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Επεισοδιακή η 
συνεδρίαση και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο 

Ορεστιάδας

Υψηλές εντάσεις και 
αποχώρηση της παράταξης 

του δημάρχου …
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Σαρωτικές 
αλλαγές στον 

ΚΟΚ

Ποιες παραβάσεις θα τι-
μωρούνται με δρακόντειες 
ποινές Τι θα γίνει με τις πι-

νακίδες
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Αδελφοποίηση της Σαμοθράκης με 
την πόλη Ρομαν της Ρουμανίας

Στην τελετή στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο  εκπροσώπησαν τον δήμο 
του Έβρου η Πρόεδρος του ΔΣ Σόνια Βασιλειάδου και ο Αντιδήμαρχος 
Τουρισμού Ιωάννης Γλήνιας. Αμοιβαία συμφωνήθηκε η διάνοιξη οδών 

συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα
� 8

Γιορδαμλής: «Ανέκδοτο» 
η σιδηροδρομική σύνδεση 

Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή – Ξάνθη

Το λιμάνι υπολειτουργεί – Δυσβάσταχτο το μεταφορικό κόστος για 
τις επιχειρήσεις της Θράκης, παρατηρεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών & Βιοτεχνιών Έβρου και του Δικτύου Συνδέσμων 
Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών ΑΜΘ �  7
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Ευ. Λιακούλη στην Ευ. Λιακούλη στην 
Αλεξανδρούπολη: «Το ΠΑΣΟΚ Αλεξανδρούπολη: «Το ΠΑΣΟΚ 
είναι η φωνή του Λαού μας»είναι η φωνή του Λαού μας»

Ο αντίκτυπος των δράσεων ευαι-
σθητοποίησης για τον Ασπροπάρη 

στους μαθητές της Θράκης
Τα τελευταία οχτώ χρόνια, το WWF Ελλάς 

πραγματοποίησε δεκάδες στη Θράκη, όπου έχουν 
απομείνει τα τελευταία καταφύγια του απειλούμενου 

αυτού αρπακτικού  

� 9

Γιορτή Μανιταριού: Μια 
ξεχωριστή νότα στην πολύπαθη 

περιοχή της Δαδιάς  
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Η επόμενη μέρα 
για το μέλλον του 
λιμανιού μας

● Στην εκπόνηση ενός business plan για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προχωρά άμεσα το ΤΑΙ-
ΠΕΔ, μετά από την ακύρωση την περασμένη Πέμπτη του διαγωνισμού

● Ασπιώτης: «Θετικές οι εξελίξεις για το λιμάνι, αναγκαία η συνεργασία όλων για την επόμενη μέρα»

●  Μιλά στη «Γ, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Έβρου: Σημειώνει πως το ΤΑΙΠΕΔ κα-
λείται να αξιοποιήσει το λιμάνι με εκσυγχρονισμό υποδομών και νέες θέσεις εργασίας. «Πρέπει να 
ανοίξει ο διάλογος και για τη δυτική χερσαία ζώνη»

● Οι νέοι “ιδιοκτήτες” του δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο μεταπώλησης! Οι 3 βασικές αιτίες για την 
ακύρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το  “capital.gr
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Λουκία Σαράντη: «Η αντοχή Λουκία Σαράντη: «Η αντοχή 
των ελληνικών επιχειρήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων 
είναι ένα μικρό θαύμα»είναι ένα μικρό θαύμα»
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
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2. N.Π.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
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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
1851
Ο αμερικάνος συγγραφέας Χέρ-
μαν Μέλβιλ εκδίδει στις ΗΠΑ το 
μυθιστόρημά του Μόμπι Ντικ, 
ένα από τα αριστουργήματα της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας.

1896
Καταρρακτώδης βροχή προκαλεί 
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα 
σε Αθήνα και Πειραιά με μεγά-
λες καταστροφές. 61 άνθρωποι 
χάνουν τη ζωή τους, ενώ καταρ-
ρέουν 450 σπίτια.

1910
Λαμβάνει χώρα η πρώτη απονή-
ωση στην ιστορία της αεροπορί-
ας. Ο Γιουτζίν Ιλάι σηκώνει ένα 
αεροπλάνο από το κατάστρω-
μα του καταδρομικού «Μπέρ-
μιγχαμ».

1973
Αρχίζουν στο Πολυτεχνείο γενι-
κές συνελεύσεις των φοιτητών. 
Στο προαύλιο εκατοντάδες φοι-
τητές φωνάζουν αντιδικτατορικά 
συνθήματα. Η αστυνομία περικυ-
κλώνει το κτίριο. Οι φοιτητές που 
μετείχαν στην παμφοιτητική συ-
γκέντρωση στη Νομική μεταβαί-
νουν στο Πολυτεχνείο. Το βράδυ 
συγκροτείται η πρώτη Συντονι-
στική Επιτροπή και οργανώνεται 
η κατάληψη.

1989
Ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει την 
«Ορχήστρα των Χρωμάτων».

2008
∆ευτερόλεπτα πριν από την προσ-
σελήνωση του Chandrayaan-1
Ινδικό διαστημικό όχημα προσε-
δαφίζεται στη Σελήνη, για πρώ-
τη φορά από την έναρξη του δι-
αστημικού προγράμματος της 
ασιατικής χώρας πριν από 45 
χρόνια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1935
Λευτέρης Παπαδόπουλος, έλ-
ληνας στιχουργός και δημοσι-
ογράφος.

ΘΑΝΑΤΟΙ
565
Ιουστινιανός (Φλάβιος Πέτρος 
Σαββάτιος Ιουστινιανός), αυτο-
κράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 
11/5/483)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Βαριά ποινή σε κληρικό της 
Αλεξανδρούπολης: Ένοχος κρίθηκε ο 
ιερομόναχος Ι. Καρασακαλίδης

14
NOE
2013

Βαρύτατες χαρακτηρίζονται οι ποινές που επε-
βλήθησαν στον «κάποτε κληρικό», όπως τον ανα-
φέρει ανακοίνωση της Μητρόπολης Αλεξανδρού-
πολης, Ιωάννη Καρασακαλίδη, για μία υπόθεση που 
έχει εδώ και μήνες προκαλέσει αναστάτωση στους 
κόλπους της τοπικής εκκλησίας. Μετά από μία μακρά 
διαδικασία, το πλέον αρμόδιο Α’βάθμιο Συνοδικό 
∆ικαστήριο, συνεδρίασε στην Αθήνα το απόγευμα 
της Τρίτης και έκρινε ένοχο για τις κατηγορίες προς 
τον μοναχό, επιβάλλοντας και τις αντίστοιχες ποινές

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μητρό-
πολης Αλεξανδρούπολης, το θέμα προέκυψε όταν 
πριν από περίπου ένα χρόνο, υπήρξαν προφορι-
κές και στη συνέχεια γραπτές καταγγελίες πολιτών 
εις βάρος του μοναχού, για πνευματικά παραπτώ-
ματα τα οποία βάσει των Κανόνων της Εκκλησί-
ας έπρεπε να ελεγχθούν…Μητροπολίτης Άνθιμος: 
«∆εν μπορώ να ενδώσω σε εκβιασμούς και σε 
απειλές, δεν έχω τίποτε να φοβάμαι». «Ασκήθη-
κε ήδη έφεση», απαντά ο δικηγόρος του μοναχού

Ο καιρός σήμερα

4
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Είπαν Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Πανικός στην Κωνσταντι-
νούπολη μετά την έκρηξη που 
σημειώθηκε το μεσημέρι στην 
πλατεία Ταξίμ. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, από την έκρηξη 
στην πολυσύχναστη οδό Ιστι-
κλάλ, κοντά στο Σισμανόγλειο 
Μέγαρο του ελληνικού προξε-
νείου, υπάρχουν τουλάχιστον 
έξι νεκροί και 53 τραυματίες, 
σύμφωνα με τον Τούρκο Πρό-
εδρο. Ο Ερντογάν έκανε λόγο, 
στις πρώτες του δηλώσεις, για 
“επίθεση” και τόνισε ότι οι δρά-
στες θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει.

Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέ-
στες, αστυνομία και ασθενοφόρα. Η 
αστυνομία έχει λάβει έκτακτα μέτρα 
ασφαλείας στην περιοχή που σημειώ-
θηκε η έκρηξη, ενώ η Γενική Εισαγγελία 
της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε 
ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την έκρηξη 
και ορίστηκαν πέντε εισαγγελείς.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε η αναμε-
τάδοση ειδήσεων σχετικά με το περι-
στατικό, ενώ περιορίστηκε η λειτουρ-
γία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 
Αξιολογώντας την κατάσταση ο ειδικός 

σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας 
Mesut Hakkı Casin είπε στο “A Haber”: 
“Είναι σαφές ότι πρόκειται για τρομο-
κρατική επίθεση“.

Οι φιλοκυβερνητικοί αναλυτές στο-
χεύουν το ΡΚΚ λέγοντας ότι η οργάνω-
ση, που δέχεται πολλά πλήγματα από 
τον τουρκικό στρατό, ήθελε να πλή-
ξει το οικονομικό και τουριστικό κέ-
ντρο της Τουρκίας. Επίσης να πλήξει 
την “ανερχόμενη επίδραση της Τουρ-
κίας και του προέδρου Ερντογάν στις 
διεθνείς εξελίξεις“.

Γ.Π.

Σοκ στην πολυσύχναστη Ιστικλαλ 
της Κωνσταντινούπολης

Ο κατάλληλος άνθρωπος

.
O Λούλα κι εμείς  

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας 
Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ξέσπασε 
σε κλάματα την Πέμπτη (10 Νοεμβρί-
ου) καθώς μιλούσε για την καταπολέ-
μηση της πείνας και της φτώχειας στη 
χώρα του κατά τη διάρκεια μιας συνά-
ντησης με πολιτικούς συμμάχους του 

στη Μπραζίλια.
Ο αριστερός ηγέτης συγκινήθηκε κα-

θώς έλεγε ότι η αποστολή του στο τέλος 
της θητείας του είναι να τερματίσει την 
πείνα στη μεγαλύτερη χώρα της Νοτίου 
Αμερικής. «Ποτέ δεν περίμενα ότι η πείνα 
θα επέστρεφε σε αυτή τη χώρα, ποτέ», 
είπε ο Λούλα, ο οποίος μείωσε την πείνα 
και την ακραία φτώχεια με τη βοήθεια 

Θυμάμαι κάποτε σε μια συνέντευξη εί-
χα ρωτήσει ένα κομματικό στέλεχος, που 
είχε πρόσφατα τοποθετηθεί σε μια θέση 
ευθύνης από το κόμμα του, για ποιους 
λόγους πίστευε ότι είχε επιλεγεί εκείνος 
για το συγκεκριμένο πόστο κι όχι κάποιος 
άλλος υποψήφιος. Και θίχθηκε! Μη με 
ρωτήσετε γιατί, δεν έχω ιδέα. Ίσως είχε 
τη μύγα, που λέει κι ο σοφός λαός, ότι 
η επιλογή του οφείλονταν αποκλειστικά 
και μόνο στην κομματική του ταυτότη-
τα κι ότι τον ρώτησα για να τον εκθέ-
σω/παγιδεύσω. Τελικά, όπως πρόσφατα 
αποδείχθηκε ήταν όντως ο καταλληλό-
τερος. (Ή μήπως ο "κομματικότερος";). 
Το κόμμα ήξερε ότι μπορούσε να βα-
σιστεί πάνω του, ακόμη κι αν ξαφνικά 

αποφάσιζε να κάνει τη μέρα - νύχτα και 
την τράτα - κότερο...

Κ.Η.

Με την συμμετοχή στη γιορτή μανιταριών και την πεζοπορία στην περιοχή του Δάσους της Δαδιάς 
πέρασε άλλη μια όμορφη Κυριακή ολοκληρώνοντας άλλη μια δράση του Δρομέα Θράκης.! Επόμε-
νο ραντεβού των πεζοπόρων της περιοχής την Κυριακή στις 20 του μήνα στον Υδροταμιευτήρα της 
Λίμνης του φράγματος Αισύμης-Νίψας.!

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
εντείνει το συμμαχικό αποτύ-
πωμα στην ευρύτερη περιοχή 
διασφαλίζοντας την ειρήνη και 
τη σταθερότητα, αλλά και την 
αποτροπή. Αποκτά ένα ιδιαίτερο 
στρατηγικό ενδιαφέρον για τη 
Συμμαχία, αφού από εκεί καθί-
σταται πιο ευχερής η μεταφορά 
στρατευμάτων προς τη δύσκολη 
περιοχή, δηλαδή τα σύνορα με 
την Ουκρανία.

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
σήμερα υπολειτουργεί και δεν 
παίζει το ρόλο που θα έπρεπε να 
παίξει. Η σιδηροδρομική γραμμή 
Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής-
Ξάνθης, διασυνδεδεμένη με τη 
Θεσσαλονίκη είναι το ανέκδοτο 
της περιοχής. Ο σχεδιασμός της 
πολιτείας φτάνει μέχρι τους Τοξό-
τες και η γραμμή Αλεξανδρούπο-
λης-Τοξότες σήμερα είναι παρα-
τημένη.
Χ. ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ 
ΕΒΡΟΥ

της έκρηξης των εμπορευμάτων κατά τη 
διάρκεια της προεδρίας του 2003-2010.

Αν συγκινούνταν μέχρι δακρύων πολι-
τικός οποιασδήποτε πολιτικής απόχρωσης 
στην Ελλάδα, κάποιοι θα τον κατηγορού-
σαν για λαϊκισμό. Δεν ξέρουν ότι αρκεί 
απλά να είσαι άνθρωπος.

Κ.Η.

Νικήτρια στο Μαραθώνιο, 
και στη ζωή   

H Βασιλική Κωνσταντινοπούλου εκτός 
από νικήτρια του 39ου Αυθεντικού Μαρα-
θωνίου Αθήνας είναι και μια νικήτρια της 
ζωής, καθώς είχε διαγνωστεί με καρκίνο 
πριν από δύο περίπου χρόνια.

Η προσπάθεια της Βασιλικής Κωνστα-
ντινοπούλου νικήτριας του Μαραθωνίου 
είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του «Never 
Give Up». «Λίγο μετά την γέννηση του γιου 
μου, διαγνωστικά με μυελωειδές καρκίνο 
του θυρεοειδούς, ο οποίος είχε προχωρή-
σει και στους λεμφαδένες τις δεξιάς πλευ-
ράς του λαιμού», είχε πει η Βασιλική Κων-

σταντινοπούλου σε συνέντευξή της στην 
ιστοσελίδα running news. Ήταν μόλις η 
δεύτερη φορά που έτρεξε στον Αυθεντι-
κό Μαραθώνιο. Η δεύτερη συνολικά στη 
ζωή της. Κι όμως, κέρδισε τα φαβορί και 
με χρόνο 2:46.01 που είναι και ατομικό 
ρεκόρ έκοψε το νήμα του τερματισμού!

Γ.Π
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Υψηλές εντάσεις και απο-
χώρηση της παράταξης του 
δημάρχου είχε η τελευταία συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Ορεστιάδας, το βρά-
δυ της Τρίτης, όταν έφτασε η 
σειρά να συζητηθεί το θέμα 
που από κοινού έφεραν στη 
συνεδρίαση οι παρατάξεις μει-
οψηφίας, ζητώντας την τρο-
ποποίηση της απόφασης θε-
τικής γνωμοδότησης επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου εγκα-
τάστασης τεσσάρων αιολικών 
πάρκων στον δήμο Ορεστιά-
δας, η οποία είχε ληφθεί κα-
τά πλειοψηφία στη συνεδρία-
ση της 2ας Αυγούστου. Κατά 
την έναρξη συζήτησης του θέ-
ματος, ο δήμαρχος έκανε πα-
ρέμβαση «επί της διαδικασί-
ας», υποστηρίζοντας πως το 
θέμα που είναι άκαιρο, διό-
τι η γνωμοδοτική απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου, η 
οποία ζητήθηκε από την αρμό-
δια επιτροπή της ΠΑΜΘ, ελή-
φθη υπ' όψιν από την επιτροπή 
της Περιφέρειας και έφυγε για 
το Υπουργείο”. Ο ίδιος ζήτησε 
απόσυρση του θέματος σημει-
ώνοντας πως “δεν έχει κανένα 
νόημα η συζήτηση τροποποίη-
σης, παρά μόνο για επικοινω-

νιακούς λόγους”. 
Η παρέμβαση του δημάρ-

χου προκάλεσε άμεσα την 
έντονη αντίδραση της επικε-
φαλής της μείζονος μειοψηφί-
ας, Μαρίας Γκουγκουσκίδου, η 
οποία είχε οριστεί από τις πα-
ρατάξεις εισηγήτρια του θέ-
ματος, αφού, όπως είπε απευ-
θυνόμενη στον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου και κα-
τηγορώντας τον για μη τήρηση 
του κανονισμού, η τοποθέτη-
ση του κ. Μαυρίδη έπρεπε να 
ακολουθήσει της εισήγησής 
της. Η ίδια αρνήθηκε να απο-
συρθεί το θέμα και επιχείρησε 
να προχωρήσει τη διαδικασία, 
διακόπηκε όμως ξανά από τον 
πρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου, που πρότεινε να ψη-
φίσει το Σώμα εάν συμφωνεί 
ή διαφωνεί με τη συζήτηση 
του θέματος. Η συγκεκριμένη 
πρόταση προκάλεσε τις εντο-
νότατες αντιδράσεις όλων των 
συμβούλων των παρατάξεων 
μειοψηφίας, που κατήγγειλαν 
μεθόδευση με σκοπό να μη συ-
ζητηθεί το θέμα. Εν μέσω υψη-
λής έντασης, η παράταξη του 
δημάρχου αποχώρησε από την 
αίθουσα, μαζί και με τον πρόε-
δρο του δημοτικού συμβουλί-
ου, Χρήστο Ορμανλίδη.

 Τελικά, η συνεδρίαση συ-
νεχίστηκε με τους 14 εναπο-
μείναντες συμβούλους των 
παρατάξεων της μειοψηφίας 
και τους ανεξάρτητους δη-
μοτικούς συμβούλους Διαμα-
ντή Παπαδόπουλο και Κώστα 
Ασμανίδη, υπό την προεδρία 
του αντιπροέδρου του συμ-
βουλίου Γιώργου Καλφόπου-
λου. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις 
που εξέφρασαν οι παρατάξεις 
για το έργο εγκατάστασης των 
τεσσάρων αιολικών πάρκων, 
διατυπώθηκαν σοβαρές ενστά-
σεις αναφορικά με τη χωροθέ-
τησή τους, τα σημεία που σχε-
διάζεται να εγκατασταθούν, 
τις πιθανές επιπτώσεις στην 
υγεία και τη δραστηριότητα 
των κατοίκων οικισμών που 
βρίσκονται κοντά στα σημεία 
αυτά, ενώ από τον ανεξάρτητο 
δημοτικό σύμβουλο, Διαμαντή 
Παπαδόπουλο, ο οποίος κατα-
ψήφισε κρίνοντας ότι το ζήτη-
μα της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων πρακτικά 
έχει κλείσει, υπογραμμίστηκε 
ότι η δημοτική αρχή έχασε την 

ευκαιρία να διεκδικήσει αντα-
ποδοτικά πολλών εκατομμυρί-
ων ευρώ. 

