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Το Διδυμότειχο τιμά 
τη μνήμη της Ελένης 

Τοπαλούδη

Στις 24 Νοεμβρίου έχει 
προγραμματισθεί να γίνει 
η ονοματοδοσία κεντρικής 
οδού της πόλης στο όνομα 
της αδικοχαμένης Ελένης
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Άνετο 3-0 του 
Πανθρακικού επί της 
Αλεξανδρούπολης 
στην πρεμιέρα της 

Γ΄Εθνικής 

4 στα 4 για Ορέστη Ορεστι-
άδας και Ιπποκράτη. Οδη-

γούν την κούρσα της Α΄ΕΠΣ 
ΕΒρου μετά από 4 αγωνι-

στικές
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Το νεότερο χρονοδιάγραμμα 
για την επένδυση του LNG στην 

Αλεξανδρούπολη

Σε πλήρη εξέλιξη οι χερσαίες εργασίες για τον αγωγό μεταφοράς φυσι-
κού αερίου στην περιοχή του Απαλού. Τι δήλωσε ο Κωστής Σιφναίος της 

Gastrade στην ΕΡΤ1 � 9

ΣΥΡΙΖΑ από Ορεστιάδα: 
«Η ανάγκη για πολιτική αλλαγή 

είναι επίκαιρη όσο ποτέ»

Σημαντικά τα συμπεράσματα από τις επαφές και τις συζητήσεις 
κορυφαίων στελεχών του στον βόρειο Έβρο. «Αγωνία για το μέλλον του 

τόπου» εξέφρασαν οι τοπικοί φορείς �  7

Ντόλιος: «Κακή εξέλιξη η Ντόλιος: «Κακή εξέλιξη η 
ματαίωση της ιδιωτικοποίησης ματαίωση της ιδιωτικοποίησης 
του λιμανιού»του λιμανιού»

Αρθρο Γ. Λασκαράκη: Τ’ αυγά Αρθρο Γ. Λασκαράκη: Τ’ αυγά 
και τα καλάθια του λιμανιού της και τα καλάθια του λιμανιού της 
Αλεξανδρούπολης  Αλεξανδρούπολης  

� 1616

Η σύλληψη γυναίκας υπόπτου, 
τα πρόσωπα της τραγωδίας και 

οι απειλές Σοϊλού 

Πολύνεκρη  έκρηξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ, στο 
κέντρο της Κωνσταντινούπολης, με τουλάχιστον 
6 νεκρούς και 81 τραυματίες. Το PKK θεωρούν 

υπεύθυνο οι τουρκικές αρχές
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Αλλάζουν όλα στην 
«πράσινη λαϊκή» μετά την 
«έφοδο» από την αστυνομία 

● Αλεξανδρούπολη: 
Νέα λαϊκή αγορά κά-
θε Σάββατο, με διπλά-
σιες θέσεις, σε περίπου 
ένα μήνα 

● Θα αντικαταστήσει 
την πλέον μη νόμιμη 
συγκέντρωση παρα-
γωγών του Σαββάτου, 
μετά από καταγγελίες 
που έγιναν και την πα-
ρέμβαση των αστυνο-
μικών αρχών 

● Τι δηλώνουν ο πρό-
εδρος της Κοινότητας 
Αλεξανδρούπολης 
Γιάννης Ναϊτίδης και 
ο Πρόεδρος Παραγω-
γών λαϊκών αγορών 
του δήμου Αλεξαν-
δρούπολης
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και Λογιστηρίου
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
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Κωδικός 1793
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gnomi@gnomionline.gr 
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1922
Το έκτακτο στρατοδικείο που δικά-
ζει τους πρωταιτίους της μικρασια-
τικής καταστροφής, εκδίδει την ετυ-
μηγορία του στις 6:30 το πρωί. Στις 
11:30 π.μ. οι «6» εκτελούνται. Πρό-
κειται για τους ∆ημήτριο Γούναρη (59 
ετών, πρώην πρωθυπουργός), Πέτρο 
Πρωτοπαπαδάκη (68 ετών, πρώην 
πρωθυπουργός), Νικόλαο Στράτο 
(50 ετών, πρώην πρωθυπουργός), 
Νικόλαο Θεοτόκη (44 ετών, υπουρ-
γός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση 
Πρωτοπαπαδάκη), Γεώργιο Μπαλ-
τατζή (56 ετών, υπουργός Εξωτερι-
κών στις κυβερνήσεις Γούναρη και 
Πρωτοπαπαδάκη) και Γεώργιο Χα-
τζανέστη (59 ετών, Αρχιστράτηγος 
Μικράς Ασίας και Θράκης).

1950
Αναχωρεί για την Κορέα το ελληνικό 
εκστρατευτικό σώμα, για να ενταχθεί 
στις δυνάμεις του ΟΗΕ που πολε-
μούν τους κομουνιστές της Βόρειας 
Κορέας. (Πόλεμος της Κορέας)

1964
Παραιτείται ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Συντονισμού, Ανδρέας Παπαν-
δρέου, λόγω διαφωνίας με τον πα-
τέρα του πρωθυπουργό, Γεώργιο 
Παπανδρέου, αλλά και των κατηγορι-
ών μερίδας του Τύπου για χαριστικές 
αναθέσεις έργων. Στις εναντίον του 
επιθέσεις πρωτοστατεί η εφημερίδα 
«Ημέρα» του Τζώρτζη Αθανασιάδη 
και «Ελευθερία» του Πάνου Κόκκα, 
που διατηρεί φιλικούς δεσμούς με 
τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

1967
Τα γεγονότα της Κοφίνου: Στα πρό-
θυρα ελληνοτουρκικού πολέμου, με-
τά την επίθεση των δυνάμεων της 
Εθνικής Φρουράς υπό τον Γρίβα στο 
τουρκοκυπριακό χωριό Κοφίνου.

2017
23 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 
προκαλούνται τεράστιες ζημιές από 
ξαφνική νεροποντή που πλήττει τη 
∆υτική Αττική και ιδίως τη Μάνδρα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1920
Βασίλης ∆ιαμαντόπουλος, έλληνας 
ηθοποιός. (Θαν. 5/5/1999)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1856
Ηλίας Τσαλαφατίνος, αγωνιστής της 
Ελληνικής Επανάστασης από τη Μά-
νη. (Γεν. 1780)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

 5,5 εκ ευρώ για τα μεταλλεία της Κίρκης 
ανακοίνωσε ο Υπουργός Σ. Φάμελλος

15
NOE
2017

Με χρηματοδότηση 5,5 εκατομμυρίων 
ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος θα αποκατασταθεί η περιο-
χή του μεταλλείου της Κίρκης, μία διαρκής 
‘πληγή’ στο φυσικό περιβάλλον του δήμου 
Αλεξανδρούπολης, εδώ και δεκαετίες. Την 
ανακοίνωση έκανε από το βήμα του ανα-
πτυξιακού περιφερειακού συνεδρίου ΑΜΘ 
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
Σωκράτης Φάμελλος. Ο κ. Φάμελλος μίλησε 
για την ανάγκη αποκατάστασης και αναβάθ-
μισης του περιβάλλοντος όπου αυτό είναι 
υποβαθμισμένο κάνοντας ειδική αναφορά 
στο μεταλλείο της Κίρκης. «Ένας χώρος με 
σημαντική υποβάθμιση, με επικίνδυνα από-
βλητα», σημείωσε χαρακτηριστικά ανακοι-
νώνοντας τη δρομολόγηση της αποκατά-
στασής του, ένα έργο ύψους 5,5 εκατ. ευρώ

Ο καιρός σήμερα
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Είπαν Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Με το δεξί ξεκίνησε τις υπο-
χρεώσεις του για τη νέα χρόνια 
ο Εβρίτης Παραολυμπιονίκης 
μας Δημοσθένης Μιχαλεντζα-
κης κα μάλιστα με τον ιδανικό-
τερο τρόπο πετυχαίνοντας νέο 
Πανευρωπαϊκό ρεκόρ!!! Στον 
πρώτο αγώνα της νέας αθλη-
τικής χρονιάς και σε διάστημα 
2 ωρών, ο Δημοσθένης κολύ-
μπησε στο κύπελλο Ιταλίας τα 
50 μ. ελεύθερο σε χρόνο 26’’86 
(κορυφαία επίδοση στον κόσμο 
για το 2022), τα 100μ ελεύθερο 
σε 1’00’’06 και πραγματοποίη-
σε νέο ρεκόρ Ευρώπης στα 50μ 
πεταλούδας με επίδοση 28’’59! 
«Βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο 
της χρονιάς, μιας και ο αγώνας στό-
χος που είναι το Παγκόσμιο πρωτά-
θλημα στο Μάντσεστερ το 2023, είναι 
τον Αύγουστο… Παρόλα αυτά, είδαμε 

εξαιρετικές επιδόσεις που μας γεμίζουν 
όρεξη και αισιοδοξία για την συνέχεια!» 
Δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής 
κ. Καλλιτσάρης Τάσος

«Δελφίνι» ο Δημοσθένης»

Αποτρόπαια πράξη

«Δεν είμαστε για καφέ» στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο

Σε πολλά Περιφερειακά Συμβούλια 
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης εφόσον κρατούν ώρες χωρίς αυτό 
να αποτελεί δικαιολογία, αρκετοί είναι 
οι σύμβουλοι που κάνουν «πηγαδάκια» 
μεταξύ τους. Μιλούν μεταξύ τους, άλλο-
τε δυνατά και άλλοτε χαμηλά με αποτέ-
λεσμα κάποιες φορές να μην ακούγεται 
ο ομιλητής, παρόλο που μιλάει με την 
χρήση μικροφώνου. Άλλες φορές μάλι-
στα αρκετοί είναι αυτοί που σηκώνονται 
από τις θέσεις τους και συνομιλούν με 
άλλους συμβούλους.

Αυτή η εικόνα φαίνεται πως δεν αρέ-
σει καθόλου στον πρόεδρο του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Χρήστο Παπαθεο-

δώρου που στο Συμβούλιο της Πέμπτης 
10/11 δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανε 
παρατήρηση για την εικόνα που επικρα-
τεί κατά την διάρκεια μιας συνεδρίασης.

Ενώ λοιπόν βρισκόταν σε εξέλιξη η 
τοποθέτηση ενός ομιλητή ο κος Παπαθε-
οδώρου είπε επί του μικροφώνου: «Δεν 
είμαστε για καφέ εδώ, να σεβόμαστε 
τον ομιλητή. Να μην μιλάτε τόσο δυνα-
τά. Αυτό λέγαμε και με τον κο Χατζη-
γκενέ (αντιπρόεδρος του Συμβουλίου). 
Να σέβεστε αυτόν που μιλάει». Μια πα-
ρατήρηση που αν μη τι άλλο είναι ορθή 
και πρέπει να τηρείται από όλο το Σώ-
μα, καθώς εάν υπάρχει όρεξη για συζη-
τήσεις είναι καλό οι σύμβουλοι να περ-
νούν εκτός αίθουσας.

Xronos.gr

Τη βαθύτατη οδύνη του για τα θύ-
ματα της τρομοκρατικής ενέργειας που 
έγινε το απόγευμα της Κυριακής στην 
περιοχή του Ταξίμ στην Κωνσταντινού-
πολη, εξέφρασε ο Οικουμενός Πατρι-
άρχης κ. Βαρθολομαίος. Στη δήλωσή 
του ο κ. Βαρθολομαίοος αναφέρει πως 
«πρόκειται για μία πράξη αποτρόπαιη 
και απολύτως καταδικαστέα, που προ-
κάλεσε μία πραγματική τραγωδία».

Παράλληλα, ο Παναγιώτατος προ-
σεύχεται «ο Πανάγαθος Θεός να ανα-
παύσει τις ψυχές των θυμάτων» και να 
ενισχύει τους συγγενείς τους, στους 
οποίους καθώς και «σε όλους τους συ-
μπολίτες μας εκφράζει τα συλλυπητή-
ρια και τη συμπαράσταση του ιδίου και 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ 
προς τους τραυματίες εύχεται εγκαρ-
δίως ταχεία αποκατάσταση της υγεί-

ας τους».
Να σημειώσουμε ότι δεν υπήρχε κά-

ποια οργανωμένη εκδρομή από Αλεξαν-
δρούπολη προς την Κωνσταντινούπολη 
το Σαββατοκύριακο, ενώ ένα γκρουπ 
από  Θεσσαλονίκη, από το πρωί της Κυ-
ριακής και πριν την αναχώρηση για Ελ-
λάδα, βρισκόταν στη μονή Μπαλουκλί. 

Κ.Η.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή η δράση “Κομοτηνή, όλη η πόλη ένας κύκλος” με 
την συμμετοχή να είναι πολύ μεγάλη, καθώς χόρεψαν πάνω από 1.000 άτομα! Μικροί και μεγάλοι 
όλων των ηλικιών πιάστηκαν χέρι-χέρι και σχημάτισαν έναν μεγάλο κύκλο περιμετρικά της πλατεί-
ας Ειρήνης και χόρεψαν ζωναράδικο. (xronos.gr) 

Δεν έχουμε ακόμη ερμηνεία 
γιατί η κυβέρνηση αποφάσι-
σε να ματαιώσει τον διαγω-
νισμό για το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης… Δεν μπορώ 
να πιστέψω για μία κυβέρνη-
ση που έχει ως κεντρική της 
πολιτική τις ιδιωτικοποιήσεις, 
ξαφνικά να λέει ότι θέλει να 
κρατήσει το λιμάνι στον έλεγ-
χο του κράτους..

Ο. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Έχουμε δουλέψει μεθοδικά για 
τη διενέργεια των ερευνών για 
το φυσικό αέριο και να υπάρ-
χουν γρήγορα αποτελέσματα. 
Η Ελλάδα μπορεί σε 3 χρό-
νια από σήμερα, εφόσον όλα 
επαληθευτούν, αυτόνομη στο 
φυσικό αέριο και για μια δι-
άρκεια που μπορεί να φτάνει 
τη 10ετία. 
Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Χέρι – χέρι 
Πιασμένοι χέρι-χέρι τερμάτισαν την Κυ-

ριακή, στα τελευταία 100 μέτρα του 39ου 
Μαραθωνίου της Αθήνας, δότης και λή-
πτης μυελού των οστών, συγκινώντας με 
αυτή τους τη συμβολική κίνηση και το μή-
νυμα αλληλεγγύης που εξέπεμψαν. 

