 
είμαστε στη "σωστή πλευρά της ιστο-
ρίας", δηλαδή τη νομιμοφροσύνη μας 
έναντι των συμφερόντων των ΗΠΑ; 
Διότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ και οι 
επιδιώξεις τους είναι αυτά που διαμορ-
φώνουν και καθορίζουν κάθε φορά το 
αποδεκτό περιεχόμενο των αξιών που 
επικαλούνται και οι αξιωματούχοι της 
χώρας μας. Τί σημαίνει φιλελεύθερη 
δημοκρατία, ευρωπαϊκές αρχές, αξίες, 
ανθρώπινα δικαιώματα. «Σε ό,τι αφο-
ρά τις καθοριστικές πολιτικές έννοιες, 
έγραφε ο Καρλ Σμιτ, εξαρτάται από το 
ποιός τις ερμηνεύει, ποιος τις ορίζει και 
ποιος τις χρησιμοποιεί. Μια από τις πιο 
σημαντικές διαστάσεις της νομικής και 
πνευματικής ζωής της ανθρωπότητας 
είναι το γεγονός ότι όποιος έχει πραγ-
ματική εξουσία μπορεί να καθορίσει το 
περιεχόμενο των εννοιών και των λέξε-
ων». Μάλιστα ο William Rasch θαύμαζε 
τον τρόπο με τον οποίο το αμερικανικό 
σύστημα είχε κατορθώσει να κερδίσει 
την παγκόσμια ηγεμονία εξισώνοντας 
τα ιδιαίτερα συμφέροντά του με ηθι-
κούς κανόνες που ήταν καθολικά δε-
σμευτικοί, έτσι ώστε «η αντίθεση στην 
αμερικανική ηγεμονία να σημαίνει την 
αντίθεση στο καλό όλων και τα κοινά 
συμφέροντα της ανθρωπότητας». Το 
αποτέλεσμα; Ένας νέος μακαρθισμός 
πλανάται πάνω από τη χώρα μας, από 
την Ευρώπη, παγκόσμια θάλεγα, που 
μας υπαγορεύει τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να σκεπτόμαστε για να θεωρού-
μαστε σύννομοι και αποδεκτοί.

Αναμφισβήτητα ο πρόεδρος Πούτιν 
κυβερνά τη Ρωσία με τρόπο αντιδη-
μοκρατικό, δικτατορικό και προσθέστε 
και οποιονδήποτε άλλον επιβαρυντικό 
χαρακτηρισμό θέλετε. Όμως αυτό δεν 
εξωραΐζει  την άλλη πλευρά, το Κίεβο, 
ώστε να θεωρείται ο πρόεδρος Ζελέν-
σκι ως εκφραστής "της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας" και των "ευρωπαϊκών 
αξιών" από τους δυτικούς αξιωματού-
χους. Διότι το καθεστώς του Κιέβου 
είναι απότοκος του ναζιστικού "Δεξι-
ού Τομέα" και του εθνικοσοσιαλιστι-
κού "Σβόμποντα", είναι το καθεστώς 
που ενώ προσυπέγραψε τις συμφωνίες 
του Μινσκ που σέβονταν την εδαφική 
ακεραιότητα της Ουκρανίας όπως και 
ανθρώπινα δικαιώματα της πολυπλη-
θούς μειονότητας των ρωσόφωνων 
του Ντονμπάς, δεν την υλοποίησε. Και 
μη μου πείτε ότι Δεξιός Τομέας και 
Σβόμποντα εκλογικά λαμβάνουν πο-
λύ μικρά ποσοστά και δεν καθορίζουν 
την πολιτική του Κιέβου διότι μετά την 

κατάληψη της εξουσίας με το πραξι-
κόπημα του Φεβρουαρίου του 2014, 
οι ακραίοι μεταπήδησαν στα κόμμα-
τα εξουσίας, μάλιστα πρωθυπουργός 
της μεταβατικής κυβέρνησης ορίσθη-
κε ο επικεφαλής του Σβόμποντα με 
τις ευλογίες του Τζέφρι Πάιατ και της 
υφυπουργού ΥΠΕΞ Βικτόριας Νούλαντ. 
Όπως συμβαίνει δηλαδή και στη χώρα 
μας όπου πολιτικοί μεταπήδησαν από 
ακροδεξιά κόμματα (ΛΑΟΣ, ΕΠΕΝ) σε 
κόμματα εξουσίας και κατέχουν υπουρ-
γικούς θώκους.

Όμως εκείνο που έχει διαστραφεί 
πλήρως είναι η έννοια της δημοκρα-
τίας, το περιεχόμενό της. Αυτό ήταν 
ολοφάνερο στο Athens Democracy 
Forum που διοργανώθηκε πρόσφα-
τα στην Αθήνα από τους New York 
Times με το Democracy & Culture 
Foundation, στο οποίο απευθύνθηκε 
και ο πρόεδρος Ζελένσκι λέγοντας ότι 
"στην Ουκρανία εξελίσσεται μια μάχη 
μεταξύ δημοκρατίας και τυραννίας"! 
Μάλιστα πρόσθεσε ότι "πρέπει να δρά-
σουμε μαζί, ώστε κανείς να μην μπορεί 
να μετατραπεί σε ολοκληρωτική απειλή 
για εμάς". Δηλαδή, πες πες από όλους 
τους δυτικούς αξιωματούχους που πα-
ρελαύνουν στο Κίεβο, ο πρόεδρος Ζε-
λένσκι πίστεψε ότι είναι δημοκράτης. 
Διότι όπως επισημαίνει η Χάνα Άρεντ 
είναι πολύ δύσκολο να λέει κάποιος 
ψέματα στους άλλους χωρίς να κα-
ταλήξει να πιστεύει την "αλήθεια" των 
δικών του ψεμάτων. Πώς συνέβη αυτό; 
Μια νέα μορφή ψέματος έχει εμφανι-
στεί στην εποχή μας. Αυτή που η Χάνα 
Άρεντ ονομάζει "κατασκευή εικόνας"  
κατά την οποία η αλήθεια των πραγ-
μάτων αγνοείται αν δεν ταιριάζει με 
την εικόνα. Γιαυτό η εικόνα του προέ-
δρου Ζελένσκι περιφέρεται παντού. Η 
άλλη αντίφαση που είδαμε στο Athens 
Democracy Forum; Όταν ο διάσημος 
Αμερικανός, καθηγητής στο πανεπιστή-
μιο Κολούμπια, Τζέφρι Σακς, δήλωσε σε 
ομιλία του στο Forum ότι «Η πιο βίαιη 
χώρα στον κόσμο από το 1950 είναι 
οι Ηνωμένες Πολιτείες» αμέσως ο συ-
ντονιστής τον διέκοψε απότομα. Όμως, 
στους κύριους ομιλητές του Forum πε-
ρί δημοκρατίας συμπεριλαμβάνονταν 
και η επί κεφαλής της Κομισιόν Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν,  η οποία όμως 
είχε εκλεγεί  στο αξίωμά της από το 
ευρωκοινοβούλιο οριακά με 9 μόλις 
ψήφους διαφορά με τις ψήφους του 
πολωνικού PiS, του Φιντέζ του Βίκτορ 
Ορμπαν και των 5 Αστέρων του Μπεπε 
Γκρίλο. Μάλιστα για να εκλεγεί παρα-
κάμφθηκε ο νεοπαγής δημοκρατικός 
θεσμός Spitetzen – Kandidaten με βά-
ση τον οποίο η εκλογή του προέδρου 
της Κομισιόν γίνεται μεταξύ των υπο-
ψηφίων προέδρων, στους οποίους δεν 
συμπεριλαμβάνονταν. Αυτά για να γνω-
ρίζουμε ποιοί μας δασκαλεύουν για τις 
αξίες που πρέπει να ασπαζόμαστε και 
με ποιούς δασκάλους συμπορεύονται 
οι πολιτικοί μας. Θα πρέπει λοιπόν να 
ρωτάμε τους υποβολείς μας για τον 
τρόπο που θα πρέπει να σκεπτόμαστε; 
Για το περιεχόμενο που θα πρέπει να 
προσδίδουμε κάθε φορά στις λέξεις 
ανάλογα με τα συμφέροντά τους;