Έντονη αντίδραση 
Γκουγκουσκίδου

Τα όσα συνέβησαν στην τε-
λευταία συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου Ορεστιάδας, 
στηλιτεύει πολύ αιχμηρά η κα. 
Γκουγκουσκίδου και σε γρα-
πτή δήλωσή της, στην οποία 
αναφέρει ότι «ο δήμαρχος 
“το έβαλε στα πόδια” από το 
δημοτικό συμβούλιο, αρνού-
μενος να συζητήσει το θέμα 
για τις ανεμογεννήτριες». Η 
επικεφαλής της μείζονος μει-
οψηφίας και της παράταξης 
«Δήμος Ορεστιάδας/Τόπος να 
Ζω», τονίζει ότι «ο κ. Μαυρίδης 
απέδειξε για άλλη μία φορά 
περίτρανα την εξάρτηση και 
την καθοδήγησή του από επι-
χειρηματικά συμφέροντα» και 
χαρακτηρίζει «πρωτοφανή για 
τα αυτοδιοικητικά πράγματα 
την αποχώρηση της παράτα-
ξης του δημάρχου από τη συ-
νεδρίαση», καταγγέλλοντας 

παράλληλα τον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου, Χρή-
στο Ορμανλίδη, ότι «σύρθηκε» 
και αυτός στην αποχώρηση. Σε 
ό,τι αφορά τη θέση της σχετικά 
με τον σχεδιασμό εγκατάστα-
σης τεσσάρων αιολικών πάρ-
κων στον δήμο Ορεστιάδας, η 
κα. Γκουγκουσκίδου δηλώνει 
«ρητά, σε όλους τους τόνους, 
ότι είναι απολύτως αποδεκτή η 
αιολική ενέργεια από τις ανε-
μογεννήτριες ως εναλλακτι-
κή ανανεώσιμη πηγή ενέργει-
ας…», υπογραμμίζει ωστόσο 
ότι όταν πρόκειται για βιομη-
χανικές μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
και σε κάθε βιομηχανική πα-
ραγωγή, υπάρχουν ορισμένες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
στον άνθρωπο, που επιβάλ-
λουν ειδική χωροθέτηση, σε 
ικανή απόσταση από κατοικί-
ες και άλλες ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες». Καταλήγο-
ντας, αναφέρει ότι οι παρα-
τάξεις μειοψηφίας του δημο-
τικού συμβουλίου αποφάσισαν 
στην τελευταία συνεδρίαση 

την αρνητική γνωμοδότηση 
στη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τα 4 αιολι-
κά πάρκα, «έως ότου καθο-
ριστούν συγκεκριμένοι χώροι 
εντός της επικράτειας του δή-
μου Ορεστιάδας, που θα είναι 
κατάλληλοι για την εγκατά-
σταση ανεμογεννητριών». 

 Την εικόνα που βγήκε από 
τη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Ορεστιάδας σχο-
λιάζει ο συνδυασμός «Δημοτι-
κή Επαναφορά» του Χρήστου 
Καζαλτζή, στηλιτεύοντας αφε-
νός τη συνολική έως τώρα δι-
αχείριση του θέματος των ανε-
μογεννητριών και αφετέρου τη 
στάση του προέδρου του δη-
μοτικού συμβουλίου, Χρήστου 
Ορμανλίδη, που όπως τονίζει, 
«ασχέτως από ποιο συνδυα-
σμό προέρχεται, ως εκλεγμέ-
νος πρόεδρος δημοτικού συμ-
βουλίου, υπηρετεί ένα θεσμό 
υψηλότερο από την παρατα-
ξιακή λογική και τη μικροκομ-
ματική διαχείριση». 
Χρ. Σαμουρίδου 
( ΕΡΤ Ορρστ.)

Επεισοδιακή η συνεδρίαση και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ…  

Όταν έφτασε η σειρά να συζητηθεί 
το θέμα που από κοινού έφεραν στη 
συνεδρίαση οι παρατάξεις μειοψηφίας 
ζητώντας την τροποποίηση της 
απόφασης θετικής γνωμοδότησης επί 
της ΜΠΕ για αιολικά πάρκα 

Στην Gandia-Benniredra της Ισπα-
νίας  βρέθηκαν έξι μαθητές και τρεις 
εκπαιδευτικοί του 11ου Δημοτικού 
Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Πιο συ-
γκεκριμένα:

Έξι μαθητές και τρεις εκπαιδευ-
τικοί του 11ου Δημοτικού Σχολείου 
Αλεξανδρούπολης συμμετείχαν στην 
3η συνάντηση του προγράμματος  
Erasmus+, Δράση ΚΑ219 που υλο-
ποιεί το σχολείο, με τίτλο: “Passport 
to Health-Διαβατήριο στην Υγεία»  και 
πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 
30 Σεπτεμβρίου 2022 στην Gandia-
Benniredra, 60 χιλιομετρα νότια της 
Βαλένθια της Ισπανίας.  

Οι Έλληνες μαθητές και εκπαιδευ-
τικοί και οι εταίροι τους από την Πο-
λωνία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία  και 
την Σλοβενία φιλοξενήθηκαν από το 
Ισπανικό σχολείο Colegio Esclavas 
del Sangrado Corazon de Jesus της 
Benniredra, το οποίο αποτελεί τμήμα 
Καθολικού μοναστηριού και λειτουρ-
γεί  με κρατικά και ιδιωτικά κριτήρια. 
Παράλληλα, ήρθαν σε επαφή με τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 
ισπανικού σχολείου και των σχολεί-
ων των άλλων χωρών, αντάλλαξαν 
απόψεις και ενημερώθηκαν πάνω σε 
εκπαιδευτικά θέματα καθώς και σε 
θέματα που αφορούν στην υγιεινή 

διατροφή, στον υγιεινό τρόπο ζωής 
και στην άθληση.

Οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί 
από τoυς Δημάρχους της Gandia και 

της Benniredra, γνώρισαν από κοντά 
και γεύτηκαν την παραδοσιακή κου-
ζίνα της περιοχής της Βαλένθια και 
της Ισπανίας, γνώρισαν και συμμετεί-

χαν στο παραδοσιακό παιχνίδι “Pilota 
Valenciana”, έκαναν θαλάσσια σπορ 
όπως ιστιοπλοΐα, καγιάκ, κωπηλασία, 
κολύμπησαν, επισκέφτηκαν το εθνικό 
πάρκο Parballo Borrell, παρακολού-
θησαν την τοπική γιορτή “Tio de la 
Porra” στην Gandia, επισκέφτηκαν 
το Ενυδρείο της Βαλένθια, καθώς 
και χώρους ιστορικού και πολιτιστι-
κού ενδιαφέροντος της Gandia, μια 
πόλη πανέμορφη, άκρως τουριστική 
με απέραντες αμμώδεις παραλίες και 
ποιοτικό τρόπο ζωής.

Θα θέλαμε από καρδιάς να ευχα-
ριστήσουμε το Ισπανικό σχολείο για 
την φιλοξενία τους και για την  άψο-
γη οργάνωση της επίσκεψης και το 
πρόγραμμα Erasmus+ για τις μονα-
δικές ευκαιρίες που δίνει σε μαθητές 
και εκπαιδευτικούς.

Σοφία  Χαραλαμπίδου                                                                                                                                 
11ο Δ.Σ. Αλεξ/πολης

Το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης 
στην Gandia-Benniredra της Ισπανίας
Εκπαιδευτικοί και μαθητές ήρθαν σε επαφή με τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του ισπανικού 
σχολείου και των σχολείων των άλλων χωρών



Η ΓΝΩΜΗ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    2022 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

της Κικής Ηπειρώτου
Τη ματαίωση της διαγωνιστι-

κής διαδικασίας για την πώλη-
ση πλειοψηφικού ποσοστού του 
μετοχικού κεφαλαίου του Οργα-
νισμού Λιμένα Αλεξανδρούπο-
λης αποφάσισε και επίσημα το 
ΤΑΙΠΕΔ, στην πρόσφατη συνε-
δρίαση του διοικητικού του συμ-
βουλίου, επισφραγίζοντας έτσι 
τη νέα σελίδα που ανοίγει για το 
λιμάνι και την ευρύτερη περιοχή. 
Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε, 
«το ΤΑΙΠΕΔ, σε συνεργασία με 
τα υπουργεία Οικονομικών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, θα αναλάβει άμεσα όλες 
τις απαραίτητες πρωτοβουλίες 
για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
Οργανισμού Λιμένος Αλεξαν-
δρούπολης».

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις με 
δηλώσεις του στη ΓΝΩΜΗ, ο 
πρόεδρος του Εργατοϋπαλλη-
λικού Κέντρου Έβρου Στάθης 
Ασπιώτης υπενθύμισε πως είχε 
προτείνει από το 2020 ακόμη να 
προκληθεί μία ανοιχτή σύσκεψη 
από τον Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης, με μοναδικό θέμα το λιμά-
νι, όπου θα γινόταν αναλυτική 
ενημέρωση από τον ΟΛΑ, κυρί-
ως για τις λεπτομέρειες του υπό 
προκήρυξη τότε διαγωνισμού, 
με τοποθετήσεις από όλους τους 
τοπικούς φορείς. Κάτι τέτοιο δεν 
έγινε τότε, πλέον, όμως, με τις 
νέες εξελίξεις, θεωρεί αναγκαίο 
να ανοίξει ο διάλογος τόσο με-
ταξύ των τοπικών φορέων, όσο 
και μεταξύ φορέων και ΤΑΙΠΕΔ. 

«Χαιρετίζουμε την απόφαση 

του Πρωθυπουργού. Το ότι πα-
ραμένει το λιμάνι μας στην κυρι-
ότητα του ελληνικού δημοσίου, 
είναι σίγουρα μία απροσδόκητη 
εξέλιξη που, όμως, μας εξέπλη-
ξε θετικά. Κακά τα ψέματα, εί-
ναι γεγονός ότι το λιμάνι μας 
καταδεικνύεται ως ιδιαίτερης 
σημασίας σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Το στοίχημα είναι κατά πό-
σο θα μπορέσει το ΤΑΙΠΕΔ να 
αξιοποιήσει το λιμάνι, όταν τα 
προηγούμενα χρόνια, δεν είχαμε 
δει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια 
αξιοποίησης. Τώρα, όμως, λόγω 
της διεθνούς συγκυρίας και της 
γεωστρατηγικής του θέσης, ευ-
ελπιστούμε ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα 
υλοποιήσει κάποιο σοβαρό και 
μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμ-

μα, το οποίο θα περιλαμβάνει 
κυρίως τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών του λιμανιού, καθώς 
δεν υπάρχουν οι υποδομές εκεί-
νες που θα μπορέσουν να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις που 
έχουν δημιουργηθεί, ώστε, με-
ταξύ άλλων, να υπάρξει δρα-
στηριότητα και στο εμπορικό 
κομμάτι». 

Ο κ. Ασπιώτης στάθηκε ιδιαί-
τερα στο ρόλο που μπορεί και 
οφείλει να παίξει η τοπική κοι-
νωνία και οι φορείς της. 

«Είναι σημαντικό, από εδώ 
και στο εξής, ο οποιοσδήποτε 
σχεδιασμός αναφορικά με το 
μέλλον του λιμένα, να γίνεται 
σε συνεργασία με τους τοπικούς 
φορείς. Να μην αποφασίζει, δη-

λαδή, μόνο το ΤΑΙΠΕΔ, ο ΟΛΑ, ή 
η κυβέρνηση. Θα πρέπει να το-
ποθετηθούν όλοι οι φορείς και 
να γίνει διάλογος. Επιπλέον, θα 
πρέπει, για ό,τι κι αν αποφασι-
στεί να γίνει από εδώ και πέρα, 
να υπάρξει ανταποδοτικότητα 
και όφελος προς τους πολίτες. 
Το βασικό ζητούμενο για εμάς 
είναι οι θέσεις απασχόλησης, 
αυτή είναι η προτεραιότητά μας: 
Οι νέες και καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας που πρέπει να 
προκύψουν».

Τέλος, ο πρόεδρος του Εργα-
τοϋπαλληλικού Κέντρου Έβρου 
σημείωσε πως είναι αναγκαίο να 
υπάρξει συλλογική προσπάθεια 
όλων των αρμόδιων φορέων, 
προκειμένου να τεθεί στο ΤΑΙ-

ΠΕΔ το μείζον θέμα της απόδο-
σης της δυτικής χερσαίας ζώνης 
στους πολίτες της Αλεξανδρού-
πολης. Οι λεπτομέρειες της συμ-
φωνίας και ο σχεδιασμός για 
την αξιοποίηση της έκτασης θα 
πρέπει να προκύψουν μέσα από 
διάλογο και ανταλλαγή προτά-
σεων, ώστε να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη δυνατή λύση για ένα 
θέμα, το οποίο παραμένει ακόμη 
αρκετά θολό, όπως χαρακτηρι-
στικά είπε. 

Ασπιώτης: «Θετικές οι εξελίξεις για το 
λιμάνι, αναγκαία η συνεργασία όλων 
για την επόμενη μέρα»

ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Γ», ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 

Σημειώνει πως το ΤΑΙΠΕΔ καλείται 
να αξιοποιήσει το λιμάνι με 
εκσυγχρονισμό υποδομών και νέες 
θέσεις εργασίας. «Πρέπει να ανοίξει 
ο διάλογος και για τη δυτική χερσαία 
ζώνη»

Είναι αναγκαίο να υπάρξει 
συλλογική προσπάθεια όλων 
των αρμόδιων φορέων, προ-
κειμένου να τεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ 
το μείζον θέμα της απόδοσης 
της δυτικής χερσαίας ζώνης 
στους πολίτες της Αλεξαν-
δρούπολης

ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 

Του Φώτη Φωτεινού 
Αίσθηση έχει προκαλέσει η 

απόφαση της ελληνικής κυβέρ-
νησης να ακυρώσει τον διαγω-
νισμό για την πώληση του 67% 
του λιμένος Αλεξανδρούπολης, 
λίγες ημέρες πριν από το άνοιγ-
μα των δεσμευτικών προσφο-
ρών. Σήμερα είναι προγραμματι-
σμένο διοικητικό συμβούλιο του 
ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο θα επικυρώ-
σει τη ματαίωση του διαγωνι-
σμού και παράλληλα, θα σημα-
τοδοτήσει την “επόμενη ημέρα” 
του λιμανιού, μέσω της εκπό-
νησης ενός νέου master plan.

Γιατί όμως ακυρώθηκε ο δι-
αγωνισμός, ο οποίος βρισκόταν 
στο “μικροσκόπιο”, τόσο της Ου-
άσιγκτον, όσο και του Κρεμλίνου 
εξαιτίας της γεωστρατηγικής 

θέσης της Αλεξανδρούπολης;
Τι έκανε την ελληνική πλευ-

ρά να αλλάξει στάση, λίγο πριν 
την ανακήρυξη του πλειοδότη;

Σύμφωνα με διασταυρωμέ-
νες πληροφορίες του Capital.
gr, τρεις ήταν οι βασικές αιτίες:

Α. Το ελληνικό δημόσιο απο-
φάσισε να διατηρήσει υπό τον 
έλεγχό του το λιμάνι για γεω-
στρατηγικούς λόγους, καθώς ο 
ρωσο-ουκρανικός πόλεμος έχει 
επιφέρει νέους συσχετισμούς 
στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Β. Στην τελική φάση δι-
εκδίκησης του λιμένα βρί-
σκονταν 2 σχήματα. Η κοι-
νοπραξία INTERNATIONAL 
PORT INVESTMENTS 
ALEXANDROUPOLIS, η οποία 
απαρτίζεται από τις εταιρείες 
BLACK SUMMIT FINANCIAL 
GROUP – EUROPORTS – EFA 
GROUP – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η 
LIBERTY PORT HOLDINGS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (θυ-
γατρική της QUINTANA 

INFRASTRUCTURE & 
DEVELOPMENT).

Το ελληνικό δημόσιο, κατό-
πιν νεότερης εξέτασης, θεώρη-
σε ότι κάποιο από τα σχήματα 
ή και κάποιος εταίρος σε ένα 
από αυτά δεν πληρούσε πλήρως 
τις απαιτήσεις για την ανάληψη 
ενός τόσου νευραλγικού λιμένα.

Στο σημείο αυτό, εικάζε-
ται ότι διεξήχθησαν περαιτέ-
ρω έλεγχοι, από τους οποίους 
προέκυψαν ερωτήματα.

Γ. Στην ελληνική πλευρά δη-
μιουργήθηκε κλίμα “ανασφάλει-
ας”, κατόπιν σχετικών πληροφο-
ριών, ότι οι νέοι “ιδιοκτήτες” του 
λιμένα δεν απέκλειαν το ενδε-
χόμενο μεταπώλησης!

Σύμφωνα με εξακριβωμένες 
πληροφορίες, η ελληνική πλευ-
ρά είχε ενημερώσει την αμερι-
κανική για τις ενέργειές της, με 
τους Αμερικανούς να εκφρά-
ζουν τη συμφωνία τους με την 
ελληνική απόφαση.

Πλέον, το λιμάνι της Αλεξαν-

δρούπολης, υπό κρατικό έλεγχο 
και με την αρωγή του ΤΑΙΠΕΔ 
(το Ταμείο διαθέτει και αρμο-
διότητες Αρχής Σχεδιασμού Λι-
μένων), θα εκπονήσει ένα νέο 
master plan, το οποίο – μετα-
ξύ άλλων – θα προβλέπει την 
προμήθεια νέου εξοπλισμού και 
προσωπικού, προκειμένου ο λι-
μένας να ανταποκριθεί στις νέ-
ες, αυξημένες απαιτήσεις.

Τα μηνύματα, οι ανατροπές 

και οι (πιθανές) συνέπειες

Ο διαγωνισμός για το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης είχε πολ-
λές ανατροπές πριν από την… 
τελική ανατροπή. Για παράδειγ-
μα, ενώ μπορούσαν 4 σχήμα-
τα να καταθέσουν δεσμευτικές 
προσφορές, τελικά κατέθε-
σαν 2. Ποιοι δεν κατέθεσαν; 
Ο ΟΛΘ του Ιβάν Σαββίδη και 
η κοινοπραξία CAMERON S.A. 
του Δ. Κοπελούζου – GOLDAIR 
CARGO – BOLLORE AFRICA 
LOGISTICS.

Και εάν κάποιος μπορεί να 
ισχυριστεί ότι ο ΟΛΘ του Ιβάν 
Σαββίδη ήταν – εκ των πραγμά-
των – “δύσκολο” να διεκδικήσει 
την Αλεξανδρούπολη, τι συνέβη 
με το σχήμα με επικεφαλής την 
CAMERON, το οποίο μάλιστα 
θεωρούταν από πολλούς ως το 
φαβορί του διαγωνισμού;

Επίσης, η ακύρωση του δι-
αγωνισμού της Αλεξανδρού-
πολης ίσως επηρεάσει και το 
λιμάνι της Καβάλας (έχει ανακη-
ρυχθεί ανάδοχος η κοινοπραξία 
International Port Investments, 
η οποία απαρτίζεται από τις 
BLACK SUMMIT – EFA GROUP 
– ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά δεν έχει 
υπογραφεί η σύμβαση) και το 
λιμάνι του Βόλου (δεν έχει προ-
κηρυχθεί ο διαγωνισμός).