Ο εκπαιδευτικός από τα Γιαννιτσά Γιώρ-
γος Χρυσοστομάκης βρέθηκε συμβατός με 
έναν ασθενή. Η δωρεά πραγματοποιήθη-
κε, ο λήπτης που δέχτηκε την μεταμόσχευ-
ση μυελού των οστών σήμερα είναι πολύ 
καλά κι έτσι δότης και λήπτης εξέφρασαν 
από κοινού την επιθυμία να γίνει άρση του 
απορρήτου και να γνωριστούν προσωπικά.

Επειδή, ο κ. Χρυσοστομάκης είναι δρο-
μέας και θα συμμετείχε στον 39ο Κλασικό 
Μαραθώνιο, είχε την ιδέα η συνάντηση 
και η γνωριμία των δύο ανδρών να γίνει 
στον Μαραθώνιο και να τρέξουν μαζί τα 
τελευταία 100 μέτρα. Όπως και έγινε. Η 
συνάντηση αυτή, όπως γράφει το rosa.gr, 

συνδέεται με την επιθυμία των του Γιώρ-
γου από τα Γιαννιτσά και του Νίκου από 
την Αθήνα να ευαισθητοποιηθεί περισ-
σότερος κόσμος για το θέμα της δωρεάς 
μυελού των οστών. 

Ο Γιώργος και ο Νίκος αποχώρησαν 
μαζί από το Στάδιο κάτω από τις επευ-
φημίες και τα χειροκροτήματα του κό-
σμου και δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο 
να τρέξουν μαζί και την επόμενη χρονιά, 
τη διαδρομή των 5 χλμ.

Κ.Η. 
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ΓΙΝΕ ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜO∆OΤΗΣ! 

ΧΑΡΙΣΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!

ΜΗ ∆ΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΠΡOΣΦΕΡΕΙΣ 

ΛΙΓO ΑΠO ΤO ΑΙΜΑ ΣOΥ!

ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜO∆OΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΥΓΕΙΑ - ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ!

ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚO ∆ΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤO ΑΙΜΑ!

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες 
μέρες από την δολοφονία της Ελένης Τοπα-
λουδη από το Διδυμότειχο, κατά την διάρ-
κεια παραμονής της στη Ρόδο ως φοιτήτρια 
στο Πανεπιστήμιο Μεσογειακών Σπουδών.

Η ΕΡΤ Ορεστιάδας συνομίλησε με τον 
πατέρα της Γιάννη Τοπαλουδη ο οποίος εκ-
μυστηρεύτηκε  τις εκδηλώσεις που δρομο-
λογούνται να πραγματοποιηθούν στην μνή-
μη της, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου μια ημέρα 
πριν την 25η του ίδιου μήνα, όπου τιμάται η 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της έμφυλης βίας.

Την ημέρα εκείνη έχει προγραμματισθεί 
να γίνει η ονοματοδοσία κεντρικής οδού της 
πόλης στο όνομα της αδικοχαμένης Ελένης, 
μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Διδυμοτείχου.

Ταυτόχρονα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια 
μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης ,την οποία φι-
λοτέχνησε ντόπιος καλλιτέχνης, που θα το-
ποθετηθεί σε χώρο μπροστά από το Δημαρ-
χείο της πόλης. Σε αυτό θα χαραχθούν δυο 
αποφθέγματα όπως ανέφερε ο πατέρας της 
Ελένης, το ένα θα είναι απόσπασμα από τα 
λόγια της Εισαγγελέως, Αριστοτελίας Δόγκα, 

στο Πρωτόδικο και το δεύτερο  θα είναι στίχοι 
από το τραγούδι «Μαύρο Τριαντάφυλλο», που 
δημιουργήθηκε για την Ελένη σε στίχους και 
μουσική, Κώστα Γερμανού, με την συμμετοχή 
Ελένης Δήμου.

Μια εκδήλωση που θα περιλαμβάνει και 
άλλες δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν 
ενεργά Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης «με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση τους ως αυριανά 
ενήλικα μέλη της κοινωνίας που θα πάρουν 
την τύχη της, στα χέρια τους».

Θλιβερή είναι η διαπίστωση σύμφωνα με 
τον Γιάννη Τοπαλουδη της αύξησης των πε-
ριστατικών βίας.

«Αυτοί που αντιδρούν είναι μόνο οι ευαί-
σθητοι άνθρωποι εκτός των κυβερνώντων 
σχολιάζει και συνεχίζει «αν θέλαμε να είμα-
στε ευνομούμενη πολιτεία θα  πρέπει πρώτο 
να έχουμε αυστηρότερες ποινές αν είναι δυ-
νατόν τα 25 χρόνια να μην έχουν εκπτώσεις 
και δεύτερο να γίνουμε καλύτεροι γονείς».

Το ακριβές πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από τον 
Δήμο Διδυμοτείχου.
ΕΡΤ Ορεστιάδας 

Το Διδυμότειχο 
τιμά τη μνήμη της 
Ελένης Τοπαλούδη

Αναβάθμιση υποδομών, 
που θα εξυπηρετούν εμπο-
ρικούς σκοπούς αλλά και 
τη στρατιωτική χρήση, και 
προσλήψεις προσωπικού, 
θα περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, το business plan 
για το λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης, που θα ετοι-
μάσει το ΤΑΙΠΕΔ, μετά την 
απόφαση ακύρωσης του 
διαγωνισμού πώλησης του 
πλειοψηφικού πακέτου του 
μετοχικού κεφαλαίου του 
Οργανισμού Λιμένος Αλε-
ξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.).

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκδήλωση για την 49η επέτειο 
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 
διοργανώνουν στις 17 Νοεμβρί-
ου, στην Ορεστιάδα, ο Σύλλογος 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ορεστιάδας και η 
Β’ ΕΛΜΕ Έβρου, σε συνεργασία 
με τα σχολεία του δήμου Ορε-
στιάδας. Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο 
Μνημείο Ηρώων της πόλης 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα κατά του διαβήτη ο Σύλλογος 
Διαβητικών Νομού Έβρου - ΣΥΔ-
ΝΕ, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, 
το Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπο-
λης και το Πολυδύναμο Περιφε-

ρειακό Ιατρείο Φερών προσέφε-
ραν δωρεάν μετρήσεις γλυκόζης 
αίματος στο κοινό. Την Κυριακή 
13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθη-
καν μετρήσεις στην Αλεξανδρού-
πολη, όπου μεγάλο ήταν το εν-
διαφέρον των συμπολιτών μας 
που έσπευσαν να λάβουν μέρος 
στη δράση! 

Τέσσερα χρόνια συμπλη-
ρώνονται σε λίγες μέρες 
από την δολοφονία της 
Ελένης Τοπαλουδη από 
το Διδυμότειχο, κατά την 
διάρκεια παραμονής της 
στη Ρόδο ως φοιτήτρια 
στο Πανεπιστήμιο Μεσο-
γειακών Σπουδών.  Eκδη-
λώσεις δρομολογούνται 
στην μνήμη της, την Πέ-
μπτη 24 Νοεμβρίου μια 
ημέρα πριν την 25η του 
ίδιου μήνα, όπου τιμάται 
η Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της έμφυλης βίας.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Ενημερωτική συνάντηση διοργανώνει η 
ΟικοΜ ΕΠΕ στο πλαίσιο του έργου «Εκ-
πόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης 
για τον τομέα της γεωργίας και της κτη-
νοτροφίας σε επιλεγμένες προστατευ-
όμενες περιοχές της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης»  την 
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, 11:00π.μ.,  
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
Σαμοθράκης.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            

Στις 24 Νοεμβρίου έχει προγραμματισθεί να γίνει η 
ονοματοδοσία κεντρικής οδού της πόλης στο όνομα της 
αδικοχαμένης Ελένης, μετά την ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου      



Η ΓΝΩΜΗ
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Κακή εξέλιξη για τη χώρα και 
κυρίως για τον τόπο μας η ακύ-
ρωση τού διαγωνισμού, εκτιμά 
ο υπουργός, βουλευτής και Νο-
μάρχης Έβρου Γιώργος Ντόλιος 
σε δημόσια τοποθέτησή του για 
το φλέγον ζήτημα της περιοχή 
μας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι τα έργα 
σύνδεσης τού λιμανιού με την 
ΕΓΝΑΤΙΑ αλλά και τον σιδηρό-
δρομο θα προχωρήσουν όπως 
δρομολογήθηκαν»

Όπως επισημαίνει, «μετά από 
πολυετείς προσπάθειες και πολ-
λές προσδοκίες ματαιώθηκε η 

ιδιωτικοποίηση τού λιμανιού τής 
πόλης. Η επίσημη εκδοχή είναι η 
μεγάλη γεωπολιτική του σημα-
σία και ιδιαίτερη βαρύτητα πού 
αποκτά και εξ αιτίας τού πολέ-
μου στην Ουκρανία, πέραν τού 
κομβικού του ρόλου στις εμπο-
ρικές σχέσεις με τίς βαλκανικές 
και παρευξείνιες χώρες.

Δεν μπορεί να βασίζεται το 
ΝΑΤΟ και γενικότερα η δύση 
στην Τουρκία και τον κ.Ερντο-
γάν για μεταφορές πολεμικού 
υλικού στην Ουκρανία. Η επαμ-
φοτερίζουσα στάση του σέ μια 

σειρά ζητημάτων γεννά αμφι-
βολίες για το τί θα πράξει και 
τί θα επιτρέπει κάθε φορά. Γεν-
νιούνται σκέψεις ότι η ακύρωση 
τού διαγωνισμού έγινε καθ υπό-
δειξη τού διεθνούς παράγοντα.

Είναι πιθανό αλλά δεν γνω-
ρίζουμε-αν όντως έγινε έτσι-τί 
ανταλλάγματα πήραμε άν πή-

ραμε Επίσης υπάρχει η εκδοχή 
ότι τα σχήματα πού κατέθεσαν 
εν τέλει δεσμευτικές προσφορές 
έχουν θέματα στις προσφορές 
τους πού θέτουν ζητήματα φε-
ρεγγυότητάς τους Όπως και να 
έχει-αναμένονται διευκρινήσεις 
από το ΤΑΙΠΕΔ-γεγονός είναι 
ότι το λιμάνι τής Αλεξανδρούπο-

λης θα το διαχειρίζεται το κρά-
τος υπό οποιαδήποτε εκδοχή 
του και αυτό δεν δημιουργεί αι-
σιοδοξία για την ανάπτυξή του 
Οι απαραίτητες υποδομές για να 
υλοποιηθούν απαιτούν πιστώ-
σεις αφ ενός αλλά και την βά-
σανο χρονοβόρων διαδικασιών 
τού δημοσίου πέραν των πιθα-

νών πολιτικών αντιπαραθέσεων 
πού κατά πάσαν πιθανότητα θα 
προκύπτουν Ο εξοπλισμός τού 
λιμένος πού είναι επείγον ζή-
τημα και βέβαια εκτός από ση-
μαντικές πιστώσεις θα έχει να 
αντιμετωπίσει και το δημόσιο 
λογιστικό. Το λιμάνι για να ανα-
πτυχθεί χρειάζεται επειγόντως 
εξειδικευμένες υπηρεσίες, νέο 
και με ειδικές γνώσεις προσωπι-
κό για να μπορέσει να ανταγωνι-
στεί άλλα λιμάνια. Μην ξεχνάμε 
ότι τό λιμάνι τής Καβάλας ιδι-
ωτικοποιείται και θα μπορεί να 
προσφέρει υπηρεσίες τίς οποίες 
θά διαθέτει η ανάδοχος εταιρεία 
η οποία το αναλαμβάνει.

Είναι βέβαιο ότι η ανάδοχος 
έλαβε υπ όψιν της το έργο τής 
νέας σιδηροδρομικής γραμμής 
Θεσσαλονίκη-Τοξότες. Επίσης 
το νέο λιμάνι πού κατασκευά-
ζει η Τουρκία λίγα χιλιόμετρα 
μακριά μας. Οι τοπικοί φορείς 
οφείλουν να αναλάβουν άμεσα 
πρωτοβουλίες και να μην είναι 
απλοί θεατές. Προπαντός να μην 
επικεντρωθούν σέ ήσσονος ση-
μασίας ζητήματα αλλά στην αξι-
οποίηση τής μεγάλης αναπτυ-
ξιακής εφεδρείας πού φοβάμαι 
ότι απομακρύνεται…»

Ντόλιος: Κακή εξέλιξη η ματαίωση 
της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού 
της Αλεξανδρούπολης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, 
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΗ 
ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Εκτίμησε ότι τα έργα σύνδεσης τού 
λιμανιού με την ΕΓΝΑΤΙΑ αλλά και τον 
σιδηρόδρομο θα προχωρήσουν όπως 
δρομολογήθηκαν

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου φέρ-
νει για συζήτηση στη Βουλή το  
σοβαρό ζήτημα της προστασί-
ας της κατοικίας των παλιννο-
στούντων ομογενών της Θρά-
κης, που βρέθηκαν σε αδυναμία 
μέσα στην οικονομική κρίση να 
αποπληρώσουν κανονικά τα 
δάνεια τους και σήμερα απει-
λούνται άμεσα με κατασχέσεις 
και πλειστηριασμούς με βάση 
τις διαταγές πληρωμής που εκ-
δόθηκαν για λογαριασμό του 
τραπεζικού συστήματος. Ζητά 
από την κυβέρνηση να προ-
χωρήσει σε νομοθετική πρω-
τοβουλία για ενιαία ρύθμιση 
των στεγαστικών τους δανείων 
προκειμένου αυτά να αποπλη-
ρωθούν με ευνοϊκούς όρους 
και χωρίς βέβαια να κινδυνεύ-
σει καμία πρώτη κατοικία.