ΤΟΎ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΎΛΟΎ
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«Τα σύνορά μας απροσπέλα-
στα, τα στελέχη μας σε εξαιρετι-
κό βαθμό εγρήγορσης, με μονα-
δικά υψηλή αίσθηση καθήκοντος 
και αφοσίωσης! Η χώρα μας θω-
ρακίζεται, παραμένει ισχυρή και 
πρωταγωνίστρια, πυλώνας στα-
θερότητας στην περιοχή. Δεν 
σταματάμε, συνεχίζουμε». Αυ-
τό τόνισε ο υφυπουργός Εθνι-
κής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο 
οποίος τη Δευτέρα και χθες βρέ-
θηκε στον Έβρο, όπου πραγμα-
τοποίησε επισκέψεις σε σχηματι-
σμούς, επιτηρητικά φυλάκια και 
παρατηρητήρια του Στρατού Ξη-
ράς, στην περιοχή ευθύνης του 
Δ’ Σώματος Στρατού.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Ν. 
Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από 

τους διοικητές της 1ης Στρατιάς 
αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελού-
δη και του Δ’ Σώματος Στρατού 
αντιστράτηγο Ιωάννη Τσιόπλο, 
κινήθηκε οδικώς κατά μήκος των 
χερσαίων ελληνοτουρκικών συ-
νόρων στις περιοχές ευθύνης 
των XII και XVI Μηχανοκίνητων 
Μεραρχιών Πεζικού και επισκέ-
φθηκε τη γέφυρα που συνδέει 
την Ελλάδα με την Τουρκία, τα 
επιτηρητικά φυλάκια «Κήπων», 
«126», «Διλόφου», «Γέφυρας 
Πυθίου» και το παρατηρητήριο 
«Πράσινη Πόρτα», όπου μεταξύ 
άλλων επιθεώρησε το αποτρε-
πτικό εμπόδιο και το νέο έργο 
ηλεκτροδότησης.

Επίσης, μετέβη στο στρα-
τηγείο της XVI Μηχανοκίνητης 

Μεραρχίας Πεζικού στο Διδυ-
μότειχο όπου ενημερώθηκε για 
τις τρέχουσες δραστηριότητες 
του σχηματισμού και στην έδρα 
του Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου – 
Επιτήρησης Συνόρων στη Νέα 
Βύσσα Ορεστιάδας, όπου έλαβε 
γνώση σχετικά με τις ενέργειες, 
τις διαδικασίες και τα μέσα επι-
τήρησης των συνόρων μας.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυ-
νας πραγματοποίησε συνάντηση 
εργασίας με τους διοικητές της 
1ης Στρατιάς αντιστράτηγο Άγ-
γελο Χουδελούδη, του Δ’ Σώμα-
τος Στρατού αντιστράτηγο Ιωάν-
νη Τσιόπλο και των υπαγόμενων 
σχηματισμών στο Δ’ Σώματος 

Στρατού, στην Αλεξανδρούπολη.
Επίσης, ο Ν. Χαρδαλιάς, κα-

τά την παραμονή του στον Έβρο 

συναντήθηκε με τους δημάρχους 
Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Ζα-
μπούκη και Διδυμοτείχου Ρω-

μύλο Χατζηγιάννογλου.
Πηγή: ΑΠΕ / ΜΠΕ

Χαρδαλιάς από Έβρο: 
Τα σύνορά μας είναι απροσπέλαστα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ ΒΡΕΘΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΤΙΚΑ 
ΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

Ενημερώθηκε και για τις τρέχουσες 
ενέργειες, τις διαδικασίες και τα μέσα 
επιτήρησης των συνόρων μας

ΕΒΡΟΣ   11

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΔΑ: Ψ248ΟΡΝΗ-ΥΛΖ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5829
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 04-11-2022
                                                                                                    
                                                                                                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει 
ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων: 
Επαγγελματικά Αυτοκίνητα – Επιβατικά Αυτοκίνητα», προϋπολογισμού 134.320,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει, 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.

gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyaalex.gr).
Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά στην προμήθεια τόσο επαγγελματικών οχημάτων όσο και επιβατικών 

οχημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων Ύδρευσης – Καταναλωτών – και της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί σε τρία (3) διαφορετικά πεδία στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ένα ξεχωρι-

στό για το κάθε είδος και έχει λάβει τρεις συστημικούς αριθμούς.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη 

διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡ-
ΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥ-
ΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟ-
ΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑ-
ΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΩΝ

176506:
Eπαγγελματικό αυ-

τοκίνητο τύπου pick 
- up

04-11-2022
Ώρα: 14:00

04-11-2022
Ώρα: 14:00

21-11-2022
Ώρα: 13:00

25-11-2022
Ώρα: 10:00 

π.μ.

176507:
Eπαγγελματικό όχη-

μα τύπου jeep / SUV

04-11-2022
Ώρα: 14:00

04-11-2022
Ώρα: 14:00

21-11-2022
Ώρα: 13:00

25-11-2022
Ώρα: 10:00 

π.μ.