Σύμφωνα με αναλυτές της 
αγοράς των συνδυασμένων με-
ταφορών, το “τόξο” Βόλος – Κα-
βάλα – Αλεξανδρούπολη φα-
ντάζει ελκυστικό για κάποιους 
επενδυτές.

Φαντάζει ελκυστικό και για 
έναν άλλο λόγο: Για τις οδικές, 
αλλά και για τις σιδηροδρομικές 
συνδέσεις, με την ΕΡΓΟΣΕ να 
έχει εξαγγείλει το “γιγαντιαίο” 
εγχείρημα της νέας χάραξης 
Θεσσαλονίκη – Τοξότες, σε συν-
δυασμό με την ανακατασκευή 
και αναβάθμιση της γραμμής 
Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.

Εάν πετύχει το εγχείρημα αυ-
τό (και πρέπει να πετύχει για 
γεωστρατηγικούς και όχι μόνο 
λόγους), τα λιμάνια της Θεσσα-
λονίκης, της Καβάλας και της 
Αλεξανδρούπολης θα συνδε-
θούν με τα λιμάνια της Βουλγα-
ρίας, προσφέροντας μια εναλ-
λακτική οδό για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων, παρακάμπτο-
ντας τα στενά του Βοσπόρου. 
Γιατί όποιος “ελέγχει” την εφο-
διαστική αλυσίδα, “ελέγχει” και 
την οικονομία και αυτό φαίνε-
ται περίτρανα και στον ρωσο-
ουκρανικό πόλεμο.
capital.gr

Λιμάνι Αλεξανδρούπολης: Οι νέοι “ιδιοκτήτες” 
του δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο μεταπώλησης!
Οι 3 βασικές αιτίες 
για την ακύρωση 
του διαγωνισμού
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Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε η 
Γραμματέας  της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλ-
λαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγ-
γελία Λιακούλη, για να συμμετάσχει 
ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλω-
ση της Νομαρχιακής Επιτροπής του 
κόμματος.

Στη εκτενή τοποθέτησή της, η Λα-
ρισαία Βουλευτής καυτηρίασε όλες 
τις δυσμενείς πτυχές της διακυβέρ-
νησης των «γαλάζιων αρίστων, που 
έχουν φέρει τους πολίτες σε οριακό 
αδιέξοδο επιβίωσης, εξανεμίζοντας τα 
εισοδήματα των πολλών, οδηγώντας 
την κοινωνική πλειοψηφία σε φτωχο-
ποίηση και διογκώνοντας ραγδαία τις 
ανισότητες».

Η αυστηρή κριτική της, επεκτάθηκε 
στα “καυτά” ζητήματα της τρέχουσας 
επικαιρότητας, όπως την αισχροκέρ-
δεια της ενεργειακής κρίσης, τη μο-
νιμοποίηση της ακρίβειας και την επι-

κοινωνιακή φιέστα με το καλάθι του 
νοικοκυριού, τη θηλειά των κόκκινων 
δανείων, τη δημιουργία υπερκερδών 
στις συστημικές τράπεζες εις βάρος 
των ευάλωτων και μεσαίων στρω-
μάτων, τη θεσμική κρίση της Δημο-
κρατίας από το δυσώδες σκάνδαλο 
των υποκλοπών, την τουρκική προ-
κλητικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ε. Λιακού-
λη δεν παρέλειψε, για κάθε παράμε-
τρο της «άγριας οικονομικής, κοινωνι-
κής και θεσμικής κρίσης που μαίνεται 
εις βάρος του Ελληνικού Λαού», να 
παρουσιάσει συγκεκριμένα αριθμητι-
κά και ποιοτικά δεδομένα προς τεκμη-
ρίωση όσων ανέλυσε, ενώ επιπλέον 
ανέδειξε διεξοδικά τις στοχευμένες 
θέσεις, προτάσεις και λύσεις που έχει 
επεξεργαστεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλ-
λαγής.

Όσον αφορά ειδικά την Αλεξαν-
δρούπολη και τον Έβρο, η Λαρισαία 

Βουλευτής, αφού ευχαρίστησε για τη 
θερμή υποδοχή που της επιφύλαξαν, 
σημείωσε ότι ο Νομός έχει «σημαντι-
κές παραγωγικές δυνατότητες» και 
επεσήμανε την ανάγκη «σύγχρονων, 
καινοτόμων, αναπτυξιακών ρεαλιστι-
κών κινήτρων, που θα βοηθήσουν τον 
ακριτικό Τόπο, όπου χτυπά πολύ δυνα-
τά η καρδιά της Ελλάδας, να κινηθεί 
σε αναπτυξιακή πορεία προς όφελος 
της ποιότητας ζωής όλων των κατοί-
κων του».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους 
πολίτες της περιοχής για το θέμα του 
λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, με-
τά την αιφνίδια αλλαγή σχεδίων αξι-
οποίησής του από τον κ Μητσοτάκη 
και τα ερωτήματα που έχουν προκύ-
ψει τόσο για τις αιτίες που οδήγησαν 
σε αυτή την αλλαγή, αλλά κυρίως για 
την επόμενη ημέρα του λιμανιού, κα-
θώς οι πεποίθηση όλων των τοπικών 
φορέων και παραγόντων είναι πως 

αξιοποίηση του λιμανιού μέσω του 
ΤΑΙΠΕΔ, όπου παραπέμφθηκε το θέ-
μα, δεν πρόκειται ποτέ να επισυμβεί, 
εξαιτίας ακριβώς του ρόλου του τα-
μείου και του απόλυτου ελέγχου του, 
από το υπερταμείο.

Με το πολιτικό σχεδιασμό των επό-
μενων μηνών ολοκλήρωσε την πα-
ρέμβασή της η Γραμμ της ΚΟ αναφε-
ρόμενη στη νέα δυναμική πνοή του 
κόμματος, και υπογραμμίζοντας ότι 
«στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με το 
νέο Πρόεδρο, Νίκο Ανδρουλάκη, και 
τη νωπή δυνατή εντολή των 270.000 
πολιτών, κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα.

Η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη 
αυτό-οργανώνεται, χτίζει ξανά λιθα-
ράκι – λιθαράκι τη σχέση εμπιστο-
σύνης με τους προοδευτικούς δημο-
κρατικούς πολίτες. Με τον Ήλιο του 
ΠΑΣΟΚ ξανά ψηλά, με τις νέες Νο-
μαρχιακές Επιτροπές, με την αναδι-
οργάνωση των Τομέων πολιτικής που 

είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την ενεργό 
και πολύπλευρη δράση της Κοινοβου-
λευτικής μας Ομάδας, στην οποία έχω 
την τιμή να είμαι Γραμματέας.

Με την επεξεργασία ενός νέου 
προγραμματικού σχεδίου δημοκρα-
τικής ανατροπής, με τεκμηριωμένες 
στοχευμένες προτάσεις εναλλακτικής 
διακυβέρνησης, που φέρνουν την κοι-
νωνία στο προσκήνιο, νοιάζονται για 
τη νέα γενιά και τον Άνθρωπο, και 
καθιστούν ξανά τη Σοσιαλδημοκρα-
τία πρωταγωνιστή στο πολιτικό τοπίο 
της Χώρας. Δύναμή μας είναι η Φω-
νή μας , η Φωνή του Λαού μας,  που 
χειμάζεται από τις πολιτικές της ΝΔ, 
δεν τα βγάζει πέρα και ξανά βλέπει 
την μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη 
ως τη μόνη διέξοδο για προκοπή και 
ευημερία. Είναι χρέος μας να στηρί-
ξουμε το Λαό μας».

Ευ. Λιακούλη στην Αλεξανδρούπολη: 
«Το ΠΑΣΟΚ είναι η φωνή του Λαού μας»

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναφέρθηκε σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της 
επικαιρότητας, καυτηρίασε όλες τις δυσμενείς 
πτυχές της διακυβέρνησης των «γαλάζιων 
αρίστων» και ανέλυσε προτάσεις για την 
ανάπτυξη του Έβρου  

Ημερίδα Μαθηματικών, 
διοργανώνει το Παράρτημα 
Έβρου (ΕΜΕ Έβρου) της Ελ-
ληνικής Μαθηματικής Εταιρεί-
ας σε συνεργασία με το Πα-
ράρτημα Ξάνθης (ΕΜΕ Ξάνθης) 
την Κυριακή 20 Νοεμβρίου και 

ώρα 11:30 π.μ. στο Νομαρχείο 
της Αλεξανδρούπολης (αίθου-
σα Αλέξανδρος Κριτής, στο 2ο 
όροφο), με τίτλο: 

Α’ ΜΕΡΟΣ:
«Λειτουργία του βαθμολο-

γικού κέντρου

Η πορεία ενός γραπτού από 
τη στιγμή που θα φύγει από τα 
χέρια του μαθητή»

Ομιλητής: Ανταμπού-
φης Νικόλαος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ., PhD & Msc 
Μαθηματικών, Αντιπρόεδρος 
ΕΜΕ Ξάνθης

Β’ ΜΕΡΟΣ:
«Μαθηματικά Προσανατο-

λισμού στις Πανελλαδικές του 
2022

Εξήγηση και σχολιασμός της 
μοριοδότησης»

Ομιλητής: Εξαφτόπου-
λος Ανέστης, Med Μαθηματι-
κών, καθηγητής ΠΕ03 και υπο-
διευθυντής του 2ο ΓΕΛ Ξάνθης

Η ημερίδα αυτή αποτελεί 
συνέχεια αντίστοιχων ημερί-
δων που έχει διοργανώσει η 
ΕΜΕ Έβρου στο πρόσφατο πα-
ρελθόν, καθώς και της ημερί-
δας «Βαθμολόγηση Γραπτών 
Πανελλαδικών Εξετάσεων στα 
Μαθηματικά Προσανατολισμού 
2022», που πραγματοποίησε η 
ΕΜΕ Ξάνθης στις 9 Οκτωβρίου 

2022.  Μετά από αίτημα των 
μελών του Παραρτήματός μας 
πραγματοποιείται η αντίστοι-
χη ημερίδα για το 2022 στην 
αρχή της τρέχουσας σχολικής 
χρονιάς, προκειμένου να συμ-
βάλει σημαντικά στην ενημέ-
ρωση των συναδέλφων και τον 
προγραμματισμό της διδασκα-
λίας τους. 

Την ημερίδα θα μπορείτε να 
την παρακολουθήσετε και δια-
δικτυακά, μέσω:

Webex, στο σύνδε-

σμο: εδώ (Meeting number: 
2670 652 1629,   Password: 
QMyqpymx525) και στο 
YouTube, στο σύνδεσμο: εδώ 

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις 
συμμετοχής, όπου θα διακρίνε-
ται η ζωντανή ή η διαδικτυακή 
παρακολούθηση.

Η εκδήλωση τελεί υπό την 
αιγίδα της Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θρά-
κης – Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου.

Διοργανώνει το Παράρτημα Έβρου (ΕΜΕ 
Έβρου) της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας την ερχόμενη Κυριακή

Ημερίδα για τα Μαθηματικά των Πανελλαδικών 
2022 & το Βαθμολογικό κέντρο

Η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλ λαγής και Βου-
λευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη

Από την εκδήλωση του ΠΑΣΔΟΚ ΚΙΝΑΛ στην Αλεξανδρούπολη
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Καθόλου δεν χαρίστηκε 
στην πολιτεία, με αφορμή τις 
ενέργειες γύρω από το λιμάνι 
Αλεξανδρούπολης, τον σιδη-
ρόδρομο της Θράκης και το 
μεταφορικό κόστος των επι-
χειρήσεων, ο Χρήστος Γιορ-
δαμλής μιλώντας στο ράδιο 
Χρόνος 87.5fm και τον Δήμο 
Μπακιρτζάκη.

Σχολιάζοντας την πρόσφα-
τη εξαγγελία Μητσοτάκη, ότι 
το Λιμάνι Αλεξανδρούπολης 
παραμένει στην κυριότητα 
του δημοσίου, ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
& Βιοτεχνιών Έβρου καθώς 

και του Δικτύου Συνδέσμων 
Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών 
ΑΜΘ, σημείωσε: «αυτό που 
είναι φανερό είναι ότι υπάρχει 
απουσία γενικότερου σχεδια-
σμού, ο οποίος να είναι ρεαλι-
στικός και κοντά στις ανάγκες 
της Θράκης».

Από το λιμάνι στον 
σιδηρό δρομο

Η κριτική του αναφορι-
κά με την κατάσταση του λι-
μανιού ήταν έντονη κι έδεσε 
με το αντίστοιχο σχόλιο ως 
προς τη σιδηροδρομική γραμ-
μή Αλεξανδρούπολη-Ξάνθη, 

στην οποία είδαμε μετά από 
χρόνια ξανά τρένα, αλλά μό-
νο απογεύματα, μόνο καθημε-
ρινές και μόνο εντός Θράκης.

«Το Λιμάνι της Αλεξαν-

δρούπολης σήμερα υπολει-
τουργεί και δεν παίζει το ρό-
λο που θα έπρεπε να παίξει. 
Η σιδηροδρομική γραμμή 
Αλεξανδρούπολης-Κομοτη-

νής-Ξάνθης, διασυνδεδεμέ-
νη με τη Θεσσαλονίκη είναι 
το ανέκδοτο της περιοχής. 
Ο σχεδιασμός της πολιτείας 
φτάνει μέχρι τους Τοξότες 

και η γραμμή Αλεξανδρού-
πολης-Τοξότες σήμερα είναι 
παρατημένη, υπολειτουργεί 
και δεν είναι στις προτεραιό-
τητες της πολιτείας» δήλωσε 
αναλυτικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
& Βιοτεχνιών Έβρου καθώς 
και του Δικτύου Συνδέσμων 
Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών 
ΑΜΘ η περιοχή πρέπει να 
διεκδικήσει… τα βασικά. «Η 
περιοχή θα πρέπει να αντι-
δράσει πιο έντονα, ζητώντας 
αυτές οι βασικές υποδομές 
να είναι διαθέσιμες σε όλους 
τους πολίτες, στις επιχειρή-
σεις της περιοχής και να λει-
τουργούν προς όφελος αυ-
τών με ανταγωνιστικό κόστος 
λειτουργίας. Αυτό λέει η λο-
γική και πρέπει να διεκδική-
σουμε όλοι από την περιφε-
ρειακή και κεντρική διοίκηση» 
δήλωσε.
xronos.gr

Γιορδαμλής: «Ανέκδοτο» η σιδηροδρομική σύνδεση 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή – Ξάνθη
Το λιμάνι υπολειτουργεί – Δυσβάσταχτο 
το μεταφορικό κόστος για τις επιχειρήσεις 
της Θράκης, παρατηρεί ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών & Βιοτεχνιών 
Έβρου και του Δικτύου Συνδέσμων 
Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών ΑΜΘ  

Συνάντηση γνωριμίας της 
νέας Προέδρου του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Ελλάδος 
κυρίας Λουκίας Σαράντη με 
τους δημοσιογράφους των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
της Θεσσαλονίκης, πραγματο-
ποιήθηκε σήμερα στα γραφεία 
του ΣΒΕ στην περιοχή των Πα-
λαιών Σφαγείων.

Κατά την έναρξη της συνά-
ντησης, η κα Σαράντη έκανε 
την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη μου χαρά έχω 
μια συνάντηση γνωριμίας με 
τους ανθρώπους των ΜΜΕ της 
Θεσσαλονίκης μας, της πόλης 
που εδώ και πάνω από έναν 
αιώνα χτυπά η καρδιά του ΣΒΕ.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Ελλάδος, τα τελευταία γόνιμα 
χρόνια απέκτησε και επισήμως 
πανελλήνιο χαρακτήρα κι έγινε 
κοινωνικός εταίρος.

Τώρα, σε μία δύσκολη δι-
εθνώς περίοδο, θέλουμε να 
κάνουμε τα επόμενα βήματα. 
Να βοηθήσουμε τις ελληνικές 
επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν 

στις δυσκολίες. Οι προτεραι-
ότητές μας σαφείς: Ψηφιακή 
επανάσταση. Καινοτομία. Περι-
βαλλοντική ευθύνη. Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού. Ισό-
τητα ευκαιριών. Και πάνω απ' 
όλα, εξωστρέφεια.

Θέλουμε τον ΣΒΕ ακόμα 
πιο ισχυρό, πιο παρεμβατικό, 
πιο αποτελεσματικό και κυρί-
ως πιο χρήσιμο για την ελλη-
νική οικονομία και κοινωνία. 
Έναν Σύνδεσμο για όλους -και 
για όσους δεν ακούγονται αλ-
λιώς. Έναν Σύνδεσμο για όλη 
την Ελλάδα, με έδρα στη Θεσ-
σαλονίκη.»

Στη συνέχεια, ακολούθησε 
πολύ ενδιαφέρουσα συζήτη-
ση, για τα θέματα της επικαι-
ρότητας, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις και τις προτεραι-
ότητες του ΣΒΕ και της νέας 
Προέδρου.

Όπως εξήγησε η κα Σαρά-
ντη, σε όλη της τη διαδρομή 
έχει μάθει να βάζει στόχους και 
να δουλεύω μεθοδικά, συστη-

ματικά και υπομονετικά για να 
τους επιτύχει. Προχωρώντας 
βήμα-βήμα και πιστή στον κώ-
δικα αξιών της -όχι με τη λο-
γική ότι «ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα». Πιστεύει στη συλλογική 
δουλειά και σε αυτή την προ-
σπάθεια που ξεκινά στον ΣΒΕ, 
στηρίζεται στους συνεργάτες 
της, αλλά και στα ΜΜΕ της πό-
λης από τα οποία περιμένει να 
ενημερώνουν την κοινή γνώμη 
για το έργο του Συνδέσμου.

Απαντώντας σε σχετικές 
ερωτήσεις, η κα Σαράντη χα-
ρακτήρισε ήρωες όσους  έχουν 
αντέξει τη δεκαετή οικονομι-

κή κρίση και στη συνέχεια την 
πανδημία και τη διεθνή ενερ-
γειακή κρίση μετά τον πόλεμο 
στην Ουκρανία. Και προσέθεσε 
χαρακτηριστικά ότι «η αντοχή 
των ελληνικών επιχειρήσεων 
είναι αξιοθαύμαστη, ένα μικρό 
θαύμα».

Σε ερώτηση για την κυβερ-
νητική πολιτική, η κα Σαράντη 
έκρινε ότι τα έως τώρα μέτρα 
για την ενέργεια είναι όλα στη 
σωστή κατεύθυνση, ενώ στά-
θηκε ιδιαίτερα στη σύσταση 
του Εθνικού Συμβουλίου Βιο-
μηχανίας, από το οποίο περι-
μένει να ενεργοποιηθεί.

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ τό-
νισε ότι πιστεύει βαθιά στη 
δύναμη της ελληνικής επιχει-
ρηματικότητας, τονίζοντας μά-
λιστα ότι υπάρχουν και οι πιο 
μικρές ελληνικές βιομηχανίες, 
που πολλές φορές με προσω-
πικές και οικογενειακές θυσί-
ες στηρίζουν την εθνική οικο-
νομία, προσφέρουν στο κοινό, 
στηρίζουν τους εργαζόμενους 
τους. «Πιστεύω στο πάθος, στο 
πείσμα, στην καινοτόμο σκέψη, 
στη δημιουργικότητα των Ελ-
ληνίδων και των Ελλήνων που 
κρατάνε αυτές τις βιομηχανίες» 
είπε η κα Σαράντη.