Ο βουλευτής με την επίκαι-
ρη ερώτησή του, που θα συζη-
τηθεί τις επόμενες μέρες στη 
Βουλή, υπενθυμίζει στον αρ-
μόδιο υπουργό ότι η κυβέρ-
νηση αθέτησε τις δεσμεύσεις 
που κατά καιρούς αναλάμβανε, 
όπως ότι θα προχωρούσε ο δι-

αχωρισμός των συγκεκριμένων 
δανείων από τα υπόλοιπα κόκ-
κινα δάνεια και πως θα τα αντι-
μετώπιζε κατά προτεραιότη-
τα. Ότι θα έδινε δήθεν εντολή 
αναστολής κάθε ενέργειας από 
τράπεζες, που θα προσβάλλει 
την κυριότητα των σπιτιών των 
παλιννοστούντων, καθώς και 
την δυνατότητα να ρυθμιστούν 
τα δάνεια, αφού ολοκληρωθεί 
η αποπληρωμή του κάθε δα-
νείου από τις εγγυήσεις του 
ελληνικού δημοσίου. Υποσχέ-
σεις που έμειναν στα λόγια και 
μόνο ως πολιτική εξαπάτηση 
και εμπαιγμό των παλιννοστού-
ντων δανειοληπτών μπορούν 
να χαρακτηριστούν, αφού οι 
επιλογές της κυβέρνησης και 
στο συγκεκριμένο κοινωνικό 
θέμα γίνονται με αμιγώς τρα-
πεζοκεντρικά κριτήρια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμε-

νο της επίκαιρης ερώτησης

 Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2022
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονο-
μικών

Θέμα: Προστασία της πρώ-

της κατοικίας των παλιννο-
στούντων της Θράκης από κα-
τασχέσεις και πλειστηριασμούς, 
νομοθετική πρωτοβουλία για 
ενιαία ρύθμιση των στεγαστι-
κών τους δανείων

35.000 δανειολήπτες πα-
λιννοστούντες ομογενείς από 
τους οποίους 8.000 διαβιούν 
στη Θράκη βρίσκονται υπό την 
απειλή της κατάσχεσης και του 
πλειστηριασμού της πρώτης 
κατοικίας, λόγω αδυναμίας να 
αποπληρώσουν τα δάνεια τα 
οποία έλαβαν στο πλαίσιο του 
κρατικού προγράμματος στε-
γαστικής αποκατάστασης, που 
υλοποιήθηκε μεταξύ του 1990-
2004.Το Ελληνικό Δημόσιο πα-
ρείχε στα δάνεια αυτά εγγύηση 
100% και επιδοτούσε το επιτό-
κιο κατά 60%, προκειμένου να 
λυθεί το σοβαρότατο κοινω-

νικό ζήτημα της στεγαστικής 
τους αποκατάστασης, ενώ τα 
δάνεια αυτά είχαν χορηγηθεί 
με κοινωνικά και δημογραφι-
κά κριτήρια και σε καμία περί-
πτωση με χρηματοοικονομικά/
τραπεζικά.

Η υπουργική απόφαση 
2/94253/0025/21-12-2018 
που ενέτασσε τα εν λόγω δά-
νεια στις ρυθμίσεις του Ν. 
4549/2018 μπορεί να δημι-
ούργησε ευνοϊκές προϋποθέ-
σεις ρύθμισης των δανείων, 
όμως δεν κατέστη εφικτό να 
αξιοποιηθεί λόγω της οικονο-
μικής αδυναμίας των παλιννο-
στούντων δανειοληπτών να 
ανταποκριθούν τη μακρά πε-
ρίοδο των μνημονιακών χρο-
νών, ενώ ως λύση υπονομεύτη-
κε και από το ίδιο το τραπεζικό 
σύστημα. Έκτοτε δεν υπήρξε 

άλλη νομοθετική πρωτοβουλία 
για το συγκεκριμένο κοινωνικό 
πρόβλημα, ενώ οι όποιες κοι-
νοβουλευτικές πρωτοβουλίες, 
όπως η με αριθμό 4358/19-2-
2021 ερώτησή μου στη Βουλή, 
οι παρεμβάσεις με ερωτήσεις 
άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ δε σας ευαισθητοποίησαν. 
Οι δεσμεύσεις που κατά και-
ρούς  στα λόγια αναλαμβάνα-
τε όπως ότι θα προχωρούσατε 
στον διαχωρισμό των συγκε-
κριμένων δανείων από τα υπό-
λοιπα κόκκινα δάνεια και θα 
τα αντιμετωπίζατε κατά προτε-
ραιότητα. Ότι θα δίνατε δήθεν 
εντολή αναστολής κάθε ενέρ-
γειας που θα προσβάλλει την 
κυριότητα των σπιτιών των πα-
λιννοστούντων, καθώς και την 
δυνατότητα να ρυθμιστούν  τα 
δάνεια, αφού ολοκληρωθεί η 
αποπληρωμή του κάθε δανεί-
ου από τις εγγυήσεις του ελ-
ληνικού δημοσίου. Όλα αυτά 
μόνο ως πολιτική εξαπάτηση 
και εμπαιγμό των παλιννοστού-
ντων δανειοληπτών μπορούν 
να χαρακτηριστούν, αφού οι 
επιλογές της κυβέρνησης σας 
και στο συγκεκριμένο κοινω-
νικό θέμα γίνονται με αμιγώς 
τραπεζοκεντρικά κριτήρια.

Αποτέλεσμα των επιλογών 
σας αυτών είναι να ενταθούν 
από το τραπεζικό σύστημα, κυ-
ρίως από την Εθνική Τράπεζα, 

οι ασφυκτικές πιέσεις απένα-
ντι στους δανειολήπτες, που 
κλιμακώθηκαν το περασμένο 
έτος με απειλές για έκδοση δι-
αταγών πληρωμής και κορυ-
φώνονται  φέτος με τη μαζική 
αποστολή διαταγών πληρωμής 
προς εκτέλεση, με τους παλιν-
νοστούντες δανειολήπτες να 
απειλούνται πλέον με κατα-
σχέσεις και πλειστηριασμούς 
της πρώτης κατοικίας, που εί-
ναι με εγγύηση του Ελληνικού 
δημόσιου. Ενώ την ίδια στιγμή 
μέρος των δανείων τους δια-
βιβάστηκε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ,  
που ξεκίνησαν να επιβάλλουν 
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης 
και κατάσχεσης σε βάρος τους, 
μετά και την 2/18649/0025/5-
6-2020 Απόφαση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών σχετικά με 
τα δάνεια που δόθηκαν με την 
εγγύηση του Ελληνικού Δη-
μοσίου.

Ερωτάται ο κος υπουργός:
Αν είναι στις προθέσεις σας 

να προχωρήσετε σε νομοθετι-
κή πρωτοβουλία για μια ενι-
αία ρύθμιση των χρεών των 
δανείων προς τις τράπεζες και 
προς στις Δ.Ο.Υ με ευνοϊκούς 
όρους προκειμένου να αποπλη-
ρωθούν και να μην κινδυνεύσει 
καμία πρώτη κατοικία.

Ο ερωτών βουλευτής
Χαρίτου Δημήτρης

Στη Βουλή το ζήτημα της προστασίας της κατοικίας των 
παλιννοστούντων Θράκης που απειλούνται με κατασχέσεις
Με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή 
Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη Χαρίτου…. 
Οι τράπεζες εδώ και καιρό απειλούν με 
κατασχέσεις 
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Εγκρίθηκε με 25 ψήφους 
υπέρ και 15 κατά το Τεχνικό 
Πρόγραμμα για το έτος 2023 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο της 
Πέμπτης αντιπολίτευση και δι-
οίκηση της Περιφέρειας ανέ-
βασαν τους τόνους, ενώ ο πε-
ριφερειάρχης Χρήστος Μέτιος 
ενημέρωσε ότι λόγω των νό-
μων και της γραφειοκρατικής 
διαδικασίας που ακολουθείται 
υπάρχει καθυστέρηση στην 
υλοποίηση των έργων.

Αρχικά ο περιφερειάρχης σε 
τοποθέτησή του εξήγησε ότι 
φέτος το Τεχνικό Πρόγραμμα 
αλλάζει μορφή και συμπερι-
λαμβάνονται κατά συντριπτι-
κή πλειοψηφία συνεχιζόμενα 
έργα, ενώ όπως τόνισε προ-
φανώς μέσα στην χρονιά θα 
ανακοινωθούν νέα έργα που 
θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρό-
γραμμα. Πρόκειται για 356 έρ-
γα περίπου 238 εκ. ευρώ, από 
τα 318 είναι συνεχιζόμενα. 
«Εκτιμώ ότι θα υλοποιηθούν 
όλα τα έργα. Υπάρχει ένα έργο 
που απαιτεί μια μελέτη; Μπο-
ρεί να την κάνει την μελέτη η 
τεχνική υπηρεσία, αλλιώς πρέ-
πει να βρούμε ένα ποσό που 

θα πρέπει να αναγραφεί στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα. Όσο αφο-
ρά το δημόσιο χρήμα αυτή είναι 
η διαδικασία και ακολουθούμε 
νόμους. Συνεπώς μέχρι να φτά-
σουμε στο τελικό αποτέλεσμα 
ακόμα και με μικρά έργα, χρει-
άζεται χρόνος. Εκτιμώ ότι θα 
υλοποιηθούν και τα 356 έργα» 
σημείωσε.

Ενδεικτικά για την ΠΕ Ροδό-
πης ο κος Μέτιος ανέφερε τις 
βελτιώσεις επαρχιακής οδού 
Πανεπιστημιούπολης-Γρατι-
νής-Αρριανά, 2,2 εκ ευρώ την 
αποκατάσταση γέφυρας ποτα-
μού Κομψατού, 4,2 εκ. ευρώ, 
τον δρόμο Μαρώνειας-Δίκελ-
λα 13,6 εκ. ευρώ, την κατα-
σκευή γέφυρας στο Κόσμιο 2,1 
εκ ευρώ, το τμήμα δρόμου Κο-
πτερού-Ιάσμου 4,8 εκ. ευρώ, 
την ανάδειξη για το Σπήλαιο 
Μαρώνειας 730.000 ευρώ και 
την αντιπλημμυρική προστασία 
στην ανατολική Ροδόπη.

«Πυρά» από την 
αντιπολίτευση

Ο Χριστόδουλος Τοψίδης 
επικεφαλής της «Περιφερει-
ακής Σύνθεσης» καταψήφισε 
το Τεχνικό Πρόγραμμα και δή-
λωσε: «Για άλλη μια φορά βλέ-

πουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα 
που λείπουν μεγάλα αναπτυξι-
ακά έργα και αυτό αποδεικνύ-
εται από την καταγραφή της 
ΕΕ ότι είμαστε στις τελευταί-
ες πέντε Περιφέρειες της Ευ-
ρώπης σε απορρόφηση και σε 
έργα υποδομής. Βλέπουμε μια 
Περιφέρεια ΑΜΘ με έργα συ-
νεχιζόμενα και δεν υπάρχει το 
βάρος και η ευθύνη για να τα 
ολοκληρώσουν. Βλέπουμε συ-
νέχεια παρατάσεις. Το Τεχνικό 
Πρόγραμμα δεν έχει αναπτυ-
ξιακή πρόοδο και προοπτική 
για αυτό θα καταψηφίσουμε».

Επιπλέον ο Κώστας Κατσι-
μίγας της «Ανεξάρτητης Ενω-
τικής Πρωτοβουλίας» άσκησε 
και αυτός κριτική στον διοίκηση 

του κου Μέτιου λέγοντας ότι 
«αναλωνόμαστε σε ένα παιχνί-
δι αριθμών και λέξεων» ενώ 
τόνισε ότι υπάρχουν πολλά 
έργα συντήρησης, χωρίς αυ-
τό να είναι απαραίτητα κακό.

Από την κριτική του δεν 
ξέφυγε και η κεντρική πολι-
τεία σημειώνοντας: «Η πολι-
τεία πρέπει να δώσει πόρους 
και δυναμικό ώστε να έχουμε 
ρόλο αναπτυξιακό και ότι δεν 
σταματούν όλα και αρχίζουν 
στην Αθήνα. Αυτή είναι η κα-
κοδαιμονία. Αυτό το Τεχνικό 
Πρόγραμμα είναι ένα πανη-
γύρι αριθμών. Δυστυχώς έρ-
γα που θα αλλάξουν την ζωή 
των πολιτών δεν υπάρχουν. 
Τουλάχιστον ας συντηρήσου-

με αυτά που έχουμε».
Συμφώνησε με τον κο Κα-

τσιμίγα για το πώς διαχειρί-
ζεται την αυτοδιοίκηση η κε-
ντρική πολιτεία ο Κώσστας 
Σιμιτσής επικεφαλής της «Πε-
ριφέρειας σε δράση» και υπο-
γράμμισε «είναι απογοητευτι-
κή η διαχείριση του κέντρου 
προς τις Περιφέρειες. Η διοί-
κηση και οι τεχνικές υπηρεσίες 
είναι ολιγάνθρωπες. Μετράμε 
την βενζίνη και το πετρέλαιο 
που θα μετακινηθούν τα αυτο-
κίνητα. Λειτουργούμε σε ένα 
πλαίσιο τέρμα γραφειοκρα-
τικό. Αντιλαμβάνομαι τις τε-
ράστιες ανάγκες της Περιφέ-
ρειάς μας. Πρέπει να είμαστε 
διεκδικητικοί και να απαιτή-

σουμε πράγματα από το κέ-
ντρο».

Μεταξύ άλλων τοποθετή-
θηκε σύντομα και ο αντιπερι-
φερειάρχης Ροδόπης Νίκος 
Τσαλικίδης που θεωρεί σημα-
ντική την ψήφιση του Τεχνι-
κού Προγράμματος και πως 
αυτό που μένει τελικά είναι οι 
πράξεις και όχι τα πολλά λό-
για. «Η Περιφέρεια είναι ένας 
ζωντανός οργανισμός που σα-
φώς έχει ελλείψεις. Αυτό που 
οφείλουμε να κάνουμε ως πο-
λιτικά πρόσωπα είναι να σχε-
διάζουμε και να υλοποιούμε. 
Δεν θα μπω συγκεκριμένα σε 
έργα» ανέφερε μεταξύ άλλων.
Xronos.gr

Κόντρες για το Τεχνικό Πρόγραμμα 
2023 της Περιφέρειας ΑΜΘ

ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ 
ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΑ 356 ΕΡΓΑ ΕΞΕΦΡΑΣΕ  Ο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΡ. ΜΕΤΙΟΣ

«Πυρά» από την αντιπολίτευση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις, απο τις 16/11 και για δέκα 
ημέρες, θα ισχύσουν επί της Εγνα-
τίας Οδού, με αποκλεισμό της μιας 
λωρίδας κυκλοφορίας στην πόρτα 
Δικέλλων, στο ρεύμα με κατεύθυνση 
από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή, 
προκείμενου να εισέλθουν από αυτή 
ειδικά βαρέα οχήματα μεγάλου μή-
κους και μικρής ταχύτητας, της εται-
ρείας ΤΕΡΝΑ, και να εξέλθουν από 
την πόρτα Αύρας. Τα οχήματα θα με-
ταφέρουν ανεμογεννήτριες προς τη 
ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής.