176508:
Επιβατικό όχημα 

πόλης

04-11-2022
Ώρα: 14:00

04-11-2022
Ώρα: 14:00

21-11-2022
Ώρα: 13:00

25-11-2022
Ώρα: 10:00 

π.μ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και συγκεκριμένα από τους Κ.Α. 13.01.0002, 
Κ.Α. 13.02.0000 και για τον ΦΠΑ από τον Κ.Α. 54.00.2823 και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 
2022 και 2024 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι 210 
ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Επισημαίνεται ότι, κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει για όσα είδη επιθυμεί ή και για όλα.
Επιπλέον επί ποινής αποκλεισμού, είτε στο σώμα της εγγυητικής, είτε με συνοδευόμενη υπεύθυνη δήλωση, 

θα πρέπει να αναγράφονται τα είδη για τα οποία επιθυμεί να συμμετέχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

AΔA:ΨΥΡΥΟΡΡΨ-ΤΣΕ
ΠΤΑΑΜΘ07/11/2022

Α.Π.:3351

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Δ. Τσετινέ 7 Κομοτηνή – 25310 83000 - pta.gov.gr

Περίληψη Διακήρυξης για Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Υπο-
στήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» με κριτήριο ανάθεση την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δ. Τσετινέ 7, 
69132, Κομοτηνή, URL: pta.gov.gr

Πληροφορίες: Χρήστος Πάρτσιας, τηλέφωνο 2531083000, ηλεκ. διεύθυνση partsias[@]pta.gov.gr και 
c.partsias[@]pta-emth.gr

1. Αριθμός προκήρυξης 1/2022 (Συστημικός Διαγωνισμός -α/α ΕΣΗΔΗΣ- Τμήμα 1: 164463 και Τμήμα 2: 
173553)

2. Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 300.645,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
3. Είδος σύμβασης – Τίτλος- Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης – Προϋπολογισμός
Τίτλος : «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» Περιγραφή: 

Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που αποτελείται από δύο διακριτά αλλά και αλληλοεπιδρώντα σύνολα διαδι-
κασιών που με τη σειρά τους περιγράφονται ως «μηχανισμοί». Ο 1ος μηχανισμός (Τμήμα 1 της Διακήρυξης π/υ: 
73.951,61€ πλέον ΦΠΑ CPV: 72200000-7 Συστημικός Διαγωνισμός -α/α ΕΣΗΔΗΣ- : 164463) Παρακολούθη-
σης & Αξιολόγησης της εφαρμογής της ΠΣΕΕ, το σύνολο δηλαδή των διαδικασιών και ενεργειών συλλογής, 
διαχείρισης, αξιολόγησης, ερμηνείας και αξιοποίησης δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με δράσεις 
που αφορούν την ΠΣΕΕ και την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) σε περιφερειακό επίπεδο. 
Ο μηχανισμός αυτός θα υλοποιηθεί με τη μορφή ενός πληροφοριακού συστήματος. Ο 2ος μηχανισμός (Τμήμα 
2 της Διακήρυξης π/υ: 226.693,54€ πλέον ΦΠΑ CPV: 73220000-0 Συστημικός Διαγωνισμός -α/α ΕΣΗΔΗΣ-: 
173553) υποστήριξης του (οικο)συστήματος διακυβέρνησης της ΠΣΕΕ, είναι το σύνολο των διαδικασιών και 
ενεργειών υποστήριξης του ρόλου που αναλαμβάνουν οι φορείς διακυβέρνησης της ΠΣΕΕ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του έργου ή για Τμήμα αυτού
4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των 

ορίων (Ν 4412/2016). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.
gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). με δύο συστημικούς διαγωνι-
σμούς (α/α ΕΣΗΔΗΣ 164463 και 173553) Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

5. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) 

διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pta.gov.gr και www.promitheus.gov.gr 
, για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει 
η Αναθέτουσα Αρχή.

6. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής/ αποσφράγισης των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής προσφο-
ρών λήγει στις  08/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη 
.Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμή-
ματα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 09/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, από την 
αρμόδια επιτροπή

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομι-
κών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος– μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή κράτος– μέλος 
της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του 
ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. και διαθέτουν τους αντίστοιχους κωδικούς του Κοι-
νού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) για το ή τα τμήματα του διαγωνισμού που υποβάλουν προσφορά.

8. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 2% της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος
9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Ισχύς των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους έξι (6) μήνες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Δημοσιότητα Η παρούσα Προκήρυξη θα υποβληθεί για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. την 07/11/2022. Επί-

σης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΠΤΑ ΑΜΘ www.pta.gov.gr και του ΕΣΗΔΗΣ www.promitreus.gov.gr. Θα 
αποσταλεί για δημοσίευση έως την 07/11/2022  στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο όπως προβλέπεται.

12. Χρηματοδότηση. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ0311, αριθ. ενάριθμου έργου 
2020ΕΠ03110031)

13. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης: 07/11/2022
14. Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ.  Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Τηλ. Επικοινωνίας,: 2132141216, Fax: 
2132141229, ιστοσελίδα: http://www.aeppprocurement.gr , e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

15. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που 
ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστος Μέτιος

Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
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 SUDoKU

6 1 2

3 5 6

7 4 3 9

8 2 1

4 3 8 9

4 5 6

9 7 2 3

3 2 5

6 7 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Nov  8 09:48:03 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov  7 10:06:33 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

3 9 7

1 7 6

7 4 8

9 7 8 3

8 6 9 5 4

2 1 3 5

1 5 9

9 4 3

3 8 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.45)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Nov  8 09:48:05 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ταξίδευε με το αυτοκίνητο ένα ζευγάρι ο Ηλίας 
και η Καίτη και τρέχανε με 70χλμ την ώρα. Κά-
ποια στιγμή λέει η γυναίκα: – Ηλία μου, το ξέρω 
ότι είμαστε παντρεμένοι εδώ και 15 χρόνια, αλ-
λά θέλω διαζύγιο…

Ο Ηλίας  παραδόξως δεν βγάζει άχνα, πατάει 
γκάζι όμως αυξάνει ταχύτητα και φτάνει τα 90.

Η γυναίκα του λέει:
– Θέλω να χωρίσουμε επειδή τα έχω με τον 

καλύτερο φίλο σου  
Ο Ηλίας τα παίρνρι στο κρανίο αλλά δεν λέει 

τίποτα, απλώς αυξάνει ταχύτητα και φτάνει τα 
100 χλμ. Η γυναίκα του συνεχίζει…

– Θέλω να μoυ αφήσεις το σπίτι και τα παιδιά…
Ο Ηλίας δεν μιλάει και αυξάνει ταχύτητα στα 

120 χλμ… – Θέλω όλες τις καταθέσεις και όλες 
τις πιστωτικές…

Ο Ηλίας φουλάρει στα 130 και κατευθύνεται 
προς έναν τοίχο, οπότε και απορημένη η γυναίκα 
του τον ρωτάει…

– Εσύ βρε Ηλία, δεν θέλεις τίποτα;
Και ο Ηλίας  απαντάει λίγο πριν χτυπήσουν 

τον τοίχο…
– Εχω όλα όσα χρειάζομαι.
Και η Καίτη ρωτάει:
– Τι έχεις, Ηλία;
Και απαντάει ο Ηλίας:
– Τον αερόσακο!