Παρουσιάζοντας τους στό-
χους που έχει θέσει ο ΣΒΕ για 
το επόμενο διάστημα, τόνισε:

1) Να βοηθήσει στην πράξη 
τις ελληνικές επιχειρήσεις να 
ανταπεξέλθουν στις δυσκολί-
ες και τις προκλήσεις των αλ-
λεπάλληλων κρίσεων.

2) Να διευρύνει την ψηφι-
ακή επανάσταση στο ελληνικό 
επιχειρείν. Τον εκσυγχρονισμό 
και την έμπρακτη επένδυση 
στην καινοτομία.

3) Να προωθήσει θέματα 
κοινωνικής και εταιρικής δι-
ακυβέρνησης, περιβαλλοντι-
κής ευθύνης, συμπερίληψης 
και ισότητας ευκαιριών. Γιατί 
ο κόσμος το 2022 είναι δια-
φορετικός από τον κόσμο των 
περασμένων δεκαετιών.

4) Να δουλέψει με εκπαι-
δευτικούς φορείς, για την ανά-
πτυξη των δυνατοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί 
οι επιχειρήσεις είναι πρώτα απ' 
όλα οι άνθρωποί τους.

5) Ο ΣΒΕ να συμμετέχει ου-
σιαστικά στο δημόσιο διάλογο, 
με προτάσεις κι αποτελεσμα-
τική συνεργασία, για να επι-
τευχθεί ο κοινός στόχος της 
ανάπτυξης και της κοινωνικής 
ευημερίας.

Τελικός στόχος, με όλα αυ-
τά, ο ΣΒΕ να βοηθήσει την ελ-
ληνική βιομηχανία να αναπτυ-
χθεί κι άλλο, να δυναμώσει κι 
άλλο, να προσφέρει κι άλλα 
στον τόπο μας και το κυριότε-
ρο να έχει όλο και περισσότερο 
το βλέμμα στραμμένο προς τα 
έξω. Πέρα από τα σύνορα. Γιατί 
αυτή πρέπει να είναι η κατεύ-
θυνση: Εξωστρέφεια.

Λουκία Σαράντη: «Η αντοχή των ελληνικών 
επιχειρήσεων είναι ένα μικρό θαύμα»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ 
ΜΜΕ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΙΧΕ Η ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΒΡΙΤΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΑΚΡΙΤΑΣ     

 Οι πρώτοι στόχοι της για έναν πιο 
εξωστρεφή ΣΒΕ 

Από τη συνάντηση γνωριμίας της νέας Προέδρου του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος κυρίας Σαράντη με τους δημοσιογράφους των 
Μέσων Ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης
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Μετά από επίσημη πρό-
σκληση πραγματοποιήθηκε η 
προγραμματισμένη επίσκεψη 
στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο 
στις 09-11-2022 προκειμέ-
νου να ολοκληρωθεί η αδελ-
φοποίηση μεταξύ του Δήμου 
Σαμοθράκης και του αδελφού 
Δήμου Roman.

Στην τελετή αδελφοποί-
ησης παραβρέθηκαν ο Βου-
λευτής του Ρουμανικού Κοι-
νοβουλίου και πρόεδρος της 
ελληνικής ομογένειας κος 
Dragos Zisopol, ο Δήμαρ-
χος της πόλης Roman κος 
Leonard Achiriloaei, ο Διευ-
θυντής ΕΟΤ Ρουμανίας κος 
Γιώργος Σταφυλάκης, εκπρό-
σωπος Βουλευτής της επαρ-
χίας Neamt και ο εκπρόσω-
πος της ελληνικής ομογένειας 
της περιοχής.

Τον Δήμο Σαμοθράκης εκ-
προσώπησαν ο Αντιδήμαρχος 
Τουρισμού και Χωροταξικού 
κος Ιωάννης Γλήνιας και η 
Πρόεδρος του ΔΣ κα Σόνια 
Βασιλειάδου.

Αμοιβαία συμφωνήθηκε 

η διάνοιξη οδών συνεργα-
σίας σε πολλαπλά επίπεδα 
και αφορούν τα εξής: Τοπική 
και δημόσια διοίκηση, εμπό-
ριο εκπαίδευση, κουλτούρα, 
υγεία, περιβάλλον, τουρισμό, 
αθλητισμό, καταστάσεις επεί-
γουσας ανάγκης, υπηρεσίες 
κοινωνικής προστασίας και 
υπηρεσίες κοινωνικού συμ-
φέροντος.

Όλα τα παραπάνω θα 
πραγματοποιηθούν μέσω:

•  Διεκπεραίωσης ανταλ-
λακτικών δράσεων και επι-
σκέψεων μεταξύ των Δήμων 
με γνώμονα να εντρυφήσουν 
στα τοπικά ήθη, έθιμα, παρα-
δόσεις και ιστορία αντίστοιχα.

•  Συνεργασίας σε ότι αφο-
ρά τον τομέα περιβαλλοντι-
κής προστασίας.

•  Χορήγησης απαραίτητης 
υποστήριξης για την επίτευξη 
ενός συνεταιρισμού συνεργα-
σίας μεταξύ και των τοπικών 
μονάδων εκπαίδευσης, για 
την συμμετοχή τόσο μαθη-
τών όσο και καθηγητών στις 
ανταλλαγές εμπειριών και 

καλών πρακτικών και στην 
διοργάνωση πολιτιστικών, 
αθλητικών, και τουριστικών 
προγραμμάτων εναλλακτικά 
και στις δύο περιοχές.

•  Ανταλλαγής γνώσεων 
και ιδεών στο κομμάτι της 
υγείας.

•  Προώθησης δράσεων με 
απόρροια την τοπική κοινωνι-
κοοικονομική ανάπτυξη.

Όλα τα παραπάνω μαρ-
τυρούν και εμπεριέχουν την 
κοινή μας επιθυμία για μια 
βραχυπρόθεσμα εξελισσό-
μενη συνεργασία και φιλία 
η οποία με αντικειμενικά και 
λεπτομερή κριτήρια και στό-
χους αποσκοπεί σε μια ανθε-
κτική και παραγωγική σύνδε-
ση των δύο Δήμων, αναφέρει 
ο Δήμος Σαμοθράκης. 

Όπως ανέφερε η πρόεδρος 
του ΔΣ κα Βασιλειάδου, «εκ-
προσωπώντας με την ιδιό-
τητα του Προέδρου του ΔΣ 
και με τον Αντιδήμαρχο κ. 
Γ.Γλήνια ,τον Δήμο ΣΑΜΟ-
ΘΡΑΚΗΣ στην τελετή αδελ-
φοποίησης με τον ιστορικό 
Δήμο Roman της Ρουμανίας! 
Η τελετή πραγματοποιήθηκε 
στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο 
,αφού είχε προηγηθεί επίση-
μη πρόσκληση μας

Θα υπάρξει συνέχεια και 
ανταλλαγή επισκέψεων με 
τον αδελφοποιημένο Δήμο !

Το σύμφωνο αδελφοποί-
ησης ,προβλέπει μια σειρά 
δράσεων ,που θα ωφελήσουν 
και τους δυο Δήμους! Ευχα-
ριστούμε τόσο τον βουλευτή 
του Ρουμανικού Κοινοβουλί-
ου κ. Dragos Gabriel Zisopol 
όσο και τον κ. Γιώργο Στα-
φυλάκη διευθυντή του ΕΟΤ 
Ρουμανίας για την βοήθεια 
και στήριξη τους, στο Νησί 
μας!»

Αδελφοποίηση της Σαμοθράκης 
με την πόλη Ρομαν της Ρουμανίας

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΣ ΣΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΙ Ο 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΗΝΙΑΣ      

Αμοιβαία συμφωνήθηκε η διάνοιξη 
οδών συνεργασίας σε πολλαπλά 
επίπεδα

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής (ΙΕΠ), ως Συντονιστής Εταίρος 
στο Έργο με τίτλο «Learning from 
the Extremes» (Grant Agreement 
no. LC01760255 / 101052266 
LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Pilot Projects and 
Preparatory Actions in the fi eld of 
“Communications Networks, Content 
and Technology”- Preparatory Action 
– Increasing access to educational 
tools in areas and communities 
with low connectivity or access to 
technologies” προέβη σε αξιολόγηση 
των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από 
σχολικές μονάδες απομακρυσμένων 
περιοχών της ελληνικής επικράτειας 

κατά το διάστημα από τις 15 Μαΐου 
2022 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Έργο «Learning from the 
Extremes» στοχεύει στην αντιμετώ-
πιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην 

ψηφιακή εκπαίδευση, ενισχύοντας την 
ένταξη και μειώνοντας το ψηφιακό 
χάσμα που υφίστανται οι σχολικές 
κοινότητες απομακρυσμένων περιο-
χών με χαμηλή συνδεσιμότητα, πε-

ριορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε 
συσκευές και ψηφιακά εκπαιδευτικά 
εργαλεία και περιεχόμενο.

Οι επιτροπές αξιολόγησης αποτί-
μησαν σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, τις 68 υποβληθείσες προτά-
σεις σχεδίων δράσης για την Ελλάδα.

Συνολικά υπεβλήθησαν 290 προ-
τάσεις από τις δέκα συμμετέχουσες 
στο Έργο ευρωπαϊκές χώρες, όπως 
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Χώρα Αριθμός αιτήσεων Σχολι-

κών μονάδων/δικτύων

• Βουλγαρία 16
• Κύπρος 13
• Κροατία 35
• Φινλανδία 49
• Ελλάδα 68
• Ιρλανδία 24
• Ιταλία 6
• Ρουμανία 9
• Πορτογαλία 63

• Ισπανία 7
• Σύνολο 290

Οι σχολικές μονάδες της Ελλά-
δας, των οποίων οι προτάσεις σχεδί-
ων δράσης επιλέχθηκαν για χρηματο-
δότηση, όπως εμφανίζονται και στον 
σχετικό χάρτη είναι οι εξής:
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. Νηπιαγωγείο Κουντούρας, Χανιά
2. Νηπιαγωγείο Μαλώνας, Ρόδος
3. Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης 

Σφακίων, Χανιά
4. Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσοχω-

ρίου, Ηλεία
5. Δημοτικό Σχολείο Ερεικούσσας, 

Κέρκυρα
6. Γυμνάσιο Γουμένισσας, Κιλκίς
7. Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίτσας 

– Δημοτικό Σχολείο Φαρρών – Δημο-
τικό Σχολείο Λεοντείου, Αχαΐα

8.1ο Γυμνάσιο Φερών, Έβρος
8. Γενικό Λύκειο Σαμοθράκης, 

Έβρος
9. 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ιθά-

κης, Κεφαλληνία

Το Γυμνάσιο Φερών και το Γενικό Λύκειο Σαμοθράκης 
επιλέχθηκαν χρηματοδοτούνται από το ΙΕΠ
 «Learning from the 
extremes»: Δύο σχολεία 
του Έβρο μέσα στις 290 
αιτήσεις

Από την τελετή 
αδελφοποίησης του 
Δήμου Σαμοθράκης 
με το Δήμο Roman 

Στην τελετή στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο  εκπροσώπησαν 
τον δήμο του Έβρου η Πρόεδρος του ΔΣ Σόνια Βασιλειάδου 
και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ιωάννης Γλήνιας 
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Τα τελευταία οχτώ χρόνια, 
το WWF Ελλάς πραγματοποί-
ησε δεκάδες δράσεις ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίη-
σης για τον Ασπροπάρη στη 
Θράκη, όπου έχουν απομεί-
νει τα τελευταία καταφύγια 
του απειλούμενου αυτού αρ-
πακτικού στην Ελλάδα, εστι-
άζοντας κυρίως σε σχολεία 
που γειτνιάζουν με φωλιές 
Ασπροπάρηδων. Όλα αυτά 
τα χρόνια, η τοπική σχολική 
κοινότητα συνεργάστηκε με 
το WWF Ελλάς, έχοντας ως 
στόχο την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για το μοναδικό 
αυτό αρπακτικό και τις απει-
λές που αντιμετωπίζει. 

Πιο συγκεκριμένα, τα τε-
λευταία οχτώ χρόνια, εκατο-
ντάδες μαθητές συμμετείχαν 
σε πολλές και πρωτότυπες 

δράσεις ενημέρωσης και κι-
νητοποίησης (π.χ. δράσεις 
ενημέρωσης με πανό, διανο-
μή ενημερωτικών φυλλαδί-
ων σε κατοίκους, παιχνίδια 
χαμένου θησαυρού, τοποθέ-
τηση πινακίδων με μηνύματα 
κατά των δηλητηριασμένων 
δολωμάτων, κτλ), «υιοθετώ-
ντας» συμβολικά τον Απροπά-
ρη και προάγοντας την προ-
στασία του.

Στο πλαίσιο συνεργασίας 
του WWF με τα σχολεία της 
περιοχής, το 2022, διενερ-
γήθηκε μελέτη αξιολόγησης 
των μακρόχρονων δράσεων 
μέσω ερωτηματολόγιων, τα 
οποία έδειξαν ότι η πλειοψη-
φία των μαθητών αναγνωρί-
ζει την παράνομη χρήση δη-
λητηριασμένων δολωμάτων 
ως την κύρια απειλή για την 

μείωση του είδους, ενώ ανα-
δεικνύει τη φύλαξη της υπαί-
θρου και την παροχή μέτρων 
πρόληψης στους αγρότες για 
τις ζημιές από άγρια ζώα, ως 
τα κύρια μέτρα για τον έλεγχο 
των παράνομων πράξεων. Οι 
μαθητές επιθυμούν να συμ-
μετέχουν ξανά σε παρόμοιες 
δράσεις στο μέλλον στέλνο-
ντας έτσι, ένα ελπιδοφόρο μή-

νυμα για τη μελλοντική τους 
στάση απέναντι στην ανησυ-
χητική μείωση των γυπών της 
περιοχής. Τα αποτελέσματα 
της μελέτης αναδεικνύουν τον 
δυναμικό ρόλο των δράσε-
ων αυτών ως εργαλεία εκ-
παίδευσης, επικοινωνίας και 
ευαισθητοποίησης του κοινού 
γύρω από το συγκεκριμένο 
ζήτημα. 

«Όλα αυτά τα χρόνια γε-
μίσαμε με αξέχαστες στιγμές 
και εμπειρίες, γνωρίσαμε εξαι-
ρετικούς εκπαιδευτικούς και 
συστήσαμε ένα εμβληματικό 
είδος, όπως ο Ασπροπάρης, 
σε εκατοντάδες μαθητές. Οι 
μαθητές αντιπροσωπεύουν 
τη νέα γενιά που εν πολλοίς, 
μπορεί να ορίσει το μέλλον 
του πλανήτη μας. Γι’ αυτό τον 

λόγο, οι δράσεις που υλοποι-
εί το WWF όλα αυτά τα χρό-
νια σε συνεργασία με τα σχο-
λεία της Θράκης είναι από τις 
πιο σημαντικές δράσεις μας, 
καθώς στοχεύουν στην ευαι-
σθητοποίηση των μελλοντι-
κών πολιτών του τόπου μας», 
δήλωσε η Θεοδώρα Σκαρτσή, 
υπεύθυνη του προγράμματος 
Έβρου του WWF Ελλάς. «Ευ-
χαριστούμε τα Γυμνάσια Σου-
φλίου, Τυχερού και Ιάσμου και 
τα Δημοτικά Σχολεία Τυχερού 
και Σαπών για την μακρόχρο-
νη συνεργασία στην υλοποίη-
ση των ετήσιων δράσεων και 
την εξασφάλιση των ερωτη-
ματολογίων».

Ο αντίκτυπος των δράσεων ευαισθητοποίησης 
για τον Ασπροπάρη στους μαθητές της Θράκης

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΧΤΩ 
ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ WWF ΕΛΛΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ 
ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ, 
ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 
ΤΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ 
ΑΡΠΑΚΤΙΚΟΥ             

Μηνύματα μαθητών του Γυμνασίου 
Σουφλίου για τον Ασπροπάρη στο Δάσος 
Δαδιάς 

Η δράση συμβολικής «υι-
οθεσίας» του Ασπροπά-
ρη εντάσσεται στο πλαί-
σιο του προγράμματος 
LIFE «Επείγουσα Δρά-
ση για την Ενδυνάμωση 
του Βαλκανικού Πληθυ-
σμού του Ασπροπάρη και 
τη Διασφάλιση της Με-
ταναστευτικής του Δια-
δρομής» (LIFE16 NAT/
BG/000874) που χρημα-
τοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και 
το Πράσινο Ταμείο και 
ολοκληρώνεται τον Δε-
κέμβριο του 2022.  

Info

Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε το περασμένο 
σαββατοκύριακο, 5-6 Νοεμ-
βρίου 2022, στο Δάσος της 
Δαδιάς η γιορτή μανιταριού. 
Μια γιορτή που έχει γίνει πλέον 
θεσμός και πραγματοποιήθη-
κε για 12η συνεχόμενη φορά!

Ο Αθλητικός Επιμορφωτι-
κός Συλλόγος "Ακρίτας Δαδιάς" 
σε συνεργασία με την την Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης-Περιφερεια-
κή Ενότητα Έβρου, το Δήμο 
Σουφλίου και τον Ο.ΦΥ.Π.Ε.Κ.Α 
(Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών 
Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δα-
διάς-Παράρτημα Δαδιάς δι-
οργάνωσαν μια ξεχωριστή 
γιορτή θέλοντας να δώσουν 
στην ταλαιπωρημένη περιοχή 
του Σουφλίου μια διαφορετι-
κή νότα από το πλήγμα που 

άφησε πίσω της η πανδημία. 
Ταυτόχρονα θέλησαν να αντι-
σταθούν στη ζοφερή πραγμα-
τικότητα για το οικοσύστημα, 
που άφησε η φονική πυρκαγιά 
του περασμένου καλοκαιριού, 
η οποία ξέσπασε στο Εθνικό 
Πάρκο Δάσους Δαδιάς -Λευ-
κίμης-Σουφλίου.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, 
πολλοί εκδρομείς, μικροί και 
μεγάλοι - οι οποίοι φέτος ξεπέ-
ρασαν τους 3000 - είχαν τη δυ-
νατότητα να συνδυάσουν την 
αναψυχή με τη γνώση, αφού 
είχαν την ευκαιρία μέσα από 
ένα σύνολο δραστηριοτήτων, 
να ενημερωθούν, να περπατή-
σουν στο δάσος, να συλλέξουν 
μανιτάρια, να παίξουν, να ζω-
γραφίσουν, να χορέψουν και να 
γευτούν τα νοστιμότατα εδέ-
σματα με τις θρακιώτικες συ-

νταγές. Ήταν ένα διήμερο γε-
μάτο χαμόγελα, αρώματα και 
περισσότερη γνώση για τον γο-
ητευτικό μικρόκοσμο των μα-
νιταριών! 