Η απόφαση του αστυνομικού δι-
ευθυντή Αλεξανδρούπολης Λάμπρου 
Τσιάρα αναφέρει: “Για να πραγματο-
ποιηθεί η ανωτέρω έξοδος από την 
Εγνατία Οδό των βαρέων- υπερμε-

γέθη οχημάτων θα αποκλειστεί προ-
σωρινά η δεξιά (αργή) λωρίδα κυ-
κλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτης 
Ανάγκης (Λ.Ε.Α) και η κίνηση θα διε-
ξάγεται από την αριστερή (γρήγορη ) 
λωρίδα κυκλοφορίας (εκτός των ανω-
τέρω οχημάτων που θα κινούνται στον 
αποκλεισμένο χώρο). Ο αποκλεισμός 
θα είναι ολιγόωρος σε προγραμμα-
τισμένα χρονικά διαστήματα και θα 
πραγματοποιείται, αφού πρώτα το-
ποθετηθεί η προβλεπόμενη οριζόντια 
και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με 
την ανωτέρω (3) σχετική και την συ-
νημμένη σε αυτή εγκεκριμένη Μελέτη 
Σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων 
ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση 
των οδηγών.

– Η διακοπή της κυκλοφορίας των 
οχημάτων επί του ανωτέρου τμήμα-
τος της Εγνατίας Οδού (και κατ΄ επέ-
κταση οι διελεύσεις των βαρέων οχη-
μάτων), θα πραγματοποιούνται μόνο 
κατά την διάρκεια της ημέρας και θα 
λαμβάνουν χώρα κατά τις ημέρες από 
Δευτέρα έως Παρασκευή .

– Μετά από κάθε διέλευση θα απο-

μακρύνεται η εργοταξιακή – προσωρι-
νή σήμανση και η οδός θα αποδίδεται 
πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα 
καθαρή από ξένες ύλες.

– Η οριζόντια και κάθετη σήμανση 
που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να 
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των 
άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
την Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης 
της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. που μας 
υποβλήθηκε.

– Σε καμιά περίπτωση δεν θα πραγ-
ματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορί-
ας των οχημάτων επί του αυτοκινη-
τόδρομου.

α) Το μέγιστο χρονικό διάστημα κα-

θημερινά των κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων να καθορίζεται σε συνεννόηση 
με το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης και 
να γνωστοποιούνται εγκαίρως προ 
της ενάρξεώς τους από τον υπεύθυ-
νο της εταιρίας.

β) Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες-
διελεύσεις-διακοπές κυκλοφορίας να 
εκτελούνται κατόπιν προφορικής συ-
νεννόησης των υπευθύνων της εται-
ρείας με τον Διοικητή του Τμήματος 
Τροχαίας Αλεξ/πολης, προκειμένου 
αποφευχθούν προβλήματα στην κυ-
κλοφορία των οχημάτων συνέπεια 
τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων 
γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών 
καιρικών συνθηκών κλπ).

γ) Για τα ανωτέρω, για κάθε άλλη 
έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση (άλ-
λη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, 
μονοδρόμηση κ.λ.π.), καθώς και για 
τις εκτροπές της κυκλοφορίας που 
θα απαιτηθούν, εξουσιοδοτούμε το 
Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης, το οποίο 
να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής 
τεχνικής, σε συνεργασία με υπευθύ-
νους εταιρείας”.

Σε ποια σημεία του 
οδικού δικτύου θα 
πρέπει να δείξουν 
ιδιαίτερη προσοχή οι 
οδηγοί τις επόμενες 
μέρες 

Αλεξανδρούπολη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
για τη μεταφορά βιομηχανικού υλικού
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Κλιμάκιο της Ν.Ε. ΕΒΡΟΥ 
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμ-
μαχία μαζί με την Όλγα Γεροβα-
σίλη (Γραμματέα της κοινοβου-
λευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
Βουλευτή Άρτας), τον Ιωάννη 
Σαρακιώτη (Αναπληρωτή Τομε-
άρχη Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Βουλευτή Φθιώτιδας) και την 
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, (πρώην 
Υπαρχηγό ΕΛ.ΑΣ και μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του κόμ-
ματος), και τη Βουλευτή Έβρου 
και Αν. Τομεάρχη Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, Ενημέρωσης & 
Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
Αναστασίας Γκαρά, μετέβη το 
Σάββατο 12/11/2022 στην 
Ορεστιάδα και συναντήθηκε 
στην έδρα της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ορεστιάδας με τη 
διοίκηση, υπηρεσιακούς παρά-
γοντες και εκπροσώπους συν-
δικαλιστικών οργανώσεων των 
αστυνομικών και συνοριοφυλά-
κων. Ενημερώθηκε για υπηρεσι-
ακά ζητήματα και ιδιαίτερα για 
το ζήτημα της αντιμετώπισης 
του προσφυγικού-μεταναστευ-
τικού ζητήματος.

Ακολούθησε συνάντηση με 
τον Κοσμήτορα της Σχολής Επι-
στημών Γεωπονίας & Δασολο-
γίας του ΔΠΘ Σπύρο Γαλατσί-
δα, τον Γεώργιο Τσαντόπουλο 
Πρόεδρο του Τμημάτος Δασο-
λογίας και Διαχείρισης Περι-
βάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
και την Μαρία Παππά, αντιπρό-
εδρο του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπου συζητήθηκαν 
και αναλύθηκαν ζητήματα που 
απασχολούν τα πανεπιστημιακά 
τμήματα της Ορεστιάδας.

Τονίστηκε η δραματική μείω-
ση του αριθμού εισακτέων φοι-
τητών, η υποβάθμιση και συρ-
ρίκνωση των Τμημάτων λόγω 
της εφαρμογής της ελάχιστης 
βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) από 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο 
σημαντικός ρόλος τους στην 
οικονομική, πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας καθώς και οι 
προοπτικές εξέλιξης τους.

Εκδήλωση - ημερίδα
Το απόγευμα πραγματοποι-

ήθηκε Κεντρική Πολιτική Εκδή-
λωση-ΗΜΕΡΙΔΑ στο ξενοδο-
χείο Ηλέκτρα. Παρουσιάστηκαν 
οι 6 Εθνικές Προτεραιότητες-
κυβερνητικές δεσμεύσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον γενικό τίτ-
λο «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΟΥ», 
όπως αυτές έχουν διατυπωθεί 
στη ΔΕΘ από τον Πρόεδρο του 

κόμματος Αλέξη Τσίπρα.
Στην ημερίδα συμμετείχαν 

μαζικά μέλη και φίλοι του κόμ-
ματος και εκπρόσωποι των το-
πικών φορέων και συλλόγων. 

Αναδείχθηκαν τα ιδιαίτερα 
τοπικά προβλήματα που αφο-
ρούν την περιοχή του βορείου 
Έβρου, όπως η διασυνοριακό-
τητα, το μεταναστευτικό-προ-
σφυγικό, το δημογραφικό, η 
φυγή των νέων στα αστικά 
κέντρα και στο εξωτερικό, το 
υψηλό ποσοστό ανεργίας, οι 
επιπτώσεις της ακρίβειας σε 
ενέργεια και καύσιμα στα νοι-
κοκυριά, στους επαγγελματί-
ες, στους αγρότες και κτηνο-
τρόφους και τα προβλήματα 
που προκαλεί η αποδυνάμωση-
υποστελέχωση των δημοσίων 
δομών, όπως των υπηρεσιών 
υγείας, παιδείας, ΔΟΥ, υποκα-
ταστημάτων τραπεζών κλπ.

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
κατέληξαν ότι οι καταστροφι-
κές πολιτικές της Νέας Δημο-
κρατίας οδηγούν στην στρατη-
γική υποβάθμιση της υπαίθρου 
και ιδιαίτερα των ευαίσθητων 
ακριτικών περιοχών, όπως ο 
Έβρος. Το τελικό συμπέρα-
σμα που προέκυψε είναι ότι η 
προστασία των συνόρων ΔΕΝ 
εξαρτάται αποκλειστικά από 
τους φράχτες, τα εξοπλιστικά 
προγράμματα και τις προσλή-
ψεις συνοριοφυλάκων, αλλά 
ΑΠΑΙΤΕΙ την εφαρμογή ενός 
νέου μοντέλου περιφερειακής 
ανάπτυξης, με τη λήψη μέτρων 
ενίσχυσης του εισοδήματος 
των κατοίκων, επαγγελματιών, 
αγροτών, κτηνοτρόφων. Απα-
ραίτητη είναι η ενίσχυση των 
δομών του κοινωνικού κράτους 
και η απάντηση με θεσμικά μέ-
τρα στο εκρηκτικό πρόβλημα 
της δημογραφικής συρρίκνω-
σης της περιοχής. Η αναγκαι-
ότητα για ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
είναι επίκαιρη όσο ποτέ!

«Αγωνία για το μέλλον 
του τόπου» εξέφρασαν 
οι τοπικοί φορείς του 
βορείου Έβρου 

Όπως αναφέρει το ρεπορ-
τάζ της Χρ. Σαμουρίδου στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας, τα προβλή-
ματα που κατά γενική παραδο-
χή αντιμετωπίζει η περιοχή του 
βορείου Έβρου, κυριάρχησαν 
στην εκδήλωση. Από την έντονη 
δημογραφική κατάρρευση, μέ-
χρι τη συρρίκνωση του αριθμού 
φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και 

την υποβάθμιση των υπηρεσι-
ών, την απουσία υποδομών, το 
μεταναστευτικό και τα προβλή-
ματα που δημιουργεί η συνορι-
ακότητα στην τοπική οικονομία, 
οι φορείς και οι αυτοδιοικητικοί 
που παραβρέθηκαν και τοποθε-
τήθηκαν στη διάρκεια της εκδή-
λωσης, εξέφρασαν έντονα την 
αγωνία τους για το μέλλον του 
τόπου, υπερτονίζοντας την ανά-
γκη εφαρμογής ειδικών μέτρων 
για το βόρειο τμήμα του νομού. 

Όλγα Γεροβασίλη

«Διαπιστώνουμε μία κοινή 
αγωνία, ανεξάρτητα εάν κά-
ποιος μιλά για το ζήτημα το 
μεταναστευτικό, το αγροτικό ή 
των υποδομών, και ανεξάρτητα 
από πολιτική-ιδεολογική θέση: 
ο βόρειος Έβρος είναι μία ιδι-
αίτερη περιοχή και οι πολιτι-
κές που εφαρμόζονται δεν τη 
ζωντανεύουν αλλά την αφυ-

δατώνουν…», δήλωσε από την 
Ορεστιάδα, στην διάρκεια πο-
λιτικής εκδήλωσης που διοργά-
νωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή 
Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτι-
κή Συμμαχία, η Γραμματέας της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Η 
ίδια εξήγησε ότι παρότι οι εξορ-
μήσεις που ξεκίνησαν σε όλη τη 
χώρα πραγματοποιούνται στις 
πρωτεύουσες νομών, στην πε-
ρίπτωση του Έβρου, ακριβώς 
εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που 
υπάρχει για το βόρειο τμήμα 
του, επελέγη να πραγματοποι-
ηθεί και μία δεύτερη εκδήλω-
ση, στην Ορεστιάδα. «Επιλέξα-
με την Ορεστιάδα όχι τυχαία, 
αλλά επειδή είχαμε εντοπίσει 
τη σοβαρότητα των προβλημά-
των της περιοχής», ανέφερε η 
κα. Γεροβασίλη, υπογραμμίζο-
ντας ότι «οι πτυχές που έβαλαν 
οι φορείς στη διάρκεια της εκ-

δήλωσης, θα βοηθήσουν στην 
ολοκλήρωση του προγραμμα-
τισμού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ 
για τον βόρειο Έβρο». Καταλή-
γοντας, τόνισε ότι σε αυτή την 
ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει 
ο τόπος, η απάντηση μπορεί να 
είναι μόνον «κίνητρα για να έρ-
θει κάποιος και υποδομές για 
να ζήσει σε αυτόν».

Γιάννης Σαρακιώτης

«Είναι δεδομένο ότι η πε-
ριοχή του Έβρου, και δη του 
βορείου Έβρου, έχει πολλές 
ιδιαιτερότητες και η πολιτεία 
απαιτείται να σκύψει με διπλά-
σια ανησυχία και μέριμνα πάνω 
από τα προβλήματα…», δήλω-
σε από την πλευρά του ο ανα-
πληρωτής τομεάρχης έρευνας 
και τεχνολογίας, του κόμματος, 
Γιάννης Σαρακιώτης. Ο κ. Σα-
ρακιώτης τόνισε ιδιαίτερα ότι 
θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αξι-

οποίηση του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης να στρέφεται «και για την 
άμβλυνση των περιφερειακών 
αλλά και ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων», σημειώνοντας 
ότι η επιλογή αυτή «θα έδινε 
απαντήσεις και λύσεις και στην 
αντιμετώπιση των προβλημά-
των του βορείου Έβρου». 