* * * * * * 

Ένας χοντρούλης 55άρης με κοιλίτσα πάει 
πρώτη ημέρα στο γυμναστήριο.

 Καθώς περιμένει τον γυμναστή για να τον 
καθοδηγήσει, μπαίνει μέσα μια εντυπωσιακή δί-
μετρη νεαρή κοπέλα και ο μπάρμπας χαζεύει.

-Δεν μου λες νεαρέ,  ποιο  όλα αυτά τα μηχα-
νήματα μπορώ να χρησιμοποιήσω για να γνω-
ρίσω  αυτή την κοπελάρα,  ρωτάει ο 55άρης 
τον  γυμναστή που περνούσε από μπροστά του.

Ο γυμναστής τον κοιτάει καλά από πάνω μέ-
χρι κάτω και του λέει με νόημα:

-Σε αυτή την περίπτωση  θεωρώ ότι  το ΑΤΜ 
της εθνικής  στη γωνία είναι το καλύτερο για 
εσάς!»

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Γεράσιμος…: ο εικονιζόμενος.

8. Έλληνας σχεδιαστής κόμικς.

13. Άφαντος, εξαφανισμένος.

14. Πληρώνουμε και… έκτακτη στην 

εφορία.

16. Θεία… που διασκέδαζε τα παιδιά.

17. Αν είσαι και παπάς, μ' αυτή… θα πας.

19. Αδελφός των Υάδων.

20. Μεγάλη ζημιά.

22. Εξάρτημα του αργαλειού.

24. Ασιατική φυλή.

26. Επιφώνημα θαυμασμού (αρχ.).

28. Ο βασιλιάς (αρχ.).

29. Εκστασιαζόμενοι το… βλέπουν.

31. Πρέπει να αποξηραίνεται.

33. Με το πι… μούσκεμα.

34. Αδύναμα, καχεκτικά.

36. Έδωσε το όνομά του σ' ένα πέλαγος.

38. Ναυτικό νοσοκομείο (αρχικά).

40. Ορειχάλκινος δίσκος ορχήστρας.

41. Κέβιν…: Αμερικανός ηθοποιός.

43. Έλλειψη ικανότητας για ορθοστασία.

44. Ένας δίφθογγος.

-- Συστατικά --

• 1 κ.γλ. ρίγανη
• 2 μισή κούπες αλεύρι
• Μισό κ.γλ αλάτι
• 1 κ.γλ. Μπέικιν Πάουντερ
• 80 γρ. ελαιόλαδο
• Νερό (όσο χρειαστεί)
• 3 κρεμμύδια φρέσκα, ψιλοκομμένα
• 2 κ.σ. κρεμμύδι, ξερό
• 300 γρ. ελιές, ψιλοκομμένες
• 1 κ.σ. δυόσμο
• Μισό κ.γλ. κόλιανδρο

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πρώτα από όλα, βάζουμε στο μίξερ το αλεύρι, το 

αλάτι, το Μπέικιν Πάουντερ, το ελαιόλαδο και το 
νερό και ανακατεύουμε.

• Αφήνουμε τη ζύμη να σταθεί.
• Τη χωρίζουμε σε 3 ίσα κομμάτια.
• Έπειτα, ανοίγουμε το κάθε κομμάτι σε φύλλο.
• Σ' ένα κατσαρολάκι, σοτάρουμε σε λίγο ελαιόλα-

δο, τα κρεμμύδια.
• Τα βγάζουμε από το κατσαρολάκι και τα αναμι-

γνύουμε σ' ένα μπολ με τα μυρωδικά και τις ελιές.

• Μετά, παίρνουμε το φύλλο και το χωρίζουμε πρώ-
τα σε σταυρό και στη συνέχεια σε 8 ίσα κομμάτια.

• Βάζουμε λίγη ποσότητα γέμισης στην άκρη του 
κάθε κομματιού και τυλίγουμε, όπως τυλίγουμε 
τα κρουασάν.

• Βάζουμε τα κομμάτια σ' ένα ταψάκι βουτυρωμέ-
νο, σε κάποια απόσταση μεταξύ τους και με ένα 
πινέλο τα αλείφουμε με ελαιόλαδο και ρίχνουμε 
από πάνω σουσάμι.

• Τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου, για 30 
λεπτά περίπου.

• Τα ελιοπιτάκια μας είναι έτοιμα.
• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Αφράτα ελιοπιτάκια

Κάθετα
1. Είδος γλυκίσματος.
2. Πρόδρομος της Ν.Δ. (αρχικά).
3. Το όνομα της παλιάς αθλήτριας Κομανέτσι.
4. … ες Σαλάμ: πόλη και λιμάνι της Τανζανίας.
5. Ακέφαλος… Π.Α.Ο.
6. Δόκανο, παγίδα.
7. Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.
8. Δυναστεία Βουλγάρων ηγεμόνων.
9. Ρουφώ… αθόρυβα.
10. Στιβ Μακ…: πρωταγωνίστησε στον "Πε-
ταλούδα".
11. Επομένως, λοιπόν.
12. Περιοχή της Αγγλίας.
15. Άντρο του Ψηλορείτη.
18. Μάρκα αυτοκινήτων.
21. Αδιάβατο, απρόσιτο.
23. Δύο έχουν οι… Τάταροι.
25. Γαρνίρει διάφορα φαγητά.
27. Ξέφραγος χώρος.
30. Παριστάνει… και την οσία.
32. Κατοικία… προβάτων.
35. Ασκός, τουλούμι.
37. Έργο του και το "Πλάτωνος βίος και έργα".
39. Μικρή στην ηλικία (ιδιωμ.).
42. Γαλλικό άρθρο.
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Στην κατασκευή του 2ου ηλε-
κτρικού μονοθέσιού της προχω-
ρά η DemocritusRacingTeam, 
η αγωνιστική ομάδα του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
σκοπός της οποίας είναι ο σχεδια-
σμός και η κατασκευή ενός ακόμη 
αγωνιστικού μονοθέσιου αυτοκι-
νήτου τύπου Formula Student.