Θερμές ευχαριστίες σε 
όλους όσους συμμετείχαν :

1. Εισηγητές των σεμινα-

ρίων:
Κωνσταντινίδης Γεώργιος-

Πρόεδρος Μανιταρόφιλων Ελ-
λάδας 

Βολοβότσης Δημήτριος-
Μανιταρόφιλοι Θεσσαλονίκης 

Αηδονόπουλος Παύλος- 
Τρουφοκυνηγός/Τρουφοκαλ-

λιεργητής
Διπλές ευχαριστίες:
Παρασκευαΐδης Φώτης-

Μανιταρόφιλοι Ελλάδας & 
αγαπημένος Μανιταροσέφ-
θεσμός πλέον της Μανιταρο-
γιορτής μας!
2. Τη Λέσχη Μοτοσυκλετι-

στών Σουφλίου- ΛΕ.ΜΟΤ για 
την αποφυγή κυκλοφοριακού 
κομφούζιου
3. Τον Ερυθρό Σταυρό Διδυ-
μοτείχου
4. Όλους τους χορηγούς της 
εκδήλωσης

Επίσης ευχαριστίες στο 
Μουσικό σχήμα "Ακριτικός 
Ήχος" και τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους:
Α. "Ακρίτες" Αλεξανδρούπολης
Β. "Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος" 
Τυχερού
Γ. "Άγιος Δημήτριος" Καβύλης 
που μας ξεσήκωσαν με τα τρα-
γούδια τους και τους χορούς 
τους!!

Μια τεράστια αγκαλιά και 
ένα δυνατό “ευχαριστώ” στα 
Μέλη και στους Εθελοντές 
του Αθλητικού Επιμορφωτικού 
Συλλόγου "Ακρίτας Δαδιάς" και 
σε όλο τον κόσμο που στήριξε 
για μια ακόμη φορά την εκδή-
λωση και επισκέφτηκε το χωριό 
ανανεώνοντας το ραντεβού για 
την επόμενη χρονιά.
Οργανισμός Φυσικού Περι-

βάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ

Γιορτή Μανιταριού: Μια ξεχωριστή νότα 
στην πολύπαθη περιοχή της Δαδιάς  
Εκατοντάδες πολίτες, μικροί και μεγάλοι, 
συνδύασαν την αναψυχή με τη γνώση 
και θέλησαν να αντισταθούν στη ζοφερή 
πραγματικότητα για το οικοσύστημα, από 
τη φονική πυρκαγιά του καλοκαιρού
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ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Σφαγεί-
ων του Δήμου Ορεστιάδας (ΑΔΑ: 9ΝΑΥΩΞΒ-ΨΥΝ)

Τo Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε 
υπόψη τoυ τηv εισήγηση, το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 65 
του Ν.3852/2010, το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Σφα-
γείων Ορεστιάδα με την σχετική νομοθεσία, η οποία αναφέρεται αναλυτι-
κά σε αυτό,  την υπ’ αριθ. 254082/10607/16.09.2022 Γνωμοδότηση της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, την υπ’ αριθ. 17/2022 απόφαση της Δημοτικής 
Κοινότητας Ορεστιάδας, την υπ’ αριθ. 27/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ., τις 
προτάσεις των Συμβούλων, με 26 ψήφους,

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI 
===============

Την έγκριση του νέου Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων 
του Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2022 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Συνεπώς, η υπ’ αριθ. 168/2016 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας παύει να ισχύει.
Ο Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Ορεστιά-

δας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟ Δημοτικό Σφαγείο Ορεστιάδας, εδρεύει σε ιδιόκτητο χώρο στην 

βιομηχανική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας και αποτε-
λούν υπηρεσία του Δήμου. Συνεπώς διαθέτουν τον ίδιο Α.Φ.Μ. με τον 
Δήμο Ορεστιάδας. 

Σκοπός αυτού του Κανονισμού είναι ο καθορισμός των κανόνων ορ-
γάνωσης και λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Ορεστιάδας, με τελικό 
στόχο τη παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών προς τους κατοίκους της πε-
ριοχής και στους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε συναφείς κλάδους

Ο Φορέας Διαχείρισης και λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου είναι ο 
Δήμος Ορεστιάδας βάσει του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
, ο οποίος θα αποκαλείται εφ εξής ο Φορέας

Διοικητικά και όσον αφορά την εν γένει λειτουργία τους υπάγονται στο 
αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Υποστηρίζεται λογιστικώς από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσι-
ών καταθέτει τα παραστατικά των συναλλαγών στο Γραφείο Εσόδων του 
Δήμου, και υποστηρίζεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου σε τεχνι-
κά ζητήματα συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
(απαιτούμενες μελέτες, εργασίες από το προσωπικό του Δήμου κ.λ.π.).

Ο Φορέας δύναται να επιτρέπει στις εγκαταστάσεις του σφαγείου την 
δραστηριότητα σε ιδιώτες οι οποίοι συγκροτούν Σωματείο και εκπροσω-
πούνται έναντι της δημοτικής αρχής από το εκάστοτε προεδρείο τους.

Οι χρήστες των εγκαταστάσεων του σφαγείου οφείλουν να τηρούν τις 
υγειονομικές και εν γένει διατάξεις που αφορούν στην λειτουργία των σφα-
γείων από την καθημερινή λειτουργία τους.   Η τήρηση των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και η συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων , προς 
τις υποδείξεις και αποφάσεις του Δήμου Ορεστιάδας και η ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των διατάξεων του από τους ιδιώτες με τους οποίους συμβάλ-
λεται ο Φορέας αποτελούν βασικούς όρους της εκχώρησης, η παράβαση 
των οποίων συνεπάγεται δυνητικά την διακοπή και λύση αυτών, ακόμη και 
μονομερώς από πλευράς Φορέα σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρα-
βάσεις στους όρους τήρησης του παρόντος κανονισμού, της υγειονομικής 
νομοθεσίας και των εν γένει διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των 
δημοτικών σφαγείων.

Η διαπίστωση των παραβάσεων αυτών θα γίνεται από το Δήμο Ορε-
στιάδας.

Ο παρόν κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου 

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
Αύλειος περιφραγμένος χώρος.
Στάβλος αναμονής των ζώων προς σφαγή.
Αίθουσα σφαγής και κρεοσκοπικού ελέγχου.
Χώρος επεξεργασίας και συγκεντρώσεως των υποπροϊόντων.
Αίθουσες πρόψυξης και συντήρησης κρεάτων.
Χώρος απομόνωσης και συντήρησης υπόπτων κρεάτων.
Αποδυτήρια προσωπικού και εγκαταστάσεις τουαλετών.
Γραφείο Διοικητικής λειτουργίας του Σφαγείου.
Γραφείο Κτηνιάτρου.
Αποτεφρωτικός κλίβανος. 
Μηχανοστάσιο.
Εγκατάσταση Βιολογικής Επεξεργασίας των λυμάτων.
ΑΡΘΡΟ 3
ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
Οι ημέρες λειτουργίας του σφαγείου καθορίζονται σε συνεννόηση με 

την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.
Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα το Δημοτικό Σφαγείο λειτουργούν σε 

ημέρες και ώρες που συναποφασίζονται μεταξύ του υπευθύνου του σφα-
γείου και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών – κρεοπωλών. 
Ο αριθμός ζώων που είναι δυνατό να σφάζονται ανά ημέρα καθορί-

ζεται με σύμφωνη γνώμη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και δεν μπορεί να 
ξεπερνάει τον εγκεκριμένο με τους περιβαλλοντικούς όρους και τις λοιπές 
αδειοδοτήσεις όπως ισχύει σε ημερήσια βάση. 

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ
Α. Υπεύθυνος σφαγείου με τον αναπληρωτή του.
Ο υπεύθυνος του σφαγείου, κατέχει βεβαίωση εκπαίδευσης στη Σχολή 

Επαγγελμάτων Κρέατος του ΥΠΑΠΕ, και διαθέτει βιβλιάριο υγείας.

Στις αρμοδιότητες του υπεύθυνου σφαγείου υπάγονται:
Η ευθύνη για την καθημερινή επιτήρηση και εφαρμογή των όρων λει-

τουργίας των σφαγείων, που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό.
Η ταξινόμηση των σφαγίων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νο-

μοθεσία, με βάση:
Της κατηγορίας του ζώου, A, B, C, D, και Ε
Της μυϊκής διάπλασης του σφαγίου (SEUROP)
Το βαθμό πάχυνσης του και τη περιεκτικότητα σε λίπος (1,2,3,4 και 5).
Η επιτήρηση της καθαριότητας και των απολυμάνσεων όλων των χώ-

ρων του σφαγείου, του εξοπλισμού και των εργαλείων και η συμμόρφωση 
προς τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις και εντολές 
και υποδείξεις της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με 
σκοπό την Προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η επίβλεψη των εργαζομένων στο σφαγείο, η μέριμνα για την εκπαί-
δευσή τους και η τήρηση των ισχυουσών Κτηνιατρικών και Υγειονομικών 
Διατάξεων από τους εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει (όπου απαιτείται) να 
είναι κάτοχοι βεβαίωσης ότι εκπαιδεύτηκαν στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέ-
ατος του ΥΠΑΑΤ, να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας και να έχουν καταθέσει 
αυτά στον υπεύθυνο του  σφαγείου.

Η εφαρμογή και τήρηση των αρχείων που επιβεβαιώνουν την εφαρμο-
γή της μελέτης HACCP στα σφαγεία.

Ο έλεγχος της εφαρμογής προγραμμάτων μυοκτονίας - απεντόμωσης.
Μεριμνά και να ενημερώνει έγκαιρα για κάθε βλάβη, τις αρμόδιες υπη-

ρεσίες του Δήμου.
Ο υπεύθυνος σφαγείου υποχρεούται να  φροντίζει για τον καθαρισμό, 

βαφή και συντήρηση των υποδομών του Δημοτικού Σφαγείου.
Η υποβολή προτάσεων και αιτημάτων για την βελτίωση της λειτουργί-

ας του Δημοτικού Σφαγείου.
Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες (περιφερειακές, ΥΠΑΑΤ. κ.λ.π.) που 

σχετίζονται με τη λειτουργία του σφαγείου με ιδιαίτερη έμφαση κατά τη 
διάρκεια Εθνικών και Κοινοτικών ελέγχων.

Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος σφαγείου διαπιστώσει αποκλίσεις από 
τους όρους του παρόντος κανονισμού ή οποιαδήποτε δυσλειτουργίας, 
οφείλει να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Είναι υπεύθυνος για την ομαλή διαδικασία της φόρτωσης – παράδο-
σης των υποπροϊόντων.

Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου πρόψυ-
ξης και των ψυκτικών θαλάμων.

Β. Διοικητικός υπάλληλος με τον αναπληρωτή του.
Στις αρμοδιότητες του διοικητικού υπαλλήλου υπάγονται:
Η παραλαβή των αδειών διακίνησης καθώς και των προβλεπόμενων 

από τη νομοθεσία συνοδευτικών εγγράφων των προς σφαγή ζώων.
Η τήρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων και αρχείων 

του σφαγείου και η ηλεκτρονική υποβολή των προβλεπόμενων στοιχεί-
ων στον ΕΛΟΓΑΚ.

Η συνεργασία με τον υπεύθυνο του σφαγείου για την καταχώρηση των 
στοιχείων ταξινόμησης των σφάγιων.

Η συνεργασία με τον αρμόδιο εκδοροσφαγέα για την καταχώρηση των 
στοιχείων ζύγισης των σφάγιων.

Η έκδοση των ετικετών βοοειδών και η διοικητική υποστήριξη της λει-
τουργίας του σφαγείου σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων και λοι-
πών απαραίτητων υλικών.

Η έκδοση τιμολογίων σύμφωνα με τα απαραίτητα παραστατικά κατάθε-
σης των αντιστοιχούντων τελών χρήσης σφαγείου και κτηνιατρικών τελών.

Η συνεργασία με τον αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου και την 
διαβίβαση σε αυτή των τιμολογίων και των απαραίτητων εγγράφων και 
βεβαιώσεων για την απόδοση των κτηνιατρικών τελών, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. Υπεύθυνος συντήρησης με τον αναπληρωτή του.
Ο υπεύθυνος συντήρησης σφαγείου με τον αναπληρωτή του ορίζεται 

από τη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών εάν είναι εφικτό άλλως είναι δυ-
νατόν η εργασία της συντήρησης να ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη . 
Ο υπεύθυνος συντήρησης σφαγείου με τον αναπληρωτή του  ή ο εξωτε-
ρικός συνεργάτης έχει ως αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη της προληπτικής συντήρησης και καλής λειτουργίας 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που βρίσκεται σε όλους τους χώ-
ρους του σφαγείου, καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων, του σφα-
γειοτεχνικού εξοπλισμού, των ψυκτικών θαλάμων, του αποτεφρωτικού 
κλιβάνου (όταν αυτός κατασκευαστεί), του βιολογικού καθαρισμού, των 
χώρων πρόσδεσης και αναμονής των ζώντων ζώων.

Οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσε-
ων μετά από κάθε βλάβη ή ζημία, όταν απαιτείται θα  γίνονται από εξειδι-
κευμένο προσωπικό, σε χρόνο εκτός ωραρίου λειτουργίας του σφαγείου, 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή κάθε μηχανήματος .

Συμπληρώνει τα σχετικά με τη συντήρηση έντυπα HACCP και τα παρα-
δίνει στον υπεύθυνο του σφαγείου. 

Για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τρίτο πρόσωπο είτε στον εξω-
τερικό είτε στον εσωτερικό χώρο (μόνιμες ηλεκτρομηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις, ή σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό, περιβάλλοντα χώρο ή κτίριο), ο 
υπεύθυνος συντήρησης μεριμνά για την καταβολή της αξίας της ζημιάς 
από τον υπαίτιο και την άμεση αποκατάστασή της.

Δ. Εκδοροσφαγείς
Οι εκδοροσφαγείς είναι ιδιώτες οι οποίοι συγκροτούν Σωματείο και 

εκπροσωπούνται έναντι της Δημοτικής Αρχής από το Προεδρείο τους.
Η παρεχόμενη από αυτούς υπηρεσία, το πλαίσιο εργασίας τους στο 

Δημοτικό Σφαγείο καθώς και οι ειδικότεροι όροι με τους οποίους αυτή 
παρέχεται, με την άδεια του Δήμου Ορεστιάδας, θα προβλέπονται σε ει-
δική σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ του Σωματείου τους και του 
Δημάρχου ως εκπροσώπου του Δήμου Ορεστιάδας.

Ειδικότερα οι εκδοροσφαγείς έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις (ενδει-
κτικά και όχι περιοριστικά):

Να χειρίζονται υπεύθυνα τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τα όργανα 
αναισθησίας των ζώων (πιστόλια και ηλεκτρικές λαβίδες) σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις παρατηρήσεις του 
κρεοσκόπου Κτηνιάτρου, με γνώμονα την τήρηση των κανόνων ορθού 
χειρισμού των ζώων προς σφαγή κατά τη διάρκεια της αναισθητοποίησης.

Είναι υπόλογοι για κάθε ζημιά εξ αιτίας κακού χειρισμού από μέρους 
τους, που θα διαπιστώνεται από τον υπεύθυνο συντήρησης ή όταν απαι-
τείται από  μετακαλούμενο αρμόδιο τεχνικό. 

Είναι υπεύθυνοι για τη σφράγιση των σφαγίων μετά τον κρεοσκοπικό 
έλεγχο, τη ζύγιση των σφαγίων, την τοποθέτηση των καρτελών σήμανσης 
των σφαγίων και προώθηση των σφαγίων είτε για φόρτωση στους παρα-
λήπτες, είτε για φύλαξή τους στις ψυκτικές εγκαταστάσεις του σφαγείου.

Είναι υπεύθυνοι για την φόρτωση – παράδοση των σφάγιων.
Είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των πάγκων και ραμπών εργασί-

ας τους καθώς και των εργαλείων που χρησιμοποιούν.
Να τηρούν όλα όσα προβλέπονται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) καθώς 

και την Εθνική νομοθεσία για την ευζωία των ζώων κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς τους στο χώρο σφαγής, της αναισθητοποίησης, του χειρισμού 
τους κατά την διαδικασία σφαγής και τη διατήρησή τους στους ψυκτι-
κούς θαλάμους.

Να τηρούν όλους τους κανόνες ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και 
απολύμανσης του εξοπλισμού τους και χειρισμού των σφαγίων σε όλα τα 
στάδια σφαγής (από την αφαίμαξη μέχρι και την διατήρησή τους στους 
ψυκτικούς θαλάμους).

Να τηρούν πιστά τις οδηγίες του HACCP, να ακολουθούν απαρέγκλι-
τα τις υποδείξεις του κρεοσκόπου κτηνίατρου, να διαθέτουν οι ίδιοι τα 
απαραίτητα ατομικά – επαγγελματικά εργαλεία τα οποία είναι κατάλληλα 

για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας τους και να μεριμνούν οι ίδιοι 
για την καθαριότητα, την απολύμανση και ιδιαίτερα για τη φύλαξή τους.

Είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και τη σωστή 
εκτέλεση των εργασιών από την παραλαβή των ζώων μέχρι και την παράδο-
ση-φόρτωση των σφαγίων στον έμπορο, κρεοπώλη, κτηνοτρόφο ή ιδιώτη.

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ  ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Απαγορεύεται η πρόσδεση και παραμονή ζώων στις εισόδους, στα κά-

γκελα της περίφραξης ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο που δεν προορίζε-
ται για το σκοπό αυτό.      

Για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί στα ζώα κατά την παραμονή τους 
στους στάβλους του σφαγείου κατά τη διάρκεια της αναμονής τους, ου-
δεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος.

Η υπηρεσία του σφαγείου δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποια-
δήποτε απώλεια ή βλάβη της υγείας των ζώων κατά τη διάρκεια παρα-
μονής στο σφαγείο. 

Εάν κάποιο ζώο τραυματιστεί επικίνδυνα από ατύχημα, πρέπει να ει-
δοποιείται αμέσως, με τη φροντίδα του Υπεύθυνου του σφαγείου, η Κτη-
νιατρική Υπηρεσία η οποία θα ενεργήσει κατάλληλα. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής των ζώων στους στάβλους των Σφα-
γείων, η φροντίδα ανήκει στους ιδιοκτήτες τους. 

Ζώα που έχουν εισαχθεί στο σφαγείο για σφαγή, δεν επιτρέπεται να 
βγουν από αυτό ζωντανά, χωρίς την άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ 
Πριν από τη σφαγή λαμβάνει χώρα εξέταση των σφαγίων ζώων από 

Κτηνίατρο της Δ/νσης Κτηνιατρικής για να διαπιστωθεί η υγιεινή τους κα-
τάσταση. 

Απαγορεύεται η σφαγή ζώων χωρίς την απαραίτητη έγκριση του αρ-
μόδιου κτηνιάτρου.

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΦΑΓΗΣ
Κάθε είδους ζώο θα σφάζεται στην ειδική προς τούτο γραμμή του σφα-

γείου (βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων κ.λπ.). 
Η θανάτωση των βοοειδών θα διενεργείται με πιστόλι ευθανασίας και 

των μικρών μηρυκαστικών και χοίρων με ηλεκτροπληξία. 
Η τάξη και η σειρά σφαγής θα ρυθμίζεται από τον υπεύθυνο του σφα-

γείου και τον κρεοσκόπο κτηνίατρο. 
Μετά τη σφαγή και αφαίμαξη των ζώων, θα γίνονται αμέσως οι λοιπές 

εργασίες, χωρίς χρονοτριβή. 
Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε τομή με το μαχαίρι ή άλλο όργα-

νο σ’ όλο το μήκος του πεπτικού συστήματος (στόμαχος, έντερα). Το σύ-
νολο του πεπτικού συστήματος βγαίνει από την κοιλιακή κοιλότητα αφού 
απελευθερωθεί το τμήμα του οισοφάγου από τη σφαγιαστική αύλακα και 
τέλος απελευθερώνεται με μαχαίρι το απευθυσμένο. 