Ζαχαρούλα Τσιριγώτη
Τις δύσκολες συνθήκες στις 

οποίες επιχειρούν οι αστυνομι-
κοί στα σύνορα του Έβρου, ειδι-
κά από τη στιγμή που η Τουρκία 
αποφάσισε να εργαλειοποιήσει 
το μεταναστευτικό, επεσήμανε 
σε δηλώσεις της η αντιστράτη-
γος εν αποστρατεία και Επίτιμη 
Γενική Επιθεωρητής Αστυνομί-
ας Αλλοδαπών και Προστασί-
ας Συνόρων, Ζαχαρούλα Τσι-
ριγώτη. Η ίδια αναφέρθηκε και 
στους σχεδιασμούς επέκτασης 
του φράχτη σε όλο το μήκος 
των συνόρων του Έβρου, δη-
λώνοντας πως η εφαρμογή του 
είναι προβληματική. «Το μεγα-
λύτερο μέρος των συνόρων του 
Έβρου είναι ποτάμι. Αυτό ση-
μαίνει ότι η πραγματική γραμμή 
συνόρου είναι στο μέσον περί-
που της κοίτης, είτε στο νερό 
είτε σε νησίδες. Εάν κατασκευ-
αστεί ο φράχτης, θα πρέπει να 
κατασκευαστεί στο έδαφος, και 
ένα μεγάλο κομμάτι πίσω από 
τον φράχτη, θα παραμένει ελ-
ληνικό αλλά χωρίς φύλαξη. Θα 
έρχονται με μεγαλύτερη ευκο-
λία οι μετανάστες έξω από τον 
φράχτη, θα πατούν σε ελληνικό 
έδαφος, και οι αστυνομικοί θα 
πρέπει να τους συλλαμβάνουν…
Παράλληλα, “γκριζάρει” η περι-
οχή πίσω από τον φράχτη…», 
εξήγησε η κα. Τσιριγώτη.

ΣΥΡΙΖΑ από Ορεστιάδα: «Η ανάγκη για 
πολιτική αλλαγή είναι επίκαιρη όσο ποτέ»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ 
     
«Αγωνία για το μέλλον του τόπου» 
εξέφρασαν οι τοπικοί φορείς. Γεροβασίλη:  
«Κίνητρα για να έρθει κάποιος και 
υποδομές για να ζήσει σε αυτόν»

Από την εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ορεστιάδα. Διακρίνονται από αριστερά οι 
κα Τσιριγώτη, ο κ. Σαρακιώτης, ο κ. Παντσίδης, η κα Γεροβασίλη και η κα Γκαρά

«Αγωνία για το μέλλον του τόπου» εξέφρασαν οι τοπικοί 
φορείς του βορείου Έβρου στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ 

Από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σχολών του ΔΠΘ
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Στην τελική ευθεία, πλέον 
και με την πίεση των μικρο-
πωλητών και της Αστυνομί-
ας, βρίσκεται ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης προκειμένου 
να ολοκληρώσει τις διαδικα-
σίες εκείνες που θα του επι-
τρέψουν να λειτουργήσει, με 
πλήρως νόμιμο τρόπο, μία 
δεύτερη λαϊκή αγορά στην πό-
λη, η οποία θα αντικαταστήσει 
τη λεγόμενη «πράσινη λαϊκή» 
του Σαββάτου, η διεξαγωγή 
της οποίας, βάσει νόμου, δεν 
επιτρέπεται. 

Σε αυτό ακριβώς «πάτησε» 
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βι-
ομηχανικών Ειδών και Επαγ-
γελματιών Λαϊκών Αγορών και 
το Σωματείο Επαγγελματιών 

Πωλητών Λαϊκών Αγορών 
Έβρου, στέλνοντας εξώδικο 
κατά του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης, με αποτέλεσμα το Σάβ-
βατο 12/11 να υπάρξει πα-
ρέμβαση της Αστυνομίας στη 
λαϊκή αγορά και να προκληθεί 
αναστάτωση και διαμαρτυρίες 
από τους παραγωγούς.

 «32 χρόνια λειτουργεί η 
λαϊκή αγορά του Σαββάτου. 
Έχουμε μια παλιά άδεια του 
δήμου που μας παραχωρεί το 
δρόμο κάθε Σάββατο. Εβδο-
μήντα παραγωγοί από τον 
Πέπλο μέχρι τη Μέστη παρέ-
χουν φρέσκα και φθηνά λαχα-
νικά και φρούτα στους κατοί-
κους της Αλεξανδρούπολης. 
Απαιτείται μια άδεια για την 

οποία γίνεται προσπάθεια να 
εκδοθεί. Ζητούμε τη βοήθεια 
του δήμου, της Αστυνομίας, 
όσων γνωρίζουν τους νόμους 
να μας συμπαρασταθούν, να 
μαζέψουν τα χαρτιά που χρει-
άζεται η άδεια, ό,τι μας ζη-
τήσουν θα τους το δώσου-
με. Δεν έχουμε πρόβλημα να 
συνυπάρξουμε με τους εμπό-
ρους και μικροπωλητές που 
έκαναν τη σχετική καταγγελία 
στην Αστυνομία. Οι παραγω-
γοί δεν μπορούν να πληρώ-
σουν πρόστιμα που φτάνουν 
τα 1.000 ευρώ», είπε στο e-
evros ο Χαράλαμπος Καλεμ-
τζής, Πρόεδρος Παραγωγών 
λαϊκών αγορών του δήμου 
Αλεξανδρούπολης.

Από την πλευρά του, ο πρό-
εδρος της Κοινότητας Αλε-
ξανδρούπολης Γιάννης Να-
ϊτίδης, όπως κάθε Σάββατο, 
έτσι και το περασμένο, βρέθη-
κε στη λαϊκή και ζήτησε από 
την αστυνομία να δώσει μια 
μικρή παράταση και να μην 
επιβληθούν πρόστιμα στους 
παραγωγούς που προσπαθούν 
να βγάλουν ένα μεροκάματο, 
παρά  τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν. Όπως είπε μιλώ-
ντας στη ΓΝΩΜΗ, ο Δήμος 

βρίσκεται στην τελική ευθεία 
για την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας για τη λειτουργία της 
νέας λαϊκής αγοράς, πιθανό-
τατα και πάλι επί της Εθνικής 
Αντιστάσεως, ενώ «παίζει» και 
το σενάριο για επιστροφή της 
επί της Καραολή & Δημητρίου. 
Σε κάθε περίπτωση, στόχος 
είναι περίπου σε ένα μήνα ο 
Δήμος να είναι έτοιμος ώστε 

να κλείσει ο κύκλος της «πρά-
σινης» λαϊκής, που λειτουργεί 
εδώ και 32 χρόνια και να ξε-
κινήσει μία νέα εποχή, με τη 
νομιμοποίηση και λειτουργία 
μίας νέας, σύγχρονης λαϊκής 
αγοράς, η οποία θα διέπεται 
από κανόνες τάξης και ομοι-
ομορφίας και στην οποία θα 
μπορούν να συμμετέχουν και 
οι έμποροι και οι μικροπωλη-

τές. Συνολικά, αναμένεται από 
τις 70 σημερινές θέσεις μόνο 
παραγωγών  να προστεθούν 
κι ακόμη 70 για εμπόρους και 
μικροπωλητές. 

Το θέμα θα απασχολήσει 
μία από τις επόμενες συνεδρι-
άσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου, όπου και θα παρθούν οι 
τελικές αποφάσεις. 

Αλεξανδρούπολη: Νέα λαϊκή αγορά 
κάθε Σάββατο, με διπλάσιες θέσεις, 
σε περίπου ένα μήνα 

Η ΝΕΑ ΛΑΪΚΗ ΘΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ      

«Έφοδος» από την αστυνομία μετά από 
καταγγελίες 

Τη δέσμευση πως η Περιφέρεια θα 
συνεχίζει να πιέζει για να λυθεί οριστικά 
το θέμα της στελέχωσης του ΕΚΑΒ τόσο 
στη Ροδόπη, που παρουσιάστηκε το πιο 
οξύ πρόβλημα, όσο και σε όλη την Περι-
φέρεια, έδωσε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 
την Πέμπτη. Όπως έχουμε αναφέρει, η 
αποχώρηση προσωπικού από την υπη-
ρεσία είχε ως αποτέλεσμα να κινδυνεύει 
να μείνει  με ένα ασθενοφόρο η Ροδόπη. 

Παρόλο που έγινε απόσπαση τριών 

ατόμων στην περιοχή μας, για δύο μήνες, 
δεν είχε διασφαλιστεί η παραμονή τους, 
με κίνδυνο να περιοριστεί η κάλυψη της 
περιοχής, τελικά όμως την ύστατη στιγ-
μή βρέθηκε λύση για την στέγασή τους. 
Όμως η εκκρεμότητα, λόγω έλλειψης 
προσωπικού, παραμένει, και το θέμα έφε-
ρε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτι-
κής Πρωτοβουλίας κ. Κώστας Κατσιμίγας, 
που έκανε έκκληση σε όσους έχουν την 
διαχείριση να κάνουν υπερβατικές κινή-
σεις, με σκληρή όχληση στο Υπουργείο 
για να κάνουν προσλήψεις. 

Τόνισε δε πως υπάρχουν άνθρω-
ποι στην Κομοτηνή που έχουν την απα-
ραίτητη εκπαίδευση, αλλά δεν γίνεται 

προκήρυξη για τις θέσεις. Απαντώντας 
ο Αντιεπριφερειάρχης Ροδόπης κ. Νί-
κος Τσαλικίδης σημείωσε πως βρέθηκε 
προσωρινή λύση, για να μπορέσει να λει-
τουργήσει το δεύτερο ασθενοφόρο, και 
τόνισε πως χρειάζεται συνεργασία με την 
πολιτεία για πιο μόνιμη λύση, και θα είναι 
συμπαραστάτες στην προσπάθεια αυτή.

 Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και 
ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος που 
τόνισε πως έχουν κάνει επανειλημμένα 
οχλήσεις για το θέμα, μαζί με άλλα κρί-
σιμα θέματα της περιοχής, τόνισε πάντως 
πως θα επιμείνουν σε αυτό.
paratiritis-news.gr 

Θα επιμείνει για το θέμα της στελέχωσης 
των ασθενοφόρων η ΠΑΜΘ
 Δέσμευση του 
Περιφερειάρχη 

Την παρέμβαση της Αστυνομία στην λαϊκή του 
Σαββάτου προκάλεσαν καταγγελίες εμπόρων 
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Στην εκπομπή «Επίλογος» 
της ΕΡΤ1 μίλησε ο διευθύνων 
σύμβουλος της Gastrade Κω-
στής Σιφναίος για το έργο του 
πλωτού τερματικού σταθμού 
LNG στην Αλεξανδρούπολη. Το 
ειδικά διαμορφωμένο δεξαμε-
νόπλοιο αναμένεται να φτάσει 
από τα ναυπηγεία της Σιγκα-
πούρης στην περιοχή μας σε 
περίπου ένα χρόνο από σήμε-
ρα, ενώ η λειτουργία του σταθ-
μού τοποθετείται χρονικά στα 
τέλη του 2023. 

Υπενθυμίζεται πως αυτός 
είναι ο πρώτος από τους δύο 
σταθμούς LNG που έχει εξαγ-
γείλει η εταιρεία Gastrade για 
την περιοχή της Αλεξανδρού-
πολης. Το επίσημο έναυσμα 
για τη λειτουργία του πρώτου 
σταθμού δόθηκε τον περασμέ-
νο Μάιο από την πρωτεύουσα 
του Έβρου, σε ειδική εκδήλω-
ση, παρουσία του Πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο 
πόλεμος στην Ουκρανία που 
τότε μετρούσε λιγότερο από 
δύο μήνες και η ενεργειακή 
αβεβαιότητα που είχε αρχίσει 
να γιγαντώνεται, καθιστούν 
ως αναγκαία τη λειτουργία 
του σταθμού το αργότερο στα 
τέλη του 2023.  

Μιλώντας στην εκπομπή 
Επίλογος της ΕΡΤ1, ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Gastrade 
Κωστής Σιφναίος αναφέρθηκε 
στην πορεία του έργου και στις 
ημερομηνίες – σταθμούς: 

«Η πλωτή μονάδα, το FSRU, 
είναι ένα δεξαμενόπλοιο LNG 
το οποίο αυτή την στιγμή εκτε-
λεί ναύλους μεταφοράς LNG. 
Θα μετασκευαστεί έτσι ώστε 
να γίνει πλέον μονάδα προ-
σωρινής αποθήκευσης και επα-
ναεριοποίησης υγροποιημένου 
φυσικού αερίου. Αυτή η μετα-

τροπή, η οποία είναι μια ιδιαίτε-
ρα δύσκολη τεχνικά και ακριβή 
διαδικασία, θα γίνει στο μεγα-
λύτερο ναυπηγείο του κόσμου 
στη Σιγκαπούρη. Εκεί, θα μπει 
το πλοίο στις 3 Φεβρουαρί-
ου 2023, θα τοποθετηθεί όλος 
ο εξοπλισμός που απαιτείται 
και θα γίνουν όλες οι δοκιμές, 
όμως, χωρίς να υπάρχει υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο, γιατί, 

για να γίνει αυτό, θα πρέπει 
να κρυώσει πρώτα, θα γίνουν 
όμως ζεστές δοκιμές και θα 
πλεύσει προς Αλεξανδρούπο-
λη στις αρχές Νοεμβρίου 2023, 
και θα φτάσει εκεί 20 με 25 
Νοεμβρίου 2023. Θα γεμίσει 
με υγροποιημένο φυσικό αέ-
ριο και θα γίνουν οι συνολικές 
δοκιμές του συστήματος, ώστε 
να δούμε ότι η πλωτή μονάδα 
παραλαμβάνει και εξαερώνει 
σωστά κι ότι μπορεί να διοχε-
τεύσει στο σύστημα τις ποσό-
τητες που προβλέπονται. Με-
τά, θα είμαστε έτοιμοι για τη 
λειτουργία του, στο τέλος της 
επόμενης χρονιάς, και θα γίνει 
και η σύνδεση με το Εθνικό Σύ-
στημα Φυσικού Αερίου»

Στην εκπομπή προβλήθηκαν 
πλάνα από drone, από το έργο 
κατασκευής του χερσαίου αγω-
γού από την παραλία του Απα-
λού, που είναι σε πλήρη εξέλι-
ξη. Όπως τόνισε ο κ. Σιφναίος, 

«εκτός από την πλωτή μονάδα  
που είναι το βασικό στοιχείο 
του έργου, συνδέεται και με 
τον υποθαλάσσιο αγωγό, που 
ξεκινά κάτω από τη μονάδα, 
οδεύει Βορειοανατολικά για 24 

χιλιόμετρα προς την ακτή ανα-
τολικά της Αλεξανδρούπολης, 
εκεί προσαιγιαλώνεται και συ-
νεχίζει ως χερσαίος, θαμμένος 
αγωγός, οδεύει βόρεια για να 
συναντήσει το Εθνικό Σύστημα 

Φυσικού Αερίου, τo οποίο έρ-
χεται από το συνοριακό σταθ-
μό των Κήπων και στη συνέχεια 
οδεύει προς την Κομοτηνή και 
την υπόλοιπη Ελλάδα».  
Κ.Η. 