Πρόκειται, όπως εξήγησε στο 

www.ertnews.gr ο κ. Ιάσονας Κα-
τσαντώνης, μέλος της ομάδας, η 
οποία αποτελείται από 46 φοιτη-
τές και φοιτήτριες, για τον σχε-
διασμό και την κατασκευή ενός 
ακόμη αγωνιστικού μονοθέσιου 
αυτοκινήτου τύπου Formula.

Στόχος και εδώ, όπως και στο 
1ο όχημα, η προσομοίωση της 
λειτουργίας μίας αυτοκινητοβιο-

μηχανίας σε μικρότερη κλίμακα. 
«Θα έχει βελτιωμένο σχεδιασμό 
και θα εξασφαλίζει καλύτερη δι-
αχείριση των μπαταριών και βελ-
τιωμένη εργονομία σχεδιασμού» 
σημείωσε εξηγώντας πώς στόχος 
είναι η ταχύτερη ολοκλήρωση του 
σταδίου της κατασκευής.

«Στόχος μας είναι ο Μάιος» 
ανέφερε ο κος Κατσαντώνης 
σημειώνοντας ότι πάλι θα επι-
διωχθεί η συμμετοχή σε αγώνες 
Formula Student, αλλά και εκ-
θέσεις. Μέλη της ομάδας είναι 
Μηχανικοί Παραγωγής και Διοί-
κησης και Ηλεκτρολόγοι Μηχα-
νικοί του Πολυτεχνείου Ξάνθης. 
Όσον αφορά στην στήριξη που 
έχουν δεχθεί ο δραστήριος φοι-
τητής του Πολυτεχνείου της Ξάν-
θης ανέφερε ότι η ανταπόκριση 
που βρήκαν από όλη τη Θράκη, 
από μικρές και μεγάλες επιχειρή-
σεις, ήταν πολύ θετική.

Όπως θετικά είναι και τα σχό-
λια τα οποία απέσπασαν στην τε-
λευταία διεθνή έκθεση που συμ-
μετείχαν στην Κροατία για την 
πρώτη τους δημιουργία, που 
εντυπωσίασε όλους.

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κος Βα-
σίλειος Μαυρίδης αποδέχτηκε την 
πρόσκληση του Δημάρχου Λαρισαίων 
κου Απόστολου Καλογιάννη και πα-
ρακολούθησε τις εργασίες του ετήσι-
ου Διεθνούς συνεδρίου του Δικτύου 
Major Cities of Europe, που διεξήχθη 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη 
Λάρισα στις 2 – 4 Νοεμβρίου. 

Το συνέδριο με θέμα «Από το Χά-
ος στον Κόσμο – Καινοτόμες Κοινό-
τητες, Τόποι και Πόλεις»  απευθυνό-
ταν σε αιρετούς και στελέχη ΟΤΑ που 
αναλαμβάνουν ή και συμμετέχουν 
στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών, 
εκπροσώπους επιχειρήσεων υψηλής 

τεχνολογίας καθώς και σε ακαδη-
μαϊκούς Διοίκησης και Οικονομίας, 
Χωροταξίας και Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνίας και γε-
νικά σε όσους ενδιαφέρονται για τον 
μετασχηματισμό και την ανάπτυξη 
των πόλεων.

Το Δίκτυο Major Cities of Europe 
είναι μια ένωση ευρωπαϊκών πόλεων 
και περιφερειών, που δεσμεύονται 
στην καινοτομία των υπηρεσιών των 
πολιτών, αξιοποιώντας τις τεχνολο-
γίες πληροφοριών και επικοινωνιών. 
Στόχος του δικτύου είναι να διανέ-
μουν τις διεθνείς εμπειρίες, τις καλές 
πρακτικές, τα έργα, τις στρατηγικές 
και τις λύσεις, που βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητα των ΟΤΑ, τόσο 
στα διοικητικά, όσο και στα επιχει-
ρησιακά τους καθήκοντα, πάντοτε 
με γνώμονα τη βελτίωση της ζωής 
των πολιτών.

Το συμπέρασμα που διεξήχθη από 
το συνέδριο είναι ότι αποτελεί επιτα-
κτική προτεραιότητα η ανταπόκριση 
των Τοπικών Αρχών στην αντιμετώπι-
ση των νέων προκλήσεων, στην ανά-
ληψη ηγετικού ρόλου στις αλλαγές 
και στην ικανοποίηση των προσδοκι-
ών των πολιτών και πόσο αναγκαίο 
είναι ο πολίτης να βρίσκεται στο κέ-
ντρο των εξελίξεων και να συμμετέ-
χει ενεργά στο μετασχηματισμό των 
πόλεων.

Συμμετοχή του Δήμου Ορεστιάδας στο διεθνές 
συνέδριο του Δικτύου Major Cities of Europe

Έκθεση με 
έργα 28 φοιτητών 

και φοιτητριών Καλών 
Τεχνών από Ελλάδα 

και Σουηδία

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε 
την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 η 
τελετή εγκαινίων της έκθεσης ΣΟΥ-
ΦΛΙ|ΜΕΤΑΞΙ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κα-
κογιάννης.

Πρόκειται για μια έκθεση, δωρε-
άν προσβάσιμη από τους επισκέπτες, 
εμπνευσμένη από την παραγωγή, την 
επεξεργασία και τα τελικά προϊόντα 
του μεταξιού, που αναδεικνύει την 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της 
πόλης του Σουφλίου και θα διαρκέσει 
20 ημέρες σ’ έναν από τους εμβλημα-
τικούς χώρους της Αθήνας. 

Δημιουργοί των έργων τέχνης δε 
είναι οι φοιτητές της Ανώτατης Σχο-
λής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) και του 
KONSTFACK, University of Arts, 
Crafts and Design, της Στοκχόλμης.

Σκοπός της έκθεσης είναι η παρου-
σίαση των αποτελεσμάτων των προ-
σωπικών έργων των φοιτητών από 
τις δύο σχολές, που συμμετείχαν στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «A common 
thread. Artistic exchange Sweden-
Greece», στο Σουφλί του Έβρου τα έτη 
2019 και 2022 , καθώς και η ανάδει-
ξη της μοναδικότητας του Σουφλίου.