Η εμφύσηση αέρα με σκοπό την εκδορά των ζώων διενεργείται με 
μηχανικά μέσα, απαγορευμένης απολύτως της εμφύσησης με το στόμα. 

Η κένωση του περιεχομένου του στομάχου και των εντέρων, ως και τη 
πλύση αυτών, θα γίνεται στον ειδικό προς τούτο χώρο το ταχύτερο δυνατόν. 

Τα μη εδώδιμα υποπροϊόντα (τρίχες, νύχια, κέρατα, αίμα, δέρματα κλπ.) 
πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από την αίθουσα σφαγής. 

Μετά τη σφαγή και την προπαρασκευή των σφαγίων γίνεται η κρεο-
σκοπία από τον κρεοσκόπο κτηνίατρο. 

Στα σφάγια των βοοειδών, τα σπλάχνα της θωρακικής κοιλότητας (πνεύ-
μονες, καρδιά με άθικτο το περικάρδιο), της κοιλιακής κοιλότητας (συκώτι, 
σπλήνας, πάγκρεας) και το κεφάλι θα είναι αναρτημένα σε άγκιστρα επί 
της ειδικής προς τούτο γραμμής, οι νεφροί με άθικτο το περινεφρικό λί-
πος θα βρίσκονται στη φυσική τους θέση. Η μήτρα με τις ωοθήκες, ο κόλ-
πος και η ουροδόχος κύστη θα ακολουθούν την πορεία του στομάχου και 
των εντέρων μαζί με το μεσεντέριο. Σε κάθε σφάγιο βοοειδούς τα ερυθρά 
σπλάχνα του και την κεφαλή του, θα εμφυτεύεται με ειδικό πιστόλι ο ίδιος 
αριθμός χάρτινης πινακίδας για την πλήρη ταυτοποίηση των σφάγιων με 
ευθύνη του υπευθύνου των Σφαγείων. 

Στα σφάγια χοίρων και μικρών μηρυκαστικών, τα σπλάχνα της θωρα-
κικής κοιλότητας, (πνεύμονες, κάρδια με άθικτο το περικάρδιο) μαζί με το 
συκώτι και τον σπλήνα θα βρίσκονται εκτός των κοιλοτήτων των σφαγί-
ων, αλλά αναρτημένα επ’ αυτών. Οι νεφροί θα είναι στη φυσιολογική τους 
θέση, καθώς και το κεφάλι θα συνδέεται φυσικά με το σφάγιο. Στόμαχος, 
έντερα με το μεσεντέριο, μήτρα και ουροδόχος κύστη θα τοποθετούνται 
στους ειδικούς προς τούτο κάδους και θα ακολουθούν τα σφάγια. 

Απαγορεύεται η αφαίρεση και απομάκρυνση από το σφραγισμένο ζώο, 
οποιουδήποτε από τα ανωτέρω όργανα ή τμήματα αυτού καθώς και κρέα-
τος ή λίπους ή αδένων ή λεμφογαγγλίων, πριν το τέλος της κρεοσκοπίας. 

ΑΡΘΡΟ 8
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
Για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από το σφαγείο, θα εισπράττο-

νται τέλη και δικαιώματα που θα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και θα κατατίθενται σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό 
του Δήμου ή στο γραφείο εσόδων του Δήμου (ταμείο), πριν την σφαγή 
των ζώων, ενώ δεν θα εισπράττονται μετρητά από υπαλλήλους του Δη-
μοτικού Σφαγείου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στην κυριότητα του σφαγείου ανήκουν και δύνανται να αξιοποιηθούν 

και να αποτελέσουν πηγή εσόδων του, εάν δεν καταστραφούν, τα παρακά-
τω υποπροϊόντα που προέρχονται από τον σταβλισμό των ζώων, τη σφα-
γή και την επεξεργασία του κρέατός τους (σύμφωνα με την Α.Δ. 7/2009, 
ΦΕΚ 1388/Β/13.07.2009):

Κοπριά, 
Κέρατα και οπλές, τρίχες χοίρων,
Αίμα,
Περιεχόμενα στομάχου και εντέρων,
Απορριπτόμενα τεμάχια λίπους, τμήματα γαστρεντερικού σωλήνα. 
Τα δέρματα απομακρύνονται αμέσως από το χώρο σφαγής, χωρίς να 

διέλθουν σε καμία περίπτωση από την καθαρή περιοχή, συγκεντρώνονται 
και παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους μετά τον κρεοσκοπικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Οι εργαζόμενοι και οι συναλλασσόμενοι με το σφαγείο οφείλουν να 

συμπεριφέρονται κόσμια κατά τις ώρες εργασίας τους σε αυτό, να μην 
υβρίζουν, να μην συμπλέκονται, να αποφεύγουν τις αντεγκλήσεις και γε-
νικώς θα πρέπει να ελέγχουν τις αντιδράσεις τους λόγω της φύσης του 
χώρου και των παρακείμενων μέσων και εργαλείων. Κάθε παρεκτρεπόμε-
νος, υβριστής, φίλερις, κλέπτης ή οποιοσδήποτε παραβάτης του παρόντος 
κανονισμού, θα απομακρύνεται από το χώρο του σφαγείου, ανεξαρτήτως 
της ποινικής δίωξης που μπορεί να του ασκηθεί. Υπόλογοι και υπεύθυνοι 
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για την απομάκρυνση κατά τα παραπάνω είναι αποκλειστικά οι εκπρόσωποι 
του Σωματείου που εκμεταλλεύεται το Δημοτικό Σφαγείο και με το οποίο 
έχει συμβληθεί ο Φορέας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Στο σφαγείο απαγορεύεται:
Η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τις διενεργούμενες σε αυ-

τό εργασίες, 
Η παραμονή οιουδήποτε, χωρίς εξαίρεση, όταν δεν είναι κατάλληλα 

ενδεδυμένος, στο χώρο σφαγής - κρεοσκοπίας και στους χώρους όπου 
διακινείται νωπό κρέας, 

Η λήψη φιλοδωρημάτων παρά του προσωπικού του Σφαγείου,
Η πώληση και η χρήση οινοπνευματωδών ποτών,
Τα τυχερά παιχνίδια, οι θορυβώδεις εκδηλώσεις, οι προκλήσεις, οι προ-

σβλητικές χειρονομίες και φράσεις, οι φιλονικίες, οι συμπλοκές, η παρεμπό-
διση εκτέλεσης των εργασιών και κάθε εκδήλωση κακής συμπεριφοράς,

Η αναίτια ρύπανση των χώρων του σφαγείου, των τοίχων όπως η 
αναγραφή επ’ αυτών λέξεων, φράσεων, σχημάτων, συνθημάτων οποιου-
δήποτε περιεχομένου,

Το κάπνισμα στους χώρους του Σφαγείου, τόσο στην καθαρή όσο και 
στην ακάθαρτη περιοχή (χώροι σφαγής και επεξεργασίας),

Η συγκέντρωση δερμάτων λιπών, οστών, κ.λπ. εκτός των καθορισθέ-
ντων χώρων,

Η επαφή κάθε εδώδιμου τμήματος του σφαγίου με το δάπεδο ή τους 
τοίχους, 

Η υποδοχή των ζώων προς σφαγή, εάν αυτά δεν έχουν την προβλεπό-
μενη σήμανση (ενώτια) και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Δελτία 
αποστολής, Διαβατήρια, Άδειες διακίνησης),

Η προσκόμιση ζώων σφαγέντων εκτός του Σφαγείου, πλην εκείνων που 
συνοδεύονται από βεβαίωση Κτηνιάτρου για την ανάγκη της άμεσης σφαγής.

Οι παραγωγοί αφού φορέσουν καθαρή φόρμα επιτρέπεται να εισέλ-
θουν στο σφαγείο και μόνο στο χώρο ζύγισης προκειμένου να ελέγξουν 
την ποσότητα του κρέατος που πούλησαν.

ΑΡΘΡΟ 12
ΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Η τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας επαφίεται στα αστυνομι-

κά όργανα, τα οποία θα πρέπει να παρέχουν σε κάθε περίπτωση την αμέ-
ριστη συμπαράστασή τους στους κτηνιάτρους και στους εργαζόμενους 
του σφαγείου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Παροχή υπηρεσιών από το σφαγείο δικαιούνται οι παρακάτω: 

Πρόσωπα τα οποία ως εκ του επαγγέλματός τους ασχολούνται με την 
εκτροφή ζώων, την εμπορία του κρέατος και των προϊόντων του.

Πρόσωπα τα οποία προβαίνουν στη σφαγή ζώων για δική τους χρή-
ση ύστερα από άδεια που τους χορηγείται από τον κρεοσκόπο κτηνίατρο.

Όλοι οι συναλλασσόμενοι με σφαγείο του φορέα οι χρησιμοποιούντες 
αυτό και οι εργαζόμενοι σε αυτό , καθώς και οι για οποιονδήποτε λόγο 
κατ’ αιτία ευρισκόμενοι στο συγκρότημα του σφαγείου, υποχρεούνται:

Να λάβουν γνώση και να αποδεχθούν ανεπιφύλακτα τους όρους του 
παρόντος κανονισμού.

Να τηρήσουν τις διατάξεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτόν.

Να συμμορφώνονται προς τις υγειονομικές διατάξεις και τις υποδεί-
ξεις των κτηνιάτρων και σε κάθε περίπτωση να διευκολύνουν το έργο του 
προσωπικού του σφαγείου.

ΑΡΘΡΟ 14:
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού διαχείρισης, τίθεται σε ισχύ από την 

ημερομηνία έγκριση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο και ισχύει μέχρι την 
κατάργηση ή την τροποποίησή του.

Ανακοίνωση

Τώρα μιλάμε εμείς! Αυτή είναι η αλή-
θεια για τα Λουτρά της

 Τραϊανούπολης

Κ
άποιες φορές, το «να μην αφή-
νεις να πέφτει τίποτε κάτω» και 
να απαντάς σε κάθε πρόκληση 
ή κατηγορία, δεν αποδεικνύε-
ται σωστή τακτική. Κυρίως όταν 
προέχει το συμφέρον του Δήμου 

και προτιμάς να αξιοποιείς τον χρόνο σου για 
να ανταποκριθείς στις προσμονές των Συμπο-
λιτών σου. Τρία χρόνια τώρα, αφήνουμε «να 
πέφτουν πολλά κάτω», απ’ όσα λέει η Αντι-
πολίτευση (και μερικοί γραμματείς, Φαρισαίοι 
- υποκριτές), γιατί μας αρέσει να περπατάμε 
«πάνω» σ’ αυτά, συνεχίζοντας ασταμάτητα. 
Γιατί αξία έχει ο στόχος και ο προορισμός. Όχι 
η βοή του δρόμου! Αυτά όμως τα κάνεις, όταν 
ΑΓΑΠΑΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ σταθερά και όχι την 
προσωρινή για όλους, καρέκλα του Δημάρχου.

Τα Ιαματικά Λουτρά της Τραϊανούπολης 
απέκτησαν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από 
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, 
το οποίο στερούνταν η υποδομή από την 
θητεία του κ. Λαμπάκη. Η Υπουργική Από-
φαση 2704 του 2018 που όριζε αυστηρές 
προδιαγραφές λειτουργίας ήταν γνωστή 
στο τέλος της θητείας της προηγούμενης 
Δημοτικής Αρχής. Αντί λοιπόν να ανταπο-
κριθούν στις υποχρεώσεις αυτές, προτίμη-
σαν να καταθέσουν απλώς μια αίτηση σε 
έναν ελλιπέστατο φάκελο, κατά την πάγια 
τακτική τους, αδιαφορώντας με την γνωστή 
αλαζονεία τους, για την νομιμότητα.

Η Δημοτική Αρχή, ένα μήνα μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων της (Οκτώβριο 
του 2019), αποφάσισε την παύση της λει-
τουργίας των Ιαματικών Λουτρών αφού δεν 
πληρούσαν τις προδιαγραφές, στην κατά-
σταση που παραλήφθηκαν.

Η Αντιπολίτευση επί χρόνια τώρα, άφηνε 
να εννοηθεί ότι η απόφαση ήταν ακατανό-
ητη και μάλλον «ανόητη», κάνοντας … «την 
παλαβή», για τις δικές της παραλείψεις και 
αστοχίες.

Αποφεύγει να θυμηθεί ότι όλες αυτές οι 
δομές στην Ελλάδα ήταν ΚΛΕΙΣΤΕΣ, επί δύο 

σχεδόν χρόνια, λόγω των περιορισμών της 
πανδημίας. Σήμερα μιλά με θράσος, για τρία 
χαμένα χρόνια που είναι κλειστά τα Ιαματικά 
Λουτρά, όταν δεν μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ!

Αποφεύγει να θυμηθεί ότι οι περισσό-
τερες υπηρεσίες υπολειτουργούσαν όταν 
η ΤΙΕΔΑ προσπαθούσε να συντάξει και να 
υποβάλει τις περιβαλλοντικές μελέτες που 
ξέχασε η προηγούμενη διοίκηση. Mail στέλ-
ναμε και οι υπηρεσίες του κέντρου, μας απα-
ντούσαν σε … ένα μήνα!

Απέφυγε να ακούσει ακόμη και την Υφυ-
πουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη που 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Αλε-
ξανδρούπολη, δήλωσε ότι πουθενά δεν δι-
απιστώθηκε καθυστέρηση της Δημοτικής 
Αρχής, αφού έπρεπε να ακολουθηθούν οι 
διαδικασίες που προβλεπόταν από τις υπη-
ρεσίες, μέχρι την έγκριση του Ειδικού Σή-
ματος Λειτουργίας.

Εδώ και τρία χρόνια, στον Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης προτιμούμε να μιλάνε τα απο-
τελέσματα της μεθοδικής μας δράσης παρά 
εμείς. Προτιμούμε να πατάμε σε σταθερές 
βάσεις, παρά σε σάπια σανίδια.

Από σήμερα τα Ιαματικά Λουτρά της Τρα-
ϊανούπολης, ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΣΕΛΙΔΑ. Έχοντας 
πλέον το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, σχεδιά-
ζουμε με σιγουριά και ευθύνη, την αξιοποίη-
σή τους και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, 
την ανακαίνιση του Υδροθεραπευτηρίου και 
την ανάδειξη της πολύτιμης πλουτοπαρα-
γωγικής πηγής του Δήμου μας, παντού στα 
Βαλκάνια!

Βαρεθήκαμε άλλωστε να περιμένουμε 
το … πεντάστερο ξενοδοχείο που μας υπο-
σχέθηκε πριν από 12 χρόνια στην αρχή της 
πολυετούς θητείας της, η Παράταξη του κ. 
Λαμπάκη. Αυτό το θυμούνται, ή το αποφεύ-
γουν κι αυτό;

«Δήμος για όλους. Πρώτα ΕΣΥ»

ΑΠΟΨΕΙΣ  11

Σκέψεις

Ξάνθη – Αλεξανδρούπολη μετ’ επιστρο-
φής με την Hellenic Train…

(ή, αλλιώς, οι περιπέτειες ενός
 ταξιδιώτη)

Ε
ίναι αλήθεια ότι με την πρώτη 
ματιά στους τίτλους των τοπι-
κών ειδήσεων ξαφνιάστηκα ευ-
χάριστα: «Σφυρίζει ξανά το τρένο 
στην Ξάνθη».

Και δεν ήταν Πρωταπριλιά!
Μας έκαναν λοιπόν τη χάρη ;
Βεβαίως, όταν διάβασα προσεκτικά τα δρο-

μολόγια – για την ακρίβεια το δρομολόγιο – τη 
χαρά μου διαδέχθηκε προβληματισμός. Το ένα 
και μόνο δρομολόγιο ημερησίως λοιπόν, που 
αφορά το τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ξάνθη, 
ξεκινά λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι από την 
Αλεξανδρούπολη και επιστρέφει σε αυτήν με 
ώρα αναχώρησης από Ξάνθη 16:40 και φτάνει 
σε κάτι περισσότερο από μιάμιση ώρα (18:17).

Από το τίποτε κάτι είναι κι αυτό, σκέφτηκα.
Καλά όμως αν θέλει να πάει κανείς με τρέ-

νο από την Ξάνθη στην Αλεξανδρούπολη, ας 
πούμε να περιμένει το απόγευμα. Αν θέλει να 
γυρίσει κιόλας;

Θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να περιμένει την 
επόμενη μέρα – ευτυχώς όχι αναγκαστικά το 
μεσημέρι για να ξαναπάρει το τρένο στην αντί-
θετη κατεύθυνση, καθώς υπάρχει και η λύ-
ση του… λεωφορείου. Το επόμενο πρωί και 
στις 6 ακριβώς αναχωρεί το ένα και μονα-
δικό δρομολόγιο της ημέρας με λεωφορείο 
από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, το οποίο 
κάνει προγραμματισμένα τρεις ώρες και ένα 
τέταρτο για να φτάσει στον προορισμό του. 
Ούτε λεπτό παραπάνω – στις 9:15 (το πρωί) 
είναι στην Ξάνθη.

Αφού τελικά φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό 
το ταξίδι αυθημερόν μεταξύ Ξάνθης και Αλε-
ξανδρούπολης ξεκινώντας με τρένο, ας εξε-
τάσουμε αν η Hellenic Train προσφέρει και 
κάποια εναλλακτική λύση: Μήπως βολεύει 
τουλάχιστο να φύγει με λεωφορείο και να 
γυρίσει με τρένο;

Θα έλεγε κάποιος ότι εδώ προσφέρονται 
περισσότερες λύσεις, αφού υπάρχουν δρομο-

λογημένα από τη Hellenic Train όχι ένα, αλλά 
δύο λεωφορεία σε καθημερινή βάση από Ξάν-
θη προς Αλεξανδρούπολη. Το (μόνο) βολικό 
για ένα αυθημερόν ταξίδι είναι το πρωινό, που 
φεύγει στις 7:50 το πρωί, αλλά κάνει και αυ-
τό τρεις ώρες και 15 λεπτά μέχρι να φτάσει 
στην Αλεξανδρούπολη (ώρα άφιξης 11:05). 
Το δεύτερο δρομολόγιο με λεωφορείο είναι 
κάτι σαν… υπερταχεία, αφού καλύπτει την ίδια 
διαδρομή σε μόλις 1 ώρα και 30 λεπτά (ώρα 
αναχώρησης 23:07 και ώρα άφιξης 00:37), 
αλλά πρέπει να έχεις προνοήσει για κατάλυμα.

Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για ταξίδι μεταξύ 
δύο μεγάλων πόλεων της Θράκης που απέ-
χουν περίπου εκατό χιλιόμετρα – και για να 
μην αδικώ την Hellenic Train, αναφέρω ότι τα 
σιδηροδρομικά χιλιόμετρα μεταξύ Ξάνθης και 
Αλεξανδρούπολης είναι πάνω από 110. Συ-
μπερασματικά, αν θέλει κανείς να κάνει αυθη-
μερόν το… εξωτικό αυτό ταξίδι, θα πρέπει να 
εξοπλιστεί με πολλή – μα πολλή – υπομονή. 
Ακόμη κι αν βρεθεί τέτοιος ταξιδιώτης, θα πρέ-
πει να προσαρμόσει με εξαιρετικά ανελαστικό 
τρόπο το πρόγραμμά του. Φυσικά, επειδή δε 
θα βρεθούν πολλοί που να μπορούν να ταξι-
δέψουν με αυτούς τους όρους, η προσφορά 
υπηρεσιών της Hellenic Train ενδεχομένως θα 
μείνει στα αζήτητα – θα μας πουν στο τέλος 
και αχάριστους που δεν εκμεταλλευόμαστε 
την ευκαιρία. Και όντως πρόκειται περί ευκαι-
ρίας, αν το δούμε γλαφυρά: Η όλη περιπέτεια 
κοστίζει 3,40 ευρώ σε μονή διαδρομή (και κά-
τι περισσότερο από πέντε μετ’ επιστροφής).

Tα στοιχεία δεν είναι φανταστικά. Μπορεί 
κανείς να τα βρει στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Hellenic Train: https://tickets.trainose.
gr/dromologia/

Ένας αθεράπευτος λάτρης των τρένων
(Και για την αντιγραφή: Βασίλης Παπα-

δόπουλος)
empros.gr



Η ΓΝΩΜΗ
14  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  202212    

 SUDoKU

9 3 7

8 7 6

3 9 2 5 6

6 2 9

3 7

9 4 2

4 3 1 5 6

6 9 4

9 6 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Nov 11 08:42:41 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Nov 11 08:41:38 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

8 5 9

7 9 4 8

9 1

8 5 6 3 9

3 8

2 8 5 7 3

3 9

1 4 5 7

3 5 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Nov 11 08:42:44 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο Στέλιος τηλεφωνεί στον αδελφό του και του 
ανακοινώνει απερίφραστα.

-Η γάτα σου ψόφησε.
-Εντάξει, του λέει ο αδελφός του, αλλά δεν το 

λένε έτσι απότομα.
-Δηλαδή πώς έπρεπε να στο πω, απορεί ο Στέ-

λιος.
-Να. Θα μπορούσες να τηλεφωνήσεις και να μου 

πεις. «Η γάτα σου ανέβηκε στα κεραμίδια». Σε λίγο 
να μου ξανατηλεφωνήσεις και να μου πεις «Η γάτα 
σου έπεσε από τα κεραμίδια, αλλά ο κτηνίατρος το 
παλεύει». Μετά να με ξαναπάρεις και να μου πεις 
«Ξέρεις…η κατάσταση της γάτας σου παραμένει 
δύσκολη». Μετά από λίγη ώρα να με πάρεις και να 
μου πεις «Δυστυχώς…η γάτα σου δεν τα κατάφερε».

-Δίκιο έχεις παραδέχεται ο Στέλιος. Με συγ-
χωρείς πολύ.

Μετά από μερικές μέρες ο Στέλιος τηλεφωνεί 
στον αδελφό του και του λέει.

-Ξέρεις…η μαμά ανέβηκε στα κεραμίδια. Το ̀ πια-
σες ή να σε πλακώσω στα τηλεφωνήματα;

* * * * * * 

Δυο φίλοι, ο Βασίλης Βίλα, που δεν φημιζόταν 
για την  εξυπνάδα του, κι ο Τάσος «ο χοντρός», 
μπαίνουν σ’ ένα σουπερμάρκετ και περιφέρονται 
ρίχνοντας ματιές εδώ κι εκεί. Για μια στιγμή ο Τάσος 
απλώνει το χέρι του κι αρπάζει κάτι από ένα ράφι 
χωρίς να τον αντιληφθεί κανένας, ούτε ο Βασίλης 
Βίλα. Κάποια στιγμή βγήκαν έξω και τότε, θριαμ-
βευτικά, ο Τάσος λέει στον Βασίλη.

«Πήρα τρεις πλάκες σοκολάτες και δεν με πήραν 
χαμπάρι. Θα μπορούσες εσύ να το κάνεις;».

Ο Βασίλης τον κοιτάζει με θαυμασμό, ξύνει το 
κεφάλι του και απαντά στον «χοντρό»: «Έλα μαζί 
και θα δεις».

Τον παίρνει από το χέρι, ξαναμπαίνουν στο σου-
περμάρκετ και ο Βασίλης τον τράβα στο ταμείο. Γυ-
ρίζει και λέει με σοβαρό ύφος στην ταμία:

-Θέλεις να δεις κάτι μαγικό; Ναι, του απαντά και 
εκείνος αρχίζει. Παίρνει μια πλάκα σοκολάτα από 
το ράφι και την τρώει, παίρνει δεύτερη και την κα-
ταβροχθίζει και παίρνει μια ακόμη που τη μασουλά.

-Ε, λοιπόν; Πού είναι το μαγικό», ρώτα απορη-
μένη η ταμίας.

-Ψάξε την τσέπη του φίλου μου και θα βρεις τις 
τρεις σοκολάτες» απαντά ο Βασίλης…

-Να την κόψετε αμέσως, παρακαλώ. Η πεθερά 
μου καταφθάνει αύριο και δεν θέλω καμιά εκδή-
λωση συμπάθειας!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Κάθε όρος μιας μαθηματικής πράξης.

10. Την προκαλεί μεροληπτικό φέρσιμο.

11. Όταν, σαν.

12. Διπλό… βιάζεται.

13. Ο κατασκευαστής σάκων.

15. Ένα… αρχαίο.

16. Απότομη χρηματιστηριακή πτώση.

18. Βουβό… κύμα.

19. Και η μονοτονία την προκαλεί.

21. Δεν μπορούν να καούν αυτά.

23. Φλύαρος, ομιλητικός.

28. Δραματική μπορεί να είναι.

30. Άθιχτα, ανέγγιχτα.

32. Μάρκα κομπιούτερ.

34. Αγγλικό σύμφωνο.

35. Το όνομα της ηθοποιού Σκιαφίνο.

37. Κάτω από.

39. Ο συγγραφέας του "Ερωτόκριτου".

41. Ουδέτερο αόριστης αντωνυμίας 

(αρχ.).

43. Μια συγγενής.

44. Προκαλεί ψυχικό πόνο (ουδ.).

-- Συστατικά --

• Φυτικό βούτυρο
• 4 αυγά
• Αλάτι
• Μπέικον
• Αραβοσιτέλαιο

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά τηγανίζουμε το μπέικον σε ελάχιστο αραβοσι-

τέλαιο ή ηλιέλαιο, μέχρι σχεδόν να ξεραθεί, στο ίδιο 
τηγάνι που θα φτιάξουμε στη συνέχεια τα αυγά μας.

• Εννοείται, ότι αφού έχουμε τελειώσει με το μπέι-
κον και αφού το έχουμε τοποθετήσει πάνω σε χαρτί 
κουζίνας για να βγάλει το Ελαιόλαδο του, πλένουμε 
καλά το τηγάνι και το σκουπίζουμε πριν αρχίσουμε 
να μαγειρεύουμε τα αυγά μας.

• Αφού τα κάνουμε όλα αυτά, βάζουμε το φυτικό 
βούτυρο να ζεσταθεί σε μεγάλο τηγάνι.

• Σπάζουμε σε ένα τάπερ τα αυγά και χτυπούμε με 
ένα πιρούνι ακριβώς όπως στην ομελέτα.

• Όταν έχει αρχίσει και τσιτσιρίζει το βούτυρο στο τη-
γάνι, το χαμηλώνουμε στους πέντε βαθμούς και το 
αφήνουμε για μισό λεπτό να ηρεμήσει.

• Με το ένα χέρι κρατούμε το τάπερ πάνω από το τη-

γάνι και αδειάζουμε τα αυγά σιγά-σιγά, μέσα στο 
τηγάνι, ενώ με το άλλο χέρι, κρατώντας μία ξύλινη 
σπάτουλα, ανακατεύουμε συνεχώς τα αυγά, με κυ-
κλικές κινήσεις εναλλασσόμενες με κινήσεις εμπρός-
πίσω και με κινήσεις δεξιά-αριστερά, ώστε να μην 
αφήσουμε σε καμιά περίπτωση τα αυγά να δέσουν 
σε μία φόρμα όπως γίνεται με την ομελέτα.

• Σ’ αυτό βέβαια, βοηθά πολύ και το γεγονός ότι έχου-
με χαμηλώσει τη θερμοκρασία του ματιού στους 
πέντε βαθμούς.

• Ενώ τα αυγά, στερεοποιούνται σιγά-σιγά, αρχίζουμε 
και κάνουμε κοφτές, κάθετες κινήσεις με την ξύλινη 
σπάτουλα, κόβοντας στην ουσία τα αυγά σε πολύ 
μικρά κομμάτια.

• Καλή σας όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Scrambled Eggs με μπέικον όπως τα τρώνε
 στην Αμερική!

Κάθετα
1. Ζει μακριά από τον κόσμο.
2. Προκαλείται από στενά παπούτσια.
3. Γερμανός εφευρέτης.
4. Χρηματικό απόθεμα.
5. Αρχαίο όνομα της Πελοποννήσου.
6. Ιταλών… ναι.
7. Σωστά (ξ.λ.).
8. Μέλη τους κι οι δήμοι (αρχικά).
9. Παλιά ονομασία της Άμφισσας.
13. Πάνος…: ο εικονιζόμενος.
17. Βασιλιάς… στο σκάκι.
19. Δίνεται και άνευ αποδοχών.
21. Νοείται και το ανάλαφρο.
22. Είναι τα μισόλογα.
23. Μια ασιατική χώρα.
24. Παιδί της… πιάτσας.
25. Μάρκα πορτοκαλάδας.
27. Δεν έχει… ο ξεδιάντροπος.
30. "Γλυκιά…": θεατρική επιτυχία της Λαμπέτη.
32. Απαντά αόριστα στο "τι".
35. Κρέας νηπίων… αν διπλασιαστεί.
37. Καθένας (αρχ.).
39. Ασύμφωνο… σόι.
41. Αρχή… έξωσης.
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Ο Τζες Γουόχλιγκ, φωτο-
γράφος με έδρα την περιοχή 
Έσπερανς στη Δυτική Αυστρα-
λία αποφάσισε να πάει σε μια 
κοντινή παραλία με το drone 
του και να το στείλει να κατα-
γράψει εικόνες από τον ωκεα-
νό. Όταν κοίταξε το υλικό που 
είχε καταγράψει το drone την 
προσοχή του Γουόσλιγκ κέντρι-
σε η εικόνα μια φάλαινας που 
κολυμπούσε με το μικρό της. Ο 

φωτογράφος αντιλήφθηκε ότι 
το μικρό δεν έμοιαζε με την μη-
τέρα του, φαινόταν ότι ανήκε σε 
άλλο είδος.

Έδειξε τις εικόνες σε ειδι-
κούς οι οποίοι έμειναν με ανοι-
κτό το στόμα. Η φάλαινα ανήκει 
στο Eubalaena australis που 
αποτελεί είδος που ζει σε περι-
οχές των ωκεανών κάτω από 
την τροπική ζώνη ενώ το μι-
κρό ανήκει στο είδος των μεγά-

πτερων φαλαινών Megaptera 
novaeangliae που ζουν τόσο 
σε πολικές όσο και τροπικές πε-
ριοχές του πλανήτη. Οι ειδικοί 
που είδαν τις εικόνες και τον 
τρόπο που η μικρή και η μεγά-
λη φάλαινα κινούνται μαζί εκτι-
μούν ότι έχουμε να κάνουμε με 
μια περίπτωση υιοθεσίας αν όχι 
μοναδική σε κάθε περίπτωση 
εξαιρετικά σπάνια στον κόσμο 
των φαλαινών αφού δεν έχει 
παρατηρηθεί η φροντίδα ανή-
λικων φαλαινών από ενήλικες 
φάλαινες άλλου είδους.

Οι ειδικοί εκτιμούν πώς το 
μικρό που δεν έχει συμπληρώ-
σει ακόμη ένα έτος ζωής είτε για 
κάποιο λόγο αποχωρίστηκε από 
την μητέρα του και γενικότερα 
χάθηκε από το κοπάδι στο οποίο 
ανήκε είτε η μητέρα του έχασε 
την ζωή της όταν κυκλοφορού-
σαν κάπου μόνοι τους. Σε κάθε 
περίπτωση θα γίνει προσπάθεια 
τώρα να εντοπιστεί εκ νέου η 
φάλαινα και το μικρό φαλαινά-
κι για να γίνουν πιο αναλυτική 
μελέτη της σχέσης και συμπερι-
φοράς τους.

H τεχνολογία οθονών εξελίσ-
σεται με ταχύτατους ρυθμούς και 
βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που οι 
ερευνητές δεν ασχολούνται μόνο 
με το επίπεδο της ποιότητας της 
εικόνας που προβάλλουν οι οθό-
νες στις τηλεοράσεις, τους υπολο-
γιστές, τα κινητά τηλέφωνα και τα 
κάθε είδους gadgets αλλά και τις 
ιδιότητες του. Εμφανίζονται οθό-
νες που κάμπτονται, τεντώνονται 
και στριφογυρίζουν

Η LG παρουσίασε την LG 
Display, μια οθόνη 12 ιντσών η 
οποία κυριολεκτικά τεντώνεται και 
μετατρέπεται σε οθόνη 14 ιντσών. 

Η οθόνη αυτή μπορεί σύμφωνα 
με την εταιρεία να έχει διαφόρων 
ειδών εφαρμογές όπως να τοπο-
θετείται σε ρούχα ή διαφόρων ει-
δών αντικείμενα που φοράμε και 
να προβάλουν εικόνες και μηνύμα-
τα. Η εταιρεία τις ονομάζει οθόνες 
ελεύθερης μορφής ή ελεύθερου 
σχήματος αν προτιμάτε. Εκτός από 
την ικανότητα τους να τεντώνονται 
αυτές οι οθόνες μπορούν επίσης να 
γίνονται στριφογυριστές και γενικά 
να παίρνουν ακανόνιστα σχήματα 
βάση της επιφάνειας που θα τοπο-
θετηθούν. Οι οθόνες αυτές αποτε-
λούν το επόμενο τεχνολογικό βήμα 

μετά τη δημιουργία των διαφόρων 
ειδών εύκαμπτων οθονών τεχνολο-
γία που χρησιμοποιείται τελευταία 
σε νέας γενιάς smartphones.

Η οθόνη αυτή έχει ως βάση της 
ένα υπόστρωμα αποτελούμενο από 
ένα είδος πυριτίου παρόμοιο με 
αυτό που χρησιμοποιείται στη κα-
τασκευή φακών επαφής. Διαθέτει 
μικροσκοπικές φωτοδιόδους LED 
που παράγουν υψηλής ποιότητας 
εικόνες ενώ παράλληλα έχουν υψη-
λή ανθεκτικότητα. Για την απόκτηση 
της ελαστικότητας χρησιμοποιήθη-
καν ελατήρια φτιαγμένα σε σχήμα 
ολοκληρωμένου κυκλώματος.

Πρώτη οθόνη που τεντώνεται και μεγαλώνει 
το μέγεθος της 

Εννέα 
ασθενείς με 

σοβαρή ή πλήρη 
παράλυση λόγω 
χρόνιας βλάβης

Για πρώτη φορά Ελβετοί και άλλοι 
επιστήμονες εντόπισαν νευρώνες που 
αποκαθιστούν το βάδισμα στους παρά-
λυτους, μετά από ηλεκτρική διέγερση.

Το επίτευγμα ανοίγει τον δρόμο για 
πιο στοχευμένες θεραπείες που θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν ένα ευρύ φάσμα 
ανθρώπων, ακόμη και εκείνους οι οποί-
οι έχουν χάσει όλες τις αισθήσεις στα 
πόδια τους εξαιτίας σοβαρού τραυμα-
τισμού στη σπονδυλική στήλη κάτι που 
έχει αποκόψει τη διασύνδεση ανάμεσα 
στον εγκέφαλο και στα νευρικά κύττα-
ρα που ελέγχουν την κίνηση των κά-
τω άκρων.

Χάρη στην ανακάλυψη, εννέα ασθε-
νείς με σοβαρή ή πλήρη παράλυση λόγω 

χρόνιας βλάβης στο νωτιαίο μυελό της 
σπονδυλικής στήλης τους ανέκτησαν την 
ικανότητα να περπατούν, μετά τη θερα-
πεία τους με παρατεταμένη ηλεκτρική 
διέγερση των συγκεκριμένων νευρώ-
νων μέσω εμφύτευσης ειδικής ηλεκτρι-
κής συσκευής στη σπονδυλική στήλη.

Οι ερευνητές από την Ελβετία, τις 
ΗΠΑ, την Αυστρία και τον Καναδά, με 
επικεφαλής τον νευροεπιστήμονα δρα 
Γκρεγκουάρ Κουρτέν του Ελβετικού 
Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολο-
γίας (EPFL) στη Λοζάνη, οι οποίοι έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
«Nature», εντόπισαν - με πειράματα σε 
παράλυτα τρωκτικά και με τη βοήθεια 
τεχνητής νοημοσύνης - συγκεκριμένες 

ομάδες νευρώνων στο νωτιαίο μυελό 
που, αν διεγερθούν ηλεκτρικά, παίζουν 
ζωτικό ρόλο για να ανακτηθεί η δυνα-
τότητα βάδισης.

Η κλινική δοκιμή της μεθόδου επέ-
τρεψε και στους εννέα συμμετέχοντες 
παράλυτους να βελτιώσουν ή να 
ανακτήσουν την ικανότητα να 
περπατούν. Όμως επειδή 
και άλλοι νευρώνες στον 
εγκέφαλο και στο νω-
τιαίο μυελό μπορεί να 
εμπλέκονται στην απο-
κατάσταση της βάδισης, 
το ζήτημα χρειάζεται πε-
ραιτέρω έρευνα.

cnn.gr

Ιατρικό θαύμα: Περπάτησαν ξανά μετά την 
ενεργοποίηση νευρώνων

Η Κίνα ισχυρίζεται ότι έγινε 
η πρώτη χώρα στον κόσμο που 
πραγματοποίησε την πρώτη επι-
τυχημένη δοκιμαστική διαδρομή 
ενός τρένου υψηλών ταχυτήτων 
που λειτουργεί με την τεχνολογία 
κενού αέρος ή «vactrain», σύμ-
φωνα με δημοσίευμα της κρα-
τικής εφημερίδας China Daily.

Οι ερευνητές δοκίμασαν το 
τρένο κατά μήκος μιας διαδρο-
μής περίπου 2 χιλιομέτρων στην 
επαρχία Shanxi στη βόρεια Κίνα. 
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το 
τρένο ανέπτυξε ταχύτητες έως 
και 128 χλμ./ώρα μέσα σε σω-
λήνα με κενό αέρος, σύμφωνα 
με το δημοσίευμα. Ο στόχος της 
επιστημονικής ομάδας είναι να 
κατασκευάσει τελικά μια πίστα 
δοκιμών μήκους 59 χιλιομέ-
τρων, όπου το τρένο θα 
μπορεί να αναπτύξει 
ταχύτητες έως και 
1.000 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με 
τους ερευνητές, 
πρόκειται για την 
πρώτη επιτυχημένη επί-
δειξη ενός τρένου μαγνητικής αι-
ώρησης που κινείται σε σωλήνα 

με κενό αέρος.
Ενώ τα μαγνητικά τρένα είναι 

ένα καθιερωμένο αλλά σπάνιο 
μέσο μεταφοράς, η ιδέα ενός 

vactrain δεν έχει ακόμη 
υλοποιηθεί.