Το νεότερο χρονοδιάγραμμα για την 
επένδυση του LNG στην Αλεξανδρούπολη

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ 
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΑΠΑΛΟΥ             

Τι δήλωσε ο Κωστής Σιφναίος της 
Gastrade στην ΕΡΤ1

Σε πλήρη εξέλιξη οι χερσαίες εργασίες για τον αγωγό 
μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή του Απαλού

Το ειδικά διαμορφωμένο δεξαμενόπλοιο αναμένεται να φτάσει από τα 
ναυπηγεία της Σιγκαπούρης στην περιοχή μας σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα
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Προβληματισμοί

Μία συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού, τη Δημοκρατία 

- Μέρος 42ο 

«Η ελευθερία ως προϋπόθεση της δημοκρατίας 
& το εννοιολογικό της περιεχόμενο κατά την 

ομηρική περίοδο»

Σ
την προηγούμενη συζήτηση μας αναφέρ-
θηκες στον επανακαθορισμό των λέξεων, 
καθώς αυτές είναι που διαμορφώνουν και 
το επίπεδο της κοινωνικής συνείδησης. Πό-
σο δεμένη, λοιπόν, είναι η λέξη ελευθερία 
με την έννοια της δημοκρατίας, την οποία 

ήδη ανέλυσες και τι ακριβώς σημαίνει η λέξη αυτή 
τόσο ετυμολογικά όσο και στην εννοιολογική 
εξέλιξη της μέσα στην ιστορία;   

Καταρχήν πριν αναφερθούμε στην 
ετυμολογική ερμηνεία, αλλά και το πο-
λύπλευρο εννοιολογικό περιεχόμενο 
το οποίο προσέλαβε η λέξη ελευθερία 
στην πορεία εξέλιξης των κοινωνιών, 
θα ήθελα να τονίσω πως το αίτημα και 
μόνο της άμεσης δημοκρατίας απαιτεί 
ήδη την ύπαρξη θεμελιωδών ελευθερι-
ών και ισότητας δικαιωμάτων προς όλους 
τους πολίτες. Ακριβώς για το λόγο αυτό  κι 
ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του θα μας πει ότι 
πρέπει να υπάρχει ειδική νομοθεσία για 
την παιδεία και αυτή θα πρέπει να είναι 
η ίδια για όλους.

« Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παι-
δείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φα-
νερόν.» 

Με άλλα λόγια μας λέει πως η κοινή διαπαιδαγώγηση 
προς όλους τους πολίτες είναι αναγκαία από τη στιγμή 
που και οι στόχοι της πόλης είναι κοινοί, καθώς η πα-
ραμέληση της αγωγής τους, αφενός βλάπτει το ίδιο το 
πολίτευμα και αφετέρου δε βοηθάει στη διαμόρφωση 
ελεύθερων πολιτών. 

Εδώ θα υιοθετούσα μάλιστα και ένα αξίωμα του νε-
ορθόδοξου Χρήστου Γιανναρά, ότι η παραγωγή (υλική 
και πνευματική) σε μία κοινωνία είναι συνάρτηση της 
κατά κεφαλήν καλλιέργειας, διότι αυξάνει τις ευαισθη-
σίες των πολιτών για την ευθύνη και τις υποχρεώσεις 
τους απέναντι στο κοινό συμφέρον της πόλης. 

Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η ελευθερία της 
συμμετοχής του συνόλου των πολιτών στα κοινά και το 
μέσο γι’ αυτή τη συμμετοχή δεν είναι απλώς το δικαί-
ωμα της ψήφου στις εκλογές μία φορά κάθε τέσσερα 
χρόνια, όπως ηθελημένα προβάλει η σύγχρονη αστική 
ολιγαρχία και τα ελεγχόμενα ΜΜΕ, τα οποία δρουν ως 
υποτακτικά της και όχι ως ελεγκτές της, αλλά η κλήρω-
ση του συνόλου της κοινωνίας στα δημόσια αξιώματα, 
με γνώση των θεμάτων στη λήψη των αποφάσεων και 
το διαρκή έλεγχο της εξουσίας.  

Η ελευθερία, λοιπόν, στο βάθος της ιστορίας συν-
δέθηκε αξεδιάλυτα με το ουσιαστικό περιεχόμενο της 
δημοκρατίας, καθώς απελευθέρωσε τον άνθρωπο από 
καθεστώτα τυραννικά ή ολιγαρχικά, όπως στις παλιές 
εποχές οι ετοιμόγεννες γυναίκες καλούσαν την Ελευθώ 
να τις ελευθερώσει, αφήνοντας για παρακαταθήκη ως 
και σήμερα στις εγκυμονούσες την ευχή «καλή λευτεριά».

Επομένως οι λέξεις μέσα από την ορθή διάσταση 
του περιεχομένου τους, όπως στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, όχι μόνο μας διηγούνται, χωρίς αλλοιώσεις και 
παραπλανητικές ερμηνείες, την ιστορία του παρελθό-
ντος, αλλά νοηματοδοτούν το παρόν και εφελκύουν 
το μέλλον χωρίς παρεκκλίσεις. Πέραν αυτού όμως, 
νοηματοδοτούν και το διαλεκτικό δίπολο της ύπαρξής 
τους. Για παράδειγμα δε θα μπορούσαμε να μιλάμε για 
υγεία αν δεν υπήρχε η ασθένεια, όπως και δε θα μπο-
ρούσαμε να μιλάμε για ζωή αν δεν υπήρχε ο θάνατος. 
Όταν τρώμε για να επιβιώσουμε κάτι θανατώνεται, είτε 
αυτό είναι ζώο είτε φυτό.  Έτσι και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η ελευθερία αποκτά την υπόστασή της από 
το εννοιολογικό περιεχόμενο του αντίθετου πόλου της, 
που είναι η σκλαβιά ή αλλιώς η δουλεία και που ήδη 

τη συναντάμε με διάφορες μορφές από την εποχή του 
Ομήρου έως και σήμερα, θέτοντας πάντα όμως τα ίδια 
βασικά ερωτήματα στην ανάπτυξη της ανθρώπινης συ-
νείδησης. Δηλαδή από ποιον θέλουμε να έχουμε ελευ-
θερία, για ποιον, αλλά και γιατί. Όταν κανείς δεν ξέρει 
για ποιον λόγο θέλει να  είναι ελεύθερος τότε δεν έχει 

και νόημα ν’ αγωνιστεί γι’ αυτό. Μπορεί κάλλιστα 
να  λειτουργεί και ως σκύλος, ο οποίος εκ-

χωρεί εκ της φύσεώς του ή λόγω άγνοι-
ας και φόβου τη δική του θέληση στον 
αφέντη του. 

-Μιας και αναφέρθηκες στην ομη-
ρική εποχή, ποιο ήταν το εννοιολογι-
κό περιεχόμενο της λέξης ελευθερία 
κατά την περίοδο αυτή; 

Ήδη στην ομηρική εποχή, όπως 
πολύ ορθά θα υπογραμμίσει η ελλη-

νίδα συγγραφέας Έλλη Παππά στο έρ-
γο της «Σπουδή στο θέμα της ελευθερίας», 

δεν υπάρχει ακόμα η λέξη ελευθερία και η λέξη 
δουλεία όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, 
παρά μόνο με το ουσιαστικό τους κα-
τηγόρημα. Οι έννοιες αυτές, τόσο στην 
Ιλιάδα όσο και στην Οδύσσεια,  αποδί-
δονται με εικόνες, όπως το «ελεύθερον 

ήμαρ» (= ημέρα της ελευθερίας) και ο «ελεύθερος κρη-
τήρ» (=εορταστικός κρατήρας ελευθερίας, που στήνε-
ται την ημέρα της νίκης), αλλά και το «δούλιον ήμαρ» 
(= ημέρα της δουλείας), δηλαδή αυτός που βρέθηκε 
υπό την εξουσία κάποιου άλλου. Σήμερα δυστυχώς 
η λέξη ελευθερία – ελεύθερος – ελεύθερο κατέληξε 
απλώς να σημαίνει τον ανύπαντρο υποψήφιο γαμπρό, 
ο οποίος στην πορεία του χρόνου μετατρέπεται σε γε-
ροντοπαλήκαρο, υποψήφιο μελλοθάνατο, αλλά και το 
επιτρεπόμενο (ελεύθερο τραπέζι ή την είσοδο σ’ ένα 
χώρο, κατά κύριο λόγο σε κάποιο κλαμπ). Εξ αυτού και 
το σύνθημα της κυβέρνησης «Επιχείρηση ελευθερία», 
δια του μαζικού εμβολιασμού, με σκοπό τον περιορι-
σμό της εξάπλωσης του ιού. Εγχείρημα το οποίο μάς 
μετέφερε ολοταχώς πίσω στην  ομηρική περίοδο, όπου 
η λέξη ελευθερία χρησιμοποιούνταν με το ουσιαστικό 
της κατηγόρημα. Παρόλα αυτά στην πορεία του χρό-
νου, λόγω των συνεχόμενων μεταλλάξεων του ιού, το 
σύνθημα μετατράπηκε σε εμβολιασμό ανά τρεις μήνες 
και στη συνέχεια σ’ ένα πολυδύναμο εμβολιασμό «διά 
πάσα νόσον και πάσα μαλακία», τον οποίο όμως καλού 
κακού, για όσους θέλουν να προστατευθούν ακόμη κα-
λύτερα, θα πρέπει τον συνδυάζουν με τη χρήση διπλής 
μάσκας σε πολυσύχναστους χώρους.    

Για να ξαναεπιστρέψουμε, ωστόσο, στην ομηρική πε-
ρίοδο, ο Έκτορας, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά για πιο 
λόγο πολεμάει και θέλει να είναι ελεύθερος, σε αντί-
θεση με τους νεοέλληνες, πάνω στα τείχη της Τροίας 
θα περιγράψει στην Ανδρομάχη τη στιγμή που κάποιος 
Αχαιός θα της στερήσει την ελευθερία και θα την πάει 
στο Άργος, όπου θα υφαίνει και θα κουβαλάει νερό για 
κάποια αφέντρα. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν το έκανε και 
πριν στο σπίτι της. Εντούτοις, η διαφορά βρίσκεται στο 
γεγονός πως θα το κάνει για λογαριασμό κάποιου άλ-
λου, δηλαδή κάτω από καταναγκασμό και όχι με δική της 
βούληση. Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμηρος καταδεικνύει την 
έννοια της δουλείας με τη μορφή του καταναγκασμού 
και της αλλοτρίωσης, ενώ ο ίδιος ο Έκτορας εύχεται να 
μη δει αυτή τη στιγμή που η Ανδρομάχη θα σέρνεται 
αιχμάλωτη από τους Αχαιούς στο ζυγό της σκλαβιάς. 
Την λέξη ελευθερία με το ουσιαστικό της κατηγόρημα 
βεβαίως τη συναντάμε και αργότερα, τόσο στην αρχα-
ϊκή, όσο και στην κλασική περίοδο, στα σπουδαία έργα 
των μεγάλων Ελλήνων ποιητών, κάτι το οποίο όμως θα 
εξετάσουμε διεξοδικότερα στην επόμενη συζήτηση μας.   

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΥΛΟY

Γνώμη

Ο Έβρος πρέπει να είναι 
πρωταγωνιστής των 
εξελίξεων και μοχλός 
ανάπτυξης για όλη την 

Περιφέρεια.

Ε
ίναι οι κρίσιμες 
εκείνες στιγμές 
της ιστορίας που 
οφείλουν να κα-
ταγραφούν  και 
να ερμηνευθούν 

τα δεδομένα.
Διανύουμε ίσως μία πε-

ρίοδο, την πρώτη μετά από 
αρκετές δεκαετίες που  
φαίνεται να υπάρ-
χουν αρκετοί 
και όχι αμε-
λητέοι με-
τασχημα -
τισμοί σε 
παγκόσμια 
κ λ ί μ α κ α . 
Οι μετασχη-
ματισμοί αυ-
τοί οικονομικοί, 
κοινωνικοί, αλλά 
και πολιτικοί είναι 
ομολογου-
μένως αρ-
κετά σημα-
ντικοί ώστε 
να αποτελέ-
σουν την πυξίδα της χώρας 
μας για τον αναπτυξιακό σχε-
διασμό  στο διεθνές, το εθνι-
κό, αλλά και το περιφερειακό 
περιβάλλον.

Ο πρώτος και κύριος ση-
μαντικός μετασχηματισμός 
που βιώνει η ανθρώπινη 
κοινότητα σχετίζεται με την 
ενεργειακή κρίση και τις επι-
πτώσεις που αυτή προκαλεί 
στα μικρομεσαία νοικοκυριά, 
κρίση η οποία θα αυξάνεται 
όσο πλησιάζουμε προς την 
καρδιά του χειμώνα.

Η κρίση της επάρκειας των 
τροφίμων είναι επίσης αυτή 
που κάτω από προϋποθέσεις 
ενδεχομένως να αποτελέσει 
ρυθμιστικό παράγοντα στο 
μέλλον των κοινωνιών. 

Τι μπορεί λοιπόν η Ελλάδα 
να κάνει σε αυτές τις δύο πε-
ριπτώσεις; Τι ρόλο μπορεί να 
διαδραματίσει σε αυτό που 
χαρακτηρίζεται ως «παραγω-
γική ανασυγκρότηση» η Πε-
ριφερειακή Ενότητα Έβρου;

Η Θράκη και κυρίως ο 
Έβρος ήταν και παραμένει 
μέχρι και σήμερα μια εκ των 
περιφερειών με τα υψηλό-
τερα ποσοστά ανεργίας, κυ-
ρίως στις νεαρές ηλικιακές 
ομάδες. Παράλληλα, η πρό-
σφατη απογραφή ήρθε να 
επιβεβαιώσει ότι δυστυχώς 
ο Έβρος και οι πόλεις του 
ερημώνουν.