Στα εγκαίνια και την επίσημη έναρ-
ξη της έκθεσης έδωσαν το παρόν ο 
Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Κα-
λακίκος, η Διευθύντρια του Σουηδικού 
Ινστιτούτου Αθήνας, ο Πρύτανης της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθή-
νας, η εκπρόσωπος του KONSTFACK, 
University of Arts, Crafts and Design, 
της Στοκχόλμης, εκ μέρους του Συλ-
λόγου Φίλων της Μεταξης “Η Χρυσα-

λίδα”, ο Πρόεδρος Γιώργος Τσιακίρης, 
και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Παρέστησαν επίσης ο βου-
λευτής Έβρου της Ν.Δ. Σταύρος Κε-
λέτσης, η Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος Λουκία Σαρά-
ντη της βιομηχανίας ξύλου AKRITAS, 
επιχειρηματίες στον χώρο του μετα-
ξιού, όπως ο Κώστας Μουχταριδης 
της Silk Line, και η Δήμητρα Μπου-
ρουλίτη, η Διευθύντρια του Πολιτι-
στικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 
Αλεξάνδρα Ράπτη, ο Πασχάλης 
Χαριζάνης, Ομότιμος Καθηγητής 
Μελισσοκομίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ο από-
στρατος Αντιστράτηγος Δημήτρης 
Κούκος και περισσότεροι από 200 
ακόμη επισκέπτες.

Στο «Ιδρυμα Κακογιάννης» έκθεση για την 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του Σουφλίου 

Η Γιορτή τσίπουρου 2022 
από το σωματείο “Φίλοι της 
αμπέλου και του οίνου – Ο 
Στάφυλος” και τον Αμπελουρ-

γικό Συνεταιρισμό Σου-
φλίου επιστρέφει. 

Το σωματείο “Φί-
λοι της αμπέλου 
και του οίνου – Ο 
Στάφυλος”, ο Αμπε-

λουργικός Συνεται-
ρισμός Σουφλίου και η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης – Περι-
φερειακή Ενότητα Έβρου δι-
οργανώνουν φέτος τη Γιορτή 
Τσίπουρου 2022. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί την Πα-
ρασκευή 11 και το Σάββατο 
12 Νοεμβρίου 2022 στο απο-
στακτήριο του Αμπελουργικού 
Συνεταιρισμού. 

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 
στις 8:30 μ.μ. λαϊκή και ρε-
μπέτικη βραδιά με το μουσι-
κό σχήμα “Λαϊκά Μονοπάτια” 

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 
στις 8:30 μ.μ. με το συγκρό-
τημα του Νίκου Ζαπάρτα, στο 
κλαρίνο Βαγγέλης Παπανα-
στασίου

Γιορτή τσίπουρου 2022 στο ΣουφλίΚομοτηνή: Φοιτητές του ΔΠΘ κατασκευάζουν 
2ο ηλεκτρικό μονοθέσιο αυτοκίνητο

Life

Παρασκευή – 
Σάββατο 11/12 με 

εκδηλώσεις

«Ο Δήμος Σουφλίου στηρίζει τέτοιες δράσεις όπως η έκθεση έργων φοιτητών από Ελλαδα και 
Σουηδία, με κάθε τρόπο και δυνατότητα που έχει, γιατί αναδεικνύουν την πόλη του μεταξιού και 

όλη την μοναδικότητα της περιοχής και θα σταθεί αρωγός να συνεχιστούν και να εμπλουτιστούν.»  
Παναγιώτης Καλακίκος, Δήμαρχος Σουφλίου

Στόχος 
του να διερευνηθούν 
οι διεθνείς εμπειρίες 

και οι καλές πρακτικές 
που βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητα 
των ΟΤΑ

Σκοπός 
ο σχεδιασμός 

και η κατασκευή ενός 
ακόμη αγωνιστικού 

τύπου Formula 
Student
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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 κατά 
του Φασισμού και του 
Αντισημιτισμού

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
14:00-22:00 Τσολάκη Διονυσίου Σολωμού 
15 (δρόμος ΔΕΥΑΑ) ✆2551 036511
18:00-08:00  Θεοδοσίου - Φραγκούλη Λε-
ωφόρος Μάκρης 24 (Νέα Χιλή)

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μαρασλής Απόστολος Κωνσταντινουπόλε-
ως 225 ✆2552029174

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

Νεκτάριος, Νεκταρία, 
Ονησιφόρος, Ονησιφόρα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ

Αγαπητέ Κριέ, σήμερα με την Αντίθεση 
Ήλιου-Ουρανού, θα βγάλεις στην επι-
φάνεια θυμό, νεύρα και παράπονα, που 
κρατούσες μέσα σου καιρό! Προστά-
τεψε την ψυχολογική σου ηρεμία και 
κυρίως τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, 
από ξεσπάσματα και ρήξεις!      

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, η σημερινή Αντίθεση 
Ήλιου-Ουρανού, θέλει αρκετή προσο-
χή από μέρους σου, διότι θα πλήξει 
με ανατροπές, ξαφνικά γεγονότα και 
απρόσμενες αλλαγές, τις διαπροσω-
πικές σου σχέσεις!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, φρόντισε με την Αντί-
θεση Ήλιου-Ουρανού, να ξεκουράζεσαι 
επαρκώς και να φροντίζεις τον εαυ-
τό σου, αποφεύγοντας υπερβολές και 
απαιτήσεις!     

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα με την Αντίθε-
ση Ήλιου-Ουρανού, μην παρασύρεσαι 
στην τάση σου για επιπόλαια αντιδρα-
στική συμπεριφορά σου στην κοινωνική 
σου ζωή, αλλά και σε όλες σου τις δια-
προσωπικές συναναστροφές! Είσαι ιδι-
αίτερα επιρρεπής, σε επιπόλαιες, προ-
κλητικές και ανώριμες συμπεριφορές!

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, με την Αντίθεση Ήλιου-
Ουρανού, απέφυγε συναισθηματικές 
εκρήξεις, υπερβολικούς τσακωμούς και 
παράλογες επαναστατικές συμπερι-
φορές στον χώρο του σπιτιού και της 
οικογένειας!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, προσπάθησε να μην 
κάνεις λάθη στα μηνύματα που στέλνεις 
και κυρίως μην μπλέκεσαι σε κουτσο-
μπολιά, γιατί θα εκτεθείς ανεπανόρθω-
τα, με την Αντίθεση Ήλιου-Ουρανού! 
Σχέσεις και συναναστροφές με αδέρ-
φια, συγγενείς και γείτονες, πλήττονται 
από ρήξεις και παρεξηγήσεις! 