Ίσως η πιο δι-
άσημη ιδέα ενός 
τρένου που κινεί-
ται σε μεγάλους 

σωλήνες με κενό αέ-
ρος είναι το Hyperloop 

του Έλον Μασκ, στο οποίο 
αναφέρθηκε για πρώτη φορά 

το 2012. Παρά την αισιοδοξία 
και τις πρώιμες δοκιμές, ακό-
μη δεν έχουμε δει ένα σύστημα 
Hyperloop πλήρους κλίμακας να 
κατασκευάζεται, πόσο μάλλον να 
τίθεται σε λειτουργία.

Νωρίτερα φέτος, ο Μασκ 
ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του 
The Boring Company θα επι-
χειρήσει τελικά να κατασκευά-
σει ένα υπόγειο Hyperloop μέσα 
στα επόμενα χρόνια.

in.gr

Κίνα: Δοκίμασε με επιτυχία τρένο 
«μαγνητικής αιώρησης»

Φάλαινα υιοθέτησε ορφανό φαλαινάκι άλλου 
είδους ενθουσιάζοντας τους επιστήμονες

Science

Mε την 
τεχνολογία κενού 

αέρος

«Εννέα ασθενείς με σοβαρή ή πλήρη παράλυση λόγω χρόνιας βλάβης στο νωτιαίο μυελό της 
σπονδυλικής στήλης τους ανέκτησαν την ικανότητα να περπατούν, μετά τη θεραπεία τους με 

παρατεταμένη ηλεκτρική διέγερση των συγκεκριμένων νευρώνων.» 
Dr Γκρεγκουάρ Κουρτέν, Nευροεπιστήμονας

H φάλαινα 
και το μικρό που 

έχει πιθανώς 
υιοθετήσει

Η 
εικονιζόμενη 

LG Display είναι 
μια οθόνη που 

τεντώνεται 
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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

Παγκόσμια Ημέρα για τον 
Διαβήτη

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 Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 
(έναντι Δημ. Βιβλιοθήκης) ✆2551029022
18:00-08:00  Γεωργίου Λ. Δημοκρατίας 173 
✆2551026442

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σιανκούρη Αναστασία Κωνσταντινουπόλε-
ως 259 ✆2552021141

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

Φίλιππος, Φιλιππία

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα με το Τρίγωνο 
Ερμή-Ποσειδώνα, μπορείς να αναμέ-
νεις πολλές συναισθηματικές χαρές, 
όπως και αποκαλύψεις που συμφέ-
ρουν τα σχέδια και τους στόχους σου! 
      
ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, με το Τρίγωνο Ερμή-Πο-
σειδώνα, καταφέρνεις την σημερινή 
ημέρα και βελτιώνεις κάθε προβλη-
ματική διαπροσωπική σου σχέση και 
συναναστροφή! Μην διστάσεις στιγμή 
να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα, προκει-
μένου να πλησιάσεις άτομα που εί-
χατε στο παρελθόν παρεξηγηθεί και 
απομακρυνθεί!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, το σημερινό Τρίγωνο Ερ-
μή-Ποσειδώνα, σου δίνει πρακτικές λύ-
σεις και θετικές ουσιαστικές εξελίξεις 
στην καθημερινότητα σου! Επιπλέον, θα 
έχεις την ευκαιρία για έναρξη σωστής 
διατροφής και άσκησης!     

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα με το Τρίγω-
νο Ερμή-Ποσειδώνα, θα περάσεις σί-
γουρα υπέροχα! Θέματα που αφορούν 
κοινωνική ζωή, ψυχαγωγία, προβολή, 
δημιουργικότητα, παιδιά, αλλά κυρίως 
προσωπικές φιλοδοξίες!

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Υδροχόε, με το Τρίγωνο Ερμή-
Ποσειδώνα, προτεραιότητα σου σήμε-
ρα, είναι σαφώς η οικογένεια και θέμα-
τα που αφορούν το σπίτι σου! Γενικά 
σήμερα, θα απολαύσεις ευτυχισμένη 
οικογενειακή ζωή και συναισθηματική 
ικανοποίηση!     

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Ιχθύ, το σημερινό Τρίγωνο Ερ-
μή-Ποσειδώνα, υπόσχεται χαρμόσυνες 
συζητήσεις και συναντήσεις, όπως και 
στιγμές κοινωνικότητας και διασκέδα-
σης! Γενικά θα νιώσεις περιζήτητος και 
δημοφιλής, αφού είσαι πολύ συμπαθής 
και αγαπητός!  

ΖΥΓΟΣ
Σήμερα φίλε Ζυγέ, το Τρίγωνο Ερμή-
Ποσειδώνα, θα σου δώσει μία μεγάλη 
ευκαιρία, να καταφέρεις να αποβάλλεις 
από την ζωή σου αρνητικές εμπειρίες 
και να ανακτήσεις αυτοεκτίμηση και 
αυτοπεποίθηση!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, με το Τρίγωνο Ερ-
μή-Ποσειδώνα σήμερα, θα αυξήσεις με 
ευκολία τις πιθανότητες εκπλήρωσης 
ενός μεγάλου σου ονείρου! Να ακούς 
την καρδιά και την διαίσθηση σου!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, με το σημερινό Τρίγω-
νο Ερμή-Ποσειδώνα, ακολούθησε χω-
ρίς δισταγμό την διαίσθηση σου, αφού 
μπορείς να διαβάζεις τις προθέσεις των 
συνομιλητών σου και επιτέλους, να 
κατανοείς πραγματικά ορισμένες κα-
ταστάσεις, που εδώ και καιρό βιώνεις!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα με το Τρί-
γωνο Ερμή-Ποσειδώνα, θα έρθεις πιο 
κοντά με τους φίλους σου! Επιπλέον, 
μπορείς να αναμένεις μία νέα γνωρι-
μία την σημερινή ημέρα, που ενδεχο-
μένως, να εξελιχθεί στο μέλλον, σε μία 
ισχυρή φιλία! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα με το Τρί-
γωνο Ερμή-Ποσειδώνα, ευνοούνται 
απόλυτα η εξομάλυνση οικογενειακών 
και συγγενικών σχέσεων και συνανα-
στροφών σου! Έχεις στα χέρια σου την 
λύση παλαιών οικογενειακών προβλη-
μάτων, αλλά και για να βελτιώσεις την 
κοινωνική σου εικόνα! 

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, με το σημερινό Τρίγωνο Ερ-
μή-Ποσειδώνα, βελτιώνεις στο έπακρο 
τις σχέσεις σου με αδέρφια, μακρινούς 
συγγενείς και γείτονες! Επιπλέον, θα 
έχεις πολλές ευκαιρίες, να κάνεις ευ-
χάριστες μετακινήσεις και ανανεώσεις 
με τον πιο ψυχαγωγικό τρόπο, την κοι-
νωνική σου ζωή! Η τύχη είναι στο πλευ-
ρό σου!! 

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

Τα τρικ των interior 
designers για να γίνει 
κάθε δωμάτιο ένας 
μοναδικός χώρος 
χαλάρωσης

1) O αλάνθαστος κανόνας του “Less 
is more”: Ηρεμο σπίτι και θορυβώδης δι-
ακόσμηση δεν πάνε μαζί. Απομακρύνετε 
αντικείμενα χωρίς ουσιαστικό ρόλο, που 
απλά καταλαμβάνουν χώρο σε συρτά-
ρια και ράφια. Κρατήστε μόνο όσα έχουν 
“χαρακτήρα” και πρακτική αξία. Ο χώρος 
θα αναπνεύσει.

2) H ηρεμία του γκρι: Το ουδέτερο 
χρώμα που μειώνει το άγχος, δημιουρ-
γεί cozy ατμόσφαιρα και δείχνει τον χώ-
ρο πιο τακτοποιήμενο. Ταιριάζει σε κάθε 
δωμάτιο, φέρνοντας σκανδιναβικό αέρα 
διακόσμησης.

3) Ενα (και μοναδικό) χρώμα στην κου-
ζίνα: Το δωμάτιο του σπιτιού που αν το 

επιβαρύνετε με πολλά χρώματα, μπορεί 
εύκολα να δείξει ακαταστάτο. Το λευκό 
χρώμα χαρίζει πάντα αίσθηση φρεσκάδας.

4) Xώρος για χαλάρωση και διάβασμα 
μακριά από τηλεόραση και υπολογιστή: 
Δημιουργήστε μια γωνιά στο σπίτι ιδα-
νική για να κάνετε detox από την τεχνο-
λογία. Μια statement πολυθρόνα κι ένα 
μοντέρνο φωτιστικό θα δημιουργήσουν 
χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

5) Flower power: Φρέσκα λουλούδια, 
τι πιο αναζωογονητικό για το σπίτι! Χαρί-
στε boost ενέργειας και ανάσα δροσιάς 
σε κάθε δωμάτιο.

6) Αντικείμενα που σας φτιάχνουν την 
διάθεση: Απομακρύνετε δώρα που δεν σας 
άρεσαν ποτέ, φωτογραφικές αναμνήσεις 
που σας προκαλούν αρνητικά συναισθή-
ματα. Τα αναμνηστικά που βαρεθήκατε 
και τα ρούχα που δεν θέλετε πια να φο-
ράτε. Στολίστε το σπίτι με ό,τι σας δίνει 
χαρά και φορέστε μόνο ό,τι σας φτιάχνει 
την διάθεση.

7) Ένα έργο τέχνης: Μοντέρνος και 
σοφιστικέ χαρακτήρας. Cool ατμόσφαιρα.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Στην εκπόνηση ενός 
business plan για το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης προ-
χωρά άμεσα το ΤΑΙΠΕΔ, με-
τά και από την ακύρωση την 
περασμένη Πέμπτη του δια-
γωνισμού για την πώληση 
πλειοψηφικού ποσοστού (του-
λάχιστον 67%) του μετοχικού 
κεφαλαίου του Οργανισμού 
Λιμένος Αλεξανδρούπολης.

Με στόχο, το εν λόγω επι-
χειρησιακό σχέδιο να είναι 
έτοιμο σε μερικούς μήνες και 
σε αυτό να ενσωματώνονται οι 
ανάγκες από τις εξελίξεις των 
τελευταίων μηνών. Όπως εί-
ναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, 

η ενεργειακή κρίση, αλλά και 
η αναβάθμιση του ρόλου του 
λιμανιού στη μεταφορά εμπο-
ρευμάτων στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, ως μια άλλη επιλογή 
σε σχέση με τα Δαρδανέλια.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, 
όπως αναφέρουν παράγοντες 
με γνώση της όλης κατάστα-
σης, θα προωθηθούν επενδύ-
σεις που θα στοχεύουν στην 
αναβάθμιση των υποδομών 
του λιμανιού. Για παράδειγ-
μα, ο ελλιμενισμός μεγαλύ-
τερων πλοίων και η εξυπη-
ρέτηση εμπορικών πελατών, 
λαμβάνοντας υπόψη και την 
εκεί στρατιωτική παρουσία. 

Ενώ, θα υπάρξουν και προ-
σλήψεις προσωπικού, καθώς 
και προμήθεια υποδομών.

Παράλληλα, όπως αναφέ-
ρουν οι εν λόγω παράγοντες, 
θα προωθηθεί και ένα master 
plan (το οποίο θα συμπεριλαμ-
βάνει το business plan) για 
τις περιβαλλοντικές μελέτες. 
Το συγκεκριμένο master plan, 
επισημαίνεται, μπορεί να το 
αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ, δεδομέ-
νου ότι έχει τη συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία. Το Ταμείο ανα-
λαμβάνει ήδη αυτόν τον ρόλο 

για όλα τα λιμάνια που περι-
λαμβάνονται στο χαρτοφυλά-
κιό του, ενώ, σε συνεννόηση 
με το αρμόδιο υπουργείο Ναυ-
τιλίας, ο συγκεκριμένος ρόλος 
μπορεί να επεκταθεί στο σύνο-
λο των λιμανιών της χώρας.

Το λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης αποτελεί τον μοναδικό 
μεγάλο λιμένα της Θράκης και 
είναι ο σπουδαιότερος εμπο-
ρικός κόμβος της ευρύτερης 
περιοχής, καθώς εξυπηρετεί 
επιβατηγά, εμπορικά, αλιευτικά 
και τουριστικά σκάφη. Συνδέ-

εται δε ακτοπλοϊκά με τη Σα-
μοθράκη, και στη διάρκεια της 
θερινής περιόδου εκτελούνται 
δρομολόγια προς τα νησιά του 
Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στα υπέρ του εντάσσεται 
το γεγονός ότι συνδέεται και 
με τον σιδηροδρομικό άξονα 
προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά 
και με την Εγνατία Οδό. Πα-
ράλληλα, θα αποκτήσει ένα 
επιπλέον «προσόν», καθώς 
δρομολογείται ήδη η σιδηρο-
δρομική σύνδεση με λιμάνια 
στη Βουλγαρία και θα υπάρχει 

και εκεί η δυνατότητα για τη 
φορτοεκφόρτωση εμπορευμά-
των από πλοία σε βαγόνια και 
αντίστροφα, στις προβλήτες. 
Τέλος, σύμφωνα με τις υπάρ-
χουσες πληροφορίες, το λι-
μάνι βρίσκεται στο επίκεντρο 
των σχεδίων για τις εισαγω-
γές υγροποιημένου φυσικού 
αερίου στα Βαλκάνια, μέσω 
της προωθούμενης κατασκευ-
ής πλωτού σταθμού αεριοποί-
ησης υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG).
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σε business plan για το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης προχωρά άμεσα 
το ΤΑΙΠΕΔ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%) ΤΟΥ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ   

Η ανάπτυξη του λιμανιού της 
Αλεξανδρούπολης αποτελεί προτεραιότητα 
καθώς το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά άμεσα στην 
εκπόνηση ενός business plan για την 
αξιοποίησή του

Άσχημα νέα για όσους έχουν το 
πετρέλαιο ως μέσο θέρμανσης κα-
θώς μέσα στην εβδομάδα θα έχου-
με αύξηση στην τιμή του λίτρου.

O αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυ-
σίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, προ-
ανήγγειλε πως θα υπάρξει αύξηση 
της τιμής του πετρελαίου θέρμαν-
σης τουλάχιστον κατά 7 λεπτά 
εντός της εβδο-
μάδας. 

Ο κ. Ασμάτο-
γλου υπενθύμι-
σε πως στις 15 
Νοεμβρίου λή-
γει η περίοδος 
της έκπτωσης 
των 7 λεπτών 
που κάνουν τα 
διυλιστήρια, με-
τά την σχετική 
παράταση που 
είχε δοθεί.

Αυτό σημαί-
νει ότι από τις 

16 Νοεμβρίου θα έχουμε μια ανά-
λογη επιβάρυνση – τουλάχιστον 
των 7 λεπτών ανά λίτρο αν παρα-
μείνουν στα ίδια επίπεδα οι τιμές 
διύλισης του προϊόντος– στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης.

Όπως ανέφερε ο κ. Ασμάτογλου, 
οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης που έχουν δοθεί από την 
κυβέρνηση ξεπερνούν τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσης, καθώς – κα-
τά τους υπολογισμούς του – οι επι-
δοτήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά το 
λίτρο, ενώ ο ειδικός φόρος είναι 
στα 28 λεπτά.

Αύξηση στην τιμή 
του λίτρου μέσα στην 
εβδομάδα

Σαρωτικές αλλαγές στον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας, με κατεύθυνση 
την αυστηροποίηση ποινών για επικίν-
δυνες παραβάσεις, προανήγγειλε ο υφυ-
πουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπα-
δόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι προ-
ωθείται σχέδιο νόμου για το κυρωτικό 
πλαίσιο του ΚΟΚ με σκοπό να γίνουν αυ-
στηρότερες οι ποινές για τις επικίνδυνες 
παραβάσεις, στις οποίες οφείλονται τα 
πιο σοβαρά δυστυχήματα, όπως η οδή-
γηση υπό την επήρεια μέθης, η παραβία-
ση του ερυθρού σηματοδότη και οι αντι-
κανονικές προσπεράσεις, μιλώντας στην 
εφημερίδα Today Press. Όπως τόνισε:

«Αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να 
εξαλειφθούν γιατί στοιχίζουν ζωές και 
προκαλούν βαρύτατους τραυματισμούς 
με μεγάλο κόστος στην κοινωνία, αλλά 
και στην οικονομία.

Ταυτόχρονα, «απενοχοποιείται το αυ-
τοκίνητο», καθώς δεν θα αφαιρούνται πι-
νακίδες για συγκεκριμένες παραβάσεις, 
στις οποίες η ευθύνη βαρύνει τον οδη-
γό. Δεν θα τιμωρείται όλη η οικογένεια 
με την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, 
αν ένα μέλος της κάνει την παράβαση.

Πώς θα τεθεί σε διαβούλευση η 
αλλαγή στον ΚΟΚ

Το νέο σχέδιο νόμου για το κυρωτι-
κό πλαίσιο του Κώδικα προβλέπεται να 
τεθεί σε διαβούλευση πριν από τα Χρι-
στούγεννα και όλες αυτές οι προβλέψεις 
θα λάβουν την τελική τους μορφή, αφού 
αξιολογηθούν όλες οι προτάσεις».

Ο Υφυπουργός Μεταφορών σημείω-
σε ότι μια από τις πρώτες ενέργειες του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
ήταν η μείωση του ΦΠΑ στο κράνος στο 
13% και επανέλαβε την πρότασή του 
για μηδενικό ΦΠΑ στα κράνη, η οποία, 
όπως είπε, εξετάζεται σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Οικονομικών.

Όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση, 
Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η αυ-

ξητική τάση συνεχίζεται παρά τις πρω-
τοφανείς αντιξοότητες, διεθνώς, στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και ήδη οι ταξι-
νομήσεις των αμιγώς ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων έχουν ξεπεράσει τον αριθμό 
για το σύνολο του 2021. 

«Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία, έως και την τρίτη εβδομάδα 
του Οκτωβρίου κατεγράφησαν 3.678 
ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων από την αρχή του 2022, ένα-
ντι 3.594 όλο το 2021. Άρα ήδη έχου-
με ξεπεράσει το προηγούμενο έτος και 
η αυξητική τάση συνεχίζεται. Ως μέτρο 
σύγκρισης, θυμίζω ότι το 2019 υπήρχαν 
μόλις 404 ταξινομήσεις, συνεπώς τρέ-
χουμε με σχεδόν δεκαπλάσιο ρυθμό σε 
σχέση με πριν από τρία χρόνια», είπε ο 
κ. Παπαδόπουλος

Σαρωτικές αλλαγές στον ΚΟΚ: 
Ποιες παραβάσεις θα τιμωρούνται 
με δρακόντειες ποινές 

Τι θα γίνει με τις 
πινακίδες

Άσχημα νέα για 
όσους ζεσταίνονται με 
πετρέλαιο θέρμανσης
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