Σήμερα, έστω και αργά, 
αρχίσαμε να συζητάμε και να 
αντιλαμβανόμαστε πως η δυ-
ναμική άνοδος του πρωτογε-
νούς τομέα στην χώρα μας, 
αποτελεί ίσως την μοναδική 

λύση στα αδιέξοδα που το 
δυσμενές περιβάλλον δημι-
ουργεί.

Είναι λοιπόν η ευκαιρία 
της περιοχής μας να πρω-
ταγωνιστήσει. Η αξιοποίη-
ση των συγκριτικών εκείνων 
πλεονεκτημάτων και η πλη-
θώρα των προϊόντων που 

παράγονται μπορούν 
να μας καταστή-

σουν οδηγούς 
σε αυτό που 
τόσο έχει 
ανάγκη η 
χώρα μας 
και που λί-
γοι μέχρι 

και σήμε-
ρα το ανα-

φέρουν, την 
παραγωγική ανα-

συγκρότηση.
Ταυτόχρο-

να, η θωρά-
κ ιση  του 
αγρ ο τ ι κ ο ύ 
κόσμου στην 

περιοχή μας και η ανάδειξη 
της ιστορίας που μας συνο-
δεύει, είναι η απάντηση και η 
λύση.  O αγροτοδιατροφικός 
τομέας, το γάλα το κατσίκι 
και η τυροκομία Σαμοθρά-
κης, το σκόρδο της Βύσσας, 
το τσίπουρο και το κρασί 
Σουφλίου, το μέλι, το σπα-
ράγγι και το πεπόνι Τυχερού, 
τα τυροκομικά και αλλαντι-
κά μας προϊόντα είναι αυτά 
που μπορούν να δείξουν τον 
δρόμο της ανάπτυξης για την 
περιοχή. 

Είναι αυτά που «μιλάνε» 
και προωθούν παράλληλα 
και ένα άλλο κλάδο, που δυ-
στυχώς η χώρας μας ενώ ζει 
από τον Τουρισμό, δεν έμα-
θε να μιλά για αυτόν, να δη-
μιουργεί τον μύθο, για αυτό 
αναλωνόμαστε ακόμη στον 
ήλιο και τη θάλασσα.  

Την εποχή των μετασχη-
ματισμών, ο Έβρος  έχει τη 
δυνατότητα να τεθεί επικε-
φαλής της αγροτικής ανά-
πτυξης για την χώρα. Αν 
λοιπόν  από τα διάφορα πο-
ρίσματα δεν προκύπτουν μό-
νο κείμενα και υποσχέσεις, 
τότε έφτασε η στιγμή που ο 
Έβρος επιβάλλεται να πρω-
ταγωνιστήσει.  

*H Κατερίνα Μπέρδου εί-
ναι Δικηγόρος, LLM και Πρό-
εδρος ΣΥΝΟΛΟΥ (Μη κομμα-
τικός σύλλογος με στόχο την 
προώθηση της σκέψης, του 
προβληματισμού και της με-
λέτης σημαντικών θεμάτων).

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
ΜΠΕΡΔΟΥ* 
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Τουλάχιστον 46 είναι τα 
άτομα που έχουν προσαχθεί 
μέχρι τώρα από τις τουρκικές 
Αρχές, για την πολύνεκρη έκρη-
ξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ, 
στο κέντρο της Κωνσταντινού-
πολης, με τουλάχιστον 6 νε-
κρούς και 81 τραυματίες.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ οι 
τουρκικές αρχες, ενημέρωσαν 
οτι μεταξύ των τραυματιών εί-
ναι Ελληνίδα, η οποία τραυμα-
τίστηκε ελαφρά από θραύσμα 
γυαλιού στον ώμο και νοση-
λεύεται εκτός κινδύνου.

Το πρακτορείο Anadolu, με-
τεδωσε πως η ύποπτη για την 
τρομοκρατική επίθεση στην 
Κωνσταντινούπολη, ονόματι 
Ahlam Albashir, ενήργησε κα-
τόπιν εντολής της βάσης της 
τρομοκρατικής ομάδας PKK, 
στο Κομπάνι της Συρίας.

Ομολόγησε, μαλιστα, ότι 
μπήκε παράνομα στην Τουρ-
κία από το Αφρίν της Συρίας.

Η ανακοίνωση 
της Ασφάλειας 
Κωνσταντινούπολης:

«Στην επιχείρηση συνελή-
φθησαν και τέθηκαν υπό κρά-
τηση 46 άτομα. Από τις έρευ-
νες διαπιστώθηκε ότι το άτομο 
που τοποθέτησε τη βόμβα πή-
γε σε διεύθυνση στην περιοχή 
Küçükçekmece. Στην επιχείρη-
ση που πραγματοποιήθηκε στην 
καθορισμένη διεύθυνση στις 02 
:50, η υπήκοος Συρίας ονόματι 
Ahlam Albashir, που πραγμα-
τοποίησε το περιστατικό, συνε-
λήφθη ζωντανή.

Η συλληφθείσα κατά τη δι-
άρκεια της ανάκρισης δήλω-
σε ότι εκπαιδεύτηκε από την 
τρομοκρατική οργάνωση PYD/
YPG ως ειδικός πληροφοριών 
και ότι εισήλθε παράνομα στη 
χώρα μας μέσω Αφρίν για να 
πραγματοποιήσει δράση. Ότι 
την εντολή δράσης την πή-
ρε από το αρχηγείο της τρο-
μοκρατικής οργάνωσης PKK/
PYD/YPG στο Κομπάνι της Συ-
ρίας στις 13 Νοεμβρίου γύρω 
στις 16.20. Δήλωσε επίσης ότι 
πραγματοποίησε τη βομβαρδι-
στική ενέργεια και τράπηκε σε 
φυγή. Οι ερευνες που ξεκίνη-
σαν για το περιστατικό συνε-
χίζονται».

Από τη Γενική Ασφάλεια 
ανακοινώθηκε ότι για τη βόμ-
βα χρησιμοποιήθηκε η μεγάλης 
ισχύος εκρηκτική ουσία ΤΝΤ.

Την ίδια στιγμή σε πρωτο-
φανείς δηλώσεις προχώρησε 
ο υπουργός Εσωτερικών της 
Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Αν δεν είχαμε πιάσει την 
βομβίστρια, θα φυγαδευόταν 
στην Ελλάδα ισχυρίστηκε ο 
Σουλειμαν Σοϊλού, συμφωνα 
με τον οποίο, οι τουρκικές αρ-
χές έμαθαν μέσω υποκλοπής 
ότι το PKK- το οποίο κατηγο-
ρουν για την επίθεση- είχε δι-
ατάξει τη δολοφονία του.

Επίσης ο Toύρκος υπουργός 
Εσωτερικών τα έβαλε και με τις 
ΗΠΑ: «Δεν δεχόμαστε τα συλ-
λυπητήρια της Πρεσβείας των 
ΗΠΑ, τα απορρίπτουμε. Τέτοιο 
τρομοκρατικό επεισόδιο στην 
Κωνσταντινούπολη δεν έχου-
με δει εδώ και 6 χρόνια. Μόνο 
φέτος αποτρέψαμε 200 τρο-
μοκρατικά επεισόδια. Αλλά το 
πρόσωπο της τρομοκρατίας εί-
ναι πολύ σκληρό. Μπλοκάρεις 
200 από αυτά και γίνεται μια 
έκρηξη και πλήττεται όλος ο 
κόσμος».

Οικονόμου – Θεοδωρικάκος 
απαντούν σε Σοϊλού: Η Ελλάδα 
ουδέποτε θα δεχόταν τρομο-
κράτες στο έδαφός της

Σε αυστηρό τόνο απαντά η 
Αθήνα στις πρωτοφανείς προ-
κλητικές δηλώσεις του υπουρ-
γού Εσωτερικών της Τουρκίας, 
Σουλεϊμάν Σοϊλού ότι εάν δεν 
γινόταν έγκαιρα η σύλληψη της 
ύποπτης για τη βομβιστική επί-
θεση στην Κωνσταντινούπολη 
θα διέφευγε στην Ελλάδα.

«Η χώρα μας είναι γνωστό 
ότι έχει ανοιχτό μέτωπο με κά-
θε έκφανση της τρομοκρατί-
ας παντού στον κόσμο» τόνισε 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Γιάννης Οικονόμου απορρίπτο-
ντας τις αιχμές Σοϊλού ενώ και 
ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος 
ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ου-
δέποτε θα δεχόταν τρομοκρά-
τες στο έδαφός της Μιλώντας 
στον Σκάι τόνισε πως η Ελλάδα 
προστατεύει καλά τα σύνορά 
της και «ουδέποτε θα δεχόταν 
τρομοκράτες στο έδαφός της».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις 
Σοϊλού για την επίθεση στην 
Κωνσταντινούπολη, ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης 
Οικονόμου σημείωσε: «Θέλω 
να εκφράσω τα ειλικρινή μας 
συλλυπητήρια προς τους αν-
θρώπους που χάθηκαν και τις 
οικογένειές του στον τουρκικό 

λαό και την τουρκική κυβέρ-
νηση – η κυβέρνησή μας εί-
ναι σταθερά απέναντι σε κάθε 
τρομοκρατική πράξη. Αυτά που 
έγιναν στην Κωνσταντινουπο-
λη είναι αποτρόπαια κι απολύ-
τως καταδικαστέα από εκεί και 
πέρα είναι γνωστό ότι η χώρα 
μας έχει ανοιχτό μέτωπο με κά-
θε έκφανση της τρομοκρατίας 
παντού στον κόσμο».

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει 
να γνωρίζει ότι οι τρομοκρατι-
κές επιθέσεις κατά των πολιτών 
μας είναι οι άμεσες και έμμεσες 
συνέπειες της υποστήριξης ορι-
σμένων χωρών σε τρομοκρα-
τικές οργανώσεις, ανεφερε ο 
επί κεφαλής της Διεύθυνσης 
Επικοινωνίας της Τουρκικής 
Προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν. 
Σε αναρτησή του τονιζει πως 
«εάν αυτές οι χώρες θέλουν 
τη φιλία της Τουρκίας, πρέπει 
να σταματήσουν να υποστηρι-
ζουν την τρομοκρατία».

Γεμάτο νόημα το συλλυπη-
τήριο μήνυμα Πούτιν ο οποί-
ος είπε: «Εκφράζουμε τα συλ-
λυπητήρια για τα θύματα και 
ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση 
στους τραυματίες. Επιβεβαιώ-
νουμε την ετοιμότητά μας να 
συνεργαστούμε όσο το δυνα-
τόν στενότερα με τους Τούρ-
κους εταίρους μας στον αγώνα 
ενάντια σε κάθε μορφής τρο-
μοκρατία».

Η σύλληψη υπόπτου
Άνδρες της αντιτρομοκρατι-

κής εισβάλουν σε σπίτι και συλ-
λαμβάνουν την γυναίκα που 
θεωρούν ύποπτη για την πολύ-
νεκρη επίθεση στον πεζόδρομο 
Ιστικλάλ, στο κέντρο της Κων-
σταντινούπολης . Μαζί της συλ-
λαμβάνονται και άλλα άτομα.

Σε βίντεο που δόθηκε στη 
δημοσιότητα φαίνεται μία γυ-
ναίκα να φεύγει τρέχοντας 

αφού πρώτα έχει αφήσει μία 
τσάντα σε ένα παρτέρι του πο-
λυσύχναστου πεζόδρομου. Λί-
γο αργότερα στο σημείο σημει-
ώνεται η σφοδρή έκρηξη που 
άφησε πίσω της νεκρούς και 
δεκάδες τραυματίες.

«Πριν λίγο, το άτομο που 
πραγματοποίησε την επίθεση, 
που άφησε την βόμβα, συνε-
λήφθη από ομάδα της αστυνο-
μίας της Κωνσταντινούπολης» 
αναφέρει ο τούρκος υπουργός 
Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού 
και κατηγόρησε για την επίθε-
ση το PKK αναφέροντας πως 
η αξιολόγηση των στοιχείων 
δείχνει πως η οδηγία για την 
επίθεση ήρθε από το Κομπά-
νι και η ύποπτη πέρασε από 
την Αφρίν.

Τα πρόσωπα της 
τραγωδίας – 
Ξεκληρίστηκαν μέλη από 
τρεις οικογένειες

Οι εικόνες από την βάρβα-
ρη επίθεση στον εμπορικότερο 
δρόμο της Κωνσταντινούπου-
λης συγκλονίζουν. Εκατοντά-
δες άνθρωποι, περπατούσαν 
αμέριμνοι στον πεζόδρομο της 
Ιστικλάλ το απόγευμα της Κυ-
ριακής όταν ήρθαν αντιμέτωποι 
με τον θάνατο. Στους νεκρούς 
ανήκουν μέλη από τρεις οικο-
γένειες όπως ο τραγικός πα-
τέρας Γιουσούφ Μειντάν και 
η μικρή του κόρη Ετζρίν. Είχαν 
έρθει από τα Άδανα για ένα 
γάμο. Τραγικό θάνατο βρήκε 
και ένα νεαρό ζευγάρι.

Τους 81 τραυματίες, οι πέ-
ντε από τους οποίους νοσηλεύ-
ονται σε κρίσιμη κατάσταση, 
επισκέφθηκε στο νοσοκομείο 
ο κυβερνήτης της Κωνσταντι-
νούπολης, ενώ από την πρώτη 
στιγμή η τουρκική ηγεσία μι-
λούσε για τρομοκρατική επί-
θεση.

«Μέχρι στιγμής έχουμε χά-
σει έξι άτομα, τέσσερα από τα 
οποία πέθαναν επί τόπου. Ο 
Θεός να αναπαύσει τις ψυχές 
τους, τα συλλυπητήρια μας 
στους συγγενείς τους» είπε ο 
αντιπρόεδρος της τουρκικής 
κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι.

Αργότερα, σύμφωνα με τον 
υπουργό υγείας δόθηκε εξιτή-
ριο σε 56 ελαφρά τραυματίες.