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα με την Αντίθεση 
Ήλιου-Ουρανού, θα πρέπει να προσέ-
χεις λίγο παραπάνω τα κεκτημένα σου, 
αφού θα υπάρξουν κάποιες ανατροπές 
και δυσάρεστες αλλαγές, που πιθανόν 
να φέρουν απώλειες! Πρέπει οπωσδή-
ποτε να αποφύγεις πείσμα, εγωισμό και 
κτητικότητα!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, με την Αντίθεση Ήλιου-
Ουρανού, προστάτεψε όλες τις κοινω-
νικές και διαπροσωπικές συναναστρο-
φές σου, αλλά και τις μετακινήσεις σου. 
Έρχονται παρεξηγήσεις, αναποδιές, ρή-
ξεις και ανατροπές, που ενδεχομένως 
να ανατρέψουν όλα σου τα δεδομένα! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρκετά τα ψυχολογικά σκαμπανεβά-
σματα και η εσωτερική ένταση σήμε-
ρα φίλε Τοξότη, λόγω της Αντίθεσης 
Ήλιου-Ουρανού! Προσπάθησε οπωσ-
δήποτε να διαφυλάξεις τα μυστικά σου 
και να μην δίνεις αφορμές για σχόλια 
και κουτσομπολιά!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Προσοχή χρειάζεται στην συμπεριφο-
ρά σου, ιδίως στις επικοινωνίες και τις 
επαφές σου με τους φίλους σου, αγα-
πητέ Αιγόκερε! Με την Αντίθεση Ήλιου-
Ουρανού, περιόρισε οπωσδήποτε την 
οξυθυμία σου απέναντί τους, διότι πο-
λύ πιθανόν, να προκαλέσεις αρκετή ζη-
μιά, στον σημαντικό για εσένα, τομέα 
της φιλίας!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, να είσαι πολύ προσε-
κτικός σήμερα, λόγω της Αντίθεσης 
Ήλιου-Ουρανού, ώστε να μην εκτεθείς 
και να μην χαλάσεις την καλή κοινωνι-
κή σου εικόνα!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, λόγω της σημερινής Αντί-
θεσης Ήλιου-Ουρανού, το παρακάνεις 
μάλλον με τις επαναστατικές και ριζο-
σπαστικές σου κινήσεις, με αποτέλε-
σμα να φέρεσαι επιπόλαια και να έχεις 
άσχημες συνέπειες!

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

Καθαρίστε την μούχλα 
από τα ρούχα με 3 
φυσικούς τρόπους!

Προσοχή! Αν έχετε ένα ύφασμα με μού-
χλα το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι 
να δείτε αν υπάρχει κίνδυνος να σας ξεβά-
ψει το ρούχο κατά την διαδικασία καθαρι-
σμού. Πάρτε ένα πανάκι λευκό και με λίγο 
νερό τρίψτε το ύφασμα, σε μέρος που δεν 
φαίνεται. 

 1. Φτιάξτε ένα μείγμα από 1 κού-
πα ξινόγαλα και 3 ½ λίτρα κρύο νε-
ρό. Μουλιάστε το ρούχο ή το ύφασμα 
σας κατά την διάρκεια της νύχτας μέ-
σα σε αυτό. 

Την επόμενη μέρα βάλτε το κανονικά στο 
πλυντήριο με κρύο νερό και το απορρυπα-
ντικό σας. Λογικά η μούχλα θα έχει φύγει.

2. Φτιάξετε ένα μείγμα από 1/4  φλι-
τζάνι αλάτι, ένα 1/4 χυμό λεμονιού και 
1 ποτήρι ζεστό νερό. 

Φτιάξτε μια πηχτή κρέμα από αυτά τα συ-
στατικά και βάλτε την στο ύφασμα. Τρίψτε 
με την κρέμα στα σημεία που εμφανίστηκε 
η μούχλα και αφήστε τα με την κρέμα για 
μισή ώρα. Τέλος ξανά πλύνετε τα στο πλυ-
ντήριο κανονικά.

3. Για να αφαιρείτε τους δύσκολους 
λεκέδες από τα ρούχα σας μπορείτε να 
φτιάξετε ένα μείγμα από 1/2 φλιτζάνι οι-
νόπνευμα, 1 κουταλιά της σούπας υγρό 
απορρυπαντικό για τα ρούχα και 3 φλιτζάνια 
νερό. Βάλτε τα όλα μαζί σε ένα μπουκάλι 
ψεκασμού και ανακινήστε για να ανακα-
τευτούν καλά. Ψεκάστε τους λεκέδες τοπι-
κά πριν την κανονική πλύση στο πλυντήριο.

Προσοχή! 
Η μούχλα εξαπλώνεται σαν επιδημία! 

Οποιαδήποτε εργασία κάνετε για την απο-
μάκρυνση της μούχλας θα πρέπει να γίνει 
εκτός του σπιτιού! Επίσης, όταν καθαριστούν 
τα ρούχα, αφήστε τα  εκτός σπιτιού να στε-
γνώσουν στον ήλιο. Ο ήλιος σε συνδυασμό 
με την ζέστη βοηθάει αποτελεσματικά στην 
εξόντωση της μούχλας.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 
στις εγκαταστάσεις της ΕΠΟ στο 
Πάρκο Γουδή η κλήρωση για τον 
καταρτισμό του αγωνιστικού προ-
γράμματος του Πρωταθλήματος Γ’ 
Εθνικής, η πρεμιέρα της οποίας ορί-
στηκε για την Κυριακή 13 Νοεμβρί-
ου στις 15:00.

Στην πρεμιέρα οπού θα έχουμε 
Θρακιώτικο ντέρμπι μεταξύ Παν-
θρακικού και της Αλεξανδρούπολης 
ενώ ο Ορφέας θα υποδεχτεί στο 

ΑΟΞ το Νέστο και ο Άρης Αβάτου 
θα παίξει στην Καβάλα με ΑΟΚ. Από 
εκεί και πέρα Θρακιώτικα ντέρμπι 
θα έχουμε επίσης την 3η στροφή 
μεταξύ Πανθρακικού και Ορφέα, 
την 7η αγωνιστική οπού ο Ορφέας 
θα υποδεχτεί την Αλεξανδρούπολη 
και ο Πανθρακικός τον Άρη Αβάτου, 
την 11η αγωνιστική οπού ο Άρης 
Αβάτου θα φιλοξενήσει την Αλε-
ξανδρούπολη, και τέλος την 13η 
αγωνιστική που θα έχουμε το ξαν-
θιώτικο ντέρμπι.

Όσον αφορά τα ρεπό ο Άρης 
Αβάτου θα την κάνει την 4η αγω-
νιστική, ο Πανθρακικός την 9η, η 
Αλεξανδρούπολη την 11η, και ο 
Ορφέας Ξάνθης την τελευταία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κλει-
δάριθμο για τις έδρες τους είχαν 
ζητήσει ΑΟ Καβάλας, Βύρων Κα-
βάλας, Άρης Αβάτου και Ορφέας 
Ξάνθης, ενώ ο Πανδραμαϊκός δεν 
κληρώθηκε αλλά ορίστηκε στην 
1η αγωνιστική να έχει ρεπό κα-

θώς δήλωσε τελευταία στιγμή 
συμμετοχή στο πρωτάθλημα.

Η έναρξη ορίστηκε για την Κυ-
ριακή (13/11) και η πρώτη σέντρα 
της σεζόν απέχει πλέον ελάχιστα.

Τα 4 εισιτήρια ανόδου στη 
Super League 2 θα κριθούν πά-
λι μπαράζ ειδικού πρωταθλήμα-
τος, ενώ σε ό,τι αφορά τους υπο-
βιβασμούς θα πέσουν 6 ομάδες 
από τον 1ο όμιλο και 5 από τους 
υπόλοιπους.

Πανέτοιμη για σέντρα στις 
13 Νοεμβρίου είναι η Γ’ Εθνική

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 
ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΕΜΙΕ-ΡΑ

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του 1ου ομίλου

Με την 3η αγωνιστική στην Α’ Κατηγορία, την 
2η στο Βόρειο Όμιλο και την πρεμιέρα στο Νό-
τιο Όμιλο της Β’ Κατηγορίας συνεχίστηκαν τα 
πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο στην Ένωση 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Έβρου. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογί-
ες σε κάθε κατηγορία:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Άρδας Καστανεών – ΑΟ Μαΐστρου 1-0
Νίκη Απαλού – Έβρος Σουφλίου 2-1
Θράκη Φερών – ΑΕ Διδυμοτείχου 3-1
Ιπποκράτης– ΑΟ Νεοχωρίου 2-1
Εθνικός– Ορέστης Ορεστιάδας 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 3 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Ορέστης Ορεστιάδας 9 (11-0)
—————————————
2. Θράκη Φερών 9 (10-2)
3. Ιπποκράτης 9 (8-3)
4. ΑΟ Νεοχωρίου 4 (4-3)
5. Νίκη Απαλού 3 (5-8)
6. Εθνικός 3 (4-7)
7. ΑΕ Διδυμοτείχου 3 (3-6)

8. Άρδας Καστανεών 3 (2-9)
9. Έβρος Σουφλίου 1 (2-4)
10. ΑΟ Μαΐστρου 0 (1-8)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η, 12-13/11)

ΑΟ Νεοχωρίου – Ορέστης Ορεστιάδας
Νίκη Απαλού – Θράκη Φερών
Έβρος Σουφλίου – Ιπποκράτης 
ΑΟ Μαΐστρου – Εθνικός 
ΑΕ Διδυμοτείχου – Άρδας Καστανέων

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ορφέας Σοφικού – Ηρακλής Σαγήνης 1-1
Ακρίτας Ορμενίου – Ένωση Οινόης 4-1
Αετός Λεπτής – ΑΜΟ Ρούσσας 1-4
Ομόνοια Φυλακίου – Διγενής Ακρίτας Σάκ-
κου 1-10
Ατρόμητος Ασπρονερίου – ΠΑΕ Ριζίων 1-2
Δόξα Ορεστιάδας – Αθλητική Ένωση Λαβά-
ρων 0-1
Ρεπό: Ασπίδα Θουρίου

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 2 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Διγενής Ακρίτας Σάκκου 6 (16-1)
2. ΠΑΕ Ριζιών 6 (10-1)
3. ΑΜΟ Ρούσσας 6 (7-1)

4. Ακρίτας Ορμενίου 6 (7-2)
5. Ατρόμητος Ασπρονερίου 3 (4-2)
6. Ένωση Οινόης 3 (3-5)
7. Αναγέννηση Λαβάρων 3 (3-4)
8. Ηρακλής Σαγήνης 1 (1-1)**
9. Ορφέας Σοφικού 1 (2-3)
10. Αετός Λεπτής 0 (2-7)
11. Δόξα Ορεστιάδας 0 (0-4)*
12. Ασπίδα Θουρίου 0 (0-6)**
13. Ομόνοια Φυλακίου 0 (1-18)
* Η ομάδα της Δόξας Ορεστιάδας έχει ένα μη-
δενισμό
** Οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η, 12-13/11)

Ηρακλής Σαγήνης – Ακρίτας Ορμενίου
Ένωση Οινόης – Αετός Λεπτής
ΠΑΕ Ριζίων – Δόξα Ορεστιάδας
Ασπίδα Θουρίου – Ορφέας Σοφικού
ΑΜΟ Ρούσσας – Αθλητική Ένωση Λαβάρων
Διγενής Ακρίτας Σάκκου – Ατρόμητος Ασπρο-
νερίου
Ρεπό: Ομόνοια Φυλακίου

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Αθλητικός Όμιλος Τυχερού – Αθλητική Ένωση 
Κορνοφωλιάς Λυκόφης 6-1

Νίκη Άνθειας 1959 – Ακρίτας Δαδιάς 1-1
Αλεξανδρούπολη FC Β΄ – ΑΟ Δορίσκου 3-2
ΑΟ Καππαδοκών – Κύκλωπες Μάκρης 3-2
Φουρτούνα– ΑΕ Νέας Χηλής 0-1
Ατρόμητος Άβαντα – Ποντιακός 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 1 ΑΓΩΝΑ)
1. Αθλητικός Όμιλος Τυχερού 3 (6-1)
2. Αλεξανδρούπολη FC Β’ 3 (3-2)
-. ΑΟ Καππαδοκών 3 (3-2)
4. Ατρόμητος Άβαντα 3 (1-0)
-. ΑΕ Νέας Χηλής 3 (1-0)
6. Ακρίτας Δαδιάς 1 (1-1)
-. Νίκη Άνθειας 1 (1-1)
8. Φουρτούνα 0 (0-1)
-. Ποντιακός 0 (0-1)
10. ΑΟ Δορίσκου 0 (2-3)
-. Κύκλωπες Μάκρης 0 (2-3)
12. ΑΈ Κορνοφωλιάς Λυκόφης 0 (1-6)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η, 12,13/11)

Φουρτούνα– Αθλητικός Όμιλος Τυχερού
Κορνοφωλιά Λυκόφη – Αλεξανδρούπολη FC Β’
ΑΕ Νέας Χηλής – ΑΟ Καππαδοκών
ΑΟ Δορίσκου – Ατρόμητος Άβαντα
Κύκλωπες Μάκρης – Νίκη Άνθειας 1959
Ακρίτας Δαδιάς – Ποντιακός 
Thrakisports.gr

Όσα  έγιναν σε Α΄και β΄κατηγορία 

Το πανόραμα των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Εβρου  


	01 gn
	02 gn
	03 gn
	04 gn
	05 gn
	06 gn
	07 gn
	08 gn
	09 gn
	10 gn
	11 gn
	12 gn
	13 gn
	14 ΟΔΗΓΟΣ - 2
	15 gn
	16 gn