Τις πρωινές ώρες ο κόσμος 
άρχισε να κυκλοφορεί και πά-
λι στην οδό Ιστικλάλ. Εκατο-
ντάδες πολίτες να αφήνουν με 
δάκρυα στα μάτια γαρύφαλλα 
στο σημείο της έκρηξης.

Όλο το χρονικό της 
επίθεσης

Η πολύνεκρη έκρηξη ση-
μειώθηκε το μεσημέρι της Κυ-
ριακής (13/11) στο κέντρο της 
Κωνσταντινούπολης στην πο-
λυσύχναστη οδό Ιστικλάλ, κο-
ντά στο Σισμανόγλειο Μέγαρο 
του ελληνικού προξενείου. Επι-
κράτησε πανικός και ο κόσμος 
που βρισκόταν στην περιοχή 
κατέφυγε στα καταστήματα της 
περιοχής για να σωθεί.

Στην περιοχή έσπευσαν 
πυροσβέστες, αστυνομία και 
ασθενοφόρα. Η αστυνομία 
έλαβε έκτακτα μέτρα ασφα-
λείας στην περιοχή που σημει-
ώθηκε η έκρηξη, ενώ η Γενική 
Εισαγγελία της Κωνσταντινού-
πολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνη-
σε έρευνα για την έκρηξη και 
ορίστηκαν πέντε εισαγγελείς.

Οι Αρχές ερευνούσαν το ρό-
λο μιας γυναίκας, ύψους περί-
που 1,65, καθώς έχει απαθα-
νατιστεί να αφήνει κάτι ύποπτο 
στο σημείο όπου σημειώθηκε 
νωρίτερα η έκρηξη. Η γυναίκα 
φορούσε καμουφλάζ παντελόνι 
και ήταν σκεπασμένη με μαύρο 
κάλυμμα κεφαλής για να παρα-
πλανήσει όπως είπαν. Θεωρούν 

ότι είναι κόρη ενός Κούρδου 
που χάθηκε το 1990 κατά τις 
αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις 
του τουρκικού στρατού.

Αμέσως μετά την έκρηξη 
αναβλήθηκε ο ποδοσφαιρικός 
αγώνας μεταξύ Μπεσίκτας και 
Αντάλιασπορ στο στάδιο της 
Μπεσίκτας, το οποίο είναι κο-
ντά στην πλατεία Ταξίμ.

Το PKK θεωρούν υπεύθυνο 

οι τουρκικές αρχές

Το PKK, κουρδική αυτονομι-
στική παράταξη η οποία πήρε 
τα όπλα εναντίον του τουρκι-
κού κράτους το 1984, χαρακτη-
ρίζεται «τρομοκρατική» οργά-
νωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ 
και την ΕΕ. Πάνω από 40.000 
άνθρωποι, στην πλειονότητά 
τους μειονοτικοί, έχουν σκοτω-
θεί έκτοτε στον πόλεμο, κυρίως 
στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Η οργάνωση αυτή αποτε-
λεί το «αγκάθι» ανάμεσα στην 
Τουρκία και τη Σουηδία: η 
Άγκυρα εμποδίζει από τον Μά-
ιο την εισδοχή της Στοκχόλμης 
στο NATO, κατηγορώντας τη 
πως επιδεικνύει ανοχή έναντι 
του PKK.

Η τουρκική κυβέρνηση 
απαίτησε την έκδοση μελών 
της κουρδικής αυτονομιστικής 
οργάνωσης από τις σουηδικές 
αρχές σε μνημόνιο κατανόησης 
που υπεγράφη τον Ιούνιο με 
τη Σουηδία και τη Φινλανδία, 
άλλη σκανδιναβική χώρα που 
επιδιώκει την ένταξή της στον 
Οργανισμό του Συμφώνου του 
Βόρειου Ατλαντικού και βλέπει 
το εγχείρημα να εμποδίζεται 
από την Άγκυρα.

Ανταπόκριση από Κωνστα-
ντινούπολη: Αριάνα Φερεντί-
νου ΕΡΤ
Ertnews.gr

Η σύλληψη γυναίκας υπόπτου, τα 
πρόσωπα της τραγωδίας και οι απειλές 
Σοϊλού με αιχμές στην Ελλάδα

ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ  ΕΚΡΗΞΗ 
ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ 
ΙΣΤΙΚΛΑΛ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΝΕΚΡΟΥΣ 
ΚΑΙ 81 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 
     
Το PKK θεωρούν υπεύθυνο 
οι τουρκικές αρχές 
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)
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3 7 4 9 1 2 5 6 8
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2 4 3 1 8 5 7 9 6
5 8 1 6 9 7 3 2 4
9 6 7 2 3 4 8 1 5
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 3

7 2 9 3

9 8 1

6 7 2 5

3 6 5 9

7 5 3 8

9 2 3

3 4 8 7

7 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.58)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

– Μπαμπά, εσύ είχες ερωτευθεί ποτέ καμιά δα-

σκάλα στο σχολείο;

– Τι μου θύμησες τώρα γιέ μου! Φυσικά!

– Και τι έγινε;

– Τίποτα….. Το έμαθε η μάνα σου και σου αλ-

λάξαμε σχολείο…!!!

* * * * * * 

Γρήγορη θεραπεία νεύρων…

Κουβεντιάζουν δύο φίλοι:

– Βρήκα έναν ψυχίατρο που έκανε καλά εντε-

λώς τη γυναίκα μου από τα νεύρα της.

– Ναι; πώς τα κατάφερε;

– Της είπε ότι τα νεύρα είναι ένδειξη γηρατειών!

* * * * * *

Μια μητέρα πολύτεκνη…

Μια γυναίκα πάει στην κοινωνική πρόνοια να πά-

ρει επίδομα πολύτεκνης κι ο υπάλληλος τη ρώτησε:

– Πόσα παιδιά έχετε

– Δέκα! απάντησε αυτή. (Μεσάνυχτα θα είχε από 

μεθόδους αντισύλληψης!)

– Και τα ονόματά τους;

– Μανώλης, Μανώλης, Μανώλης,  Μανώλης, 

Μανώλης, Μανώλης, Μανώλης, Μανώλης, Μα-

νώλης, Μανώλης, απάντησε η γυναίκα

– Όλων τα ονόματα είναι Μανώλης; απόρησε 

ο υπάλληλος. Και πώς τα  φωνάζετε να μαζευ-

τούν στο σπίτι;

– Εύκολο! Απλά φωνάζω «Μανώλη» και μα-

ζεύονται όλα.

– Κι όταν θέλετε να τα βάλετε να φάνε;

– Τότε λέω: «Μανώλη, έλα να φας».

– Κι όταν θέλετε να πείτε σε ένα μόνο από τα 

παιδιά να κάνει κάτι;

– Ε, τότε χρησιμοποιώ το επώνυμο! 

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Προθάλαμος.
10. Πολύ κακός και μοχθηρός άνθρω-
πος (μτφ.).
11. … Ματίς: Γάλλος ζωγράφος.
12. Διπλό… γίνεται παλιός χορός.
13. Μια απ' τις πέντε αισθήσεις.
15. Ειρήνη βαφτίστηκε.
17. Κάνει… όποιος θέλει κάτι πολύ.
19. Μόνο μια φορά (αρχ.).
21. Απ' αυτό φαίνεται… η καλή μέρα.
23. Μερικοί βάζουν… και στις διηγήσεις 
τους.
27. Μαζί, ταυτόχρονα (καθ.).
29. Νωπά χωρίς… φωνήεντα.
31. Κι έτσι η Τροία.
32. Μυθιστόρημα του Εμίλ Ζολά.
34. Σύμφωνο του αλφαβήτου.
36. Δίψηφο σύμφωνο.
37. Παιδί (αρχ.).
39. … Τάουν: μεγάλο αφρικανικό λιμάνι.
41. Το γεωγραφικό… στην αστρονομία.
43. … Αγά: ιστορικό χάνι.
45. Λέξη… νηπίων.
47. Αβάσιμη… κατηγορία.
48. Έχει λεπτούς τρόπους.

-- Συστατικά --

• 200 γρ. βούτυρο, μαλακό
• Μισό φλ. ζάχαρη
• 2 αυγά
• 1 μισή φλ. αλεύρι, που φουσκώνει μόνο του
• 40 γρ. κορν φλάουρ
• 2 μέτρια μήλα golden, καθαρισμένα και κομ-

μένα σε λεπτές φέτες
• 1 κ.σ βούτυρο, λιωμένο
• 2 κ.σ. ζάχαρη
• Μισό κ.γλ. κανέλα

--Για την κρέμα--
• 2 κ.σ. κορν φλάουρ
• 1 φλ. ζάχαρη
• 1 φλ. γάλα
• 1 κ.σ. βούτυρο
• 2 κ.γλ. εκχύλισμα βανίλιας

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά ξεκινάμε φτιάχνοντας την κρέμα μας.
• Ενώνουμε το κορν φλαουρ με τη ζάχαρη σε κα-

τσαρολάκι, ρίχνουμε γάλα και ανακατεύουμε σε 
χαμηλή φωτιά, μέχρι το μείγμα να πυκνώσει.

• Βγάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε βούτυρο 

και βανίλια και το καλύπτουμε με μεμβράνη να 
ακουμπάει στην κρέμα.

• Αφήνουμε να κρυώσει και χτυπάμε με μίξερ να 
αφρατέψει, όταν το χρησιμοποιήσουμε.

• Έπειτα, προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170 
βαθμούς Κελσίου, βουτυρώνουμε μία φόρμα 22 
εκατοστών (δαχτυλίδι) και στρώνουμε αντικολ-
λητικό χαρτί.

• Χτυπάμε ζάχαρη και βούτυρο με μίξερ να αφρα-
τέψει, ρίχνουνε ένα-ένα τα αυγά χτυπώντας 
πολύ καλά.

• Στην συνέχεια, κοσκινίζουμε αλεύρι και κορν 
φλαουρ και τα ρίχνουμε διπλώνοντας τη ζύμη.

• Ρίχνουμε το μισό μείγμα στη φόρμα, από πάνω 
την κρέμα, το υπόλοιπο μείγμα και με σπάτου-
λα στρώνουμε απαλά το κέικ, να καλύψουμε 
την κρέμα.

• Στρώνουμε τα μήλα στην επιφάνεια, βουτυρώ-
νουμε με πινέλο την επιφάνεια και πασπαλίζουμε 
την υπόλοιπη ζάχαρη και κανέλα.

• Τέλος, ψήνουμε για 1 ώρα και αφήνουμε στην 
φόρμα, να κρυώσει καλά.

• Καλή απόλαυση!
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Η πιο ωραία μηλόπιτα με κρέμα που έχετε 
δοκιμάσει ποτέ!

Κάθετα
1. Γιώργος…: ο εικονιζόμενος.
2. Νεοζηλανδός πολιτικός.
3. Πάπας τη φοράει.
4. Λίγες… ίνες.
5. Τζέιμς…: Αμερικανός ηθοποιός.
6. Ηγήθηκε της "Μεγάλης Πορείας" των Κι-
νέζων.
7. Είμαι κτήμα κάποιου.
8. Όμοια υγρά σύμφωνα.
9. Γίδα, κατσίκα.
14. Σκεπάζει μηχανή αυτοκινήτου.
16. Εκτός, πλην.
18. Κάρολ…: σκηνοθέτησε και την ταινία "Όλι-
βερ".
20. "Πανί με…", είναι ο μπατίρης.
22. Πρώτη ύλη… για πιλάφι.
23. Γράμμα του αλφαβήτου.
24. Ένας… Κούρκουλος.
25. Ο Μπρους… του καράτε.
26. Χώρα, πατρίδα.
28. Γάλλοι αντιστασιακοί.
30. Ο ποντίφικας.
33. Εκδίδει γαλλικά βιβλία.
35. Κοινά λέγεται συκώτι.
38. Έγραψε το "Πλατωνικό Λεξικό".
40. Απόλυτο αριθμητικό.
42. Γράμματα πινακίδων κρατικών αυτοκι-
νήτων.
44. Το ακούνε… συχνά τα παιδιά.
46. Κεντρικά στο… έπος.
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Το 4 στα 4 έκαναν ο Ορέ-
στης Ορεστιάδας (φωτο) και ο 
Ιπποκράτης που είναι οι μονα-
δικές ομάδες που το έχουν κα-
ταφέρει φέτος αφού οι Φέρες 
ηττήθηκαν στον Απαλό. Με νίκη 
της ΑΕΔ κόντρα στις Καστανιές 
και της Μαΐστρου απέναντι στον 
Εθνικό έπεσε η αυλαία της 4ης 
αγωνιστικής στην Α’ κατηγορία 
της ΕΠΣ Έβρου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 4η αγωνι-

στική
Σάββατο 12/11
Νεοχώρι – Ορέστης Ορεστιά-

δας 0-4 (Ανδρεάδης, Λαζαρίδης, 
Σταματόπουλος, Καπουσούζης)

Νίκη Απαλού – Θράκη Φε-
ρών 1-0 (87′ Κυζιρίδης)

Έβρος Σουφλίου – Ιπποκρά-
της 1-2 ( – Δεδελούδης, Ποπό-

της)
Κυριακή 13/11
Μαΐστρος – Εθνικός Αλεξ/

πολης 3-2 (20′ Καλομπρατσί-
δης, 65′ Καλυβάς, 75′ Μπάμπιτς 
πεν. – 15′ Κυριζάκης, 45′ Καλ-
λιμάνης)

ΑΕ Διδυμοτείχου – Άρδας Κα-
στανεών 3-1 (2 Τσιπλάκης, Μπα-
γινέτας – Αλεξούδης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ορέστης Ορεστιά-

δας 12 (15-0)
2. Ιπποκράτης 12 

(10-4)
3. Θράκη Φερών 9 

(10-3)
4. Νίκη Απαλού 6 

(6-8)
5. ΑΕ Διδυμοτείχου 

6 (6-8)
6. ΑΟ Νεοχωρίου 4 

(4-7)
7. Εθνικός Αλεξ/πο-

λης 3 (8-10)
8. Άρδας Καστανεών 

3 (3-8)
9. Μαΐστρος 3 (4-10)
10. Έβρος Σουφλίου 

1 (3-6)

Την ήττα με 3-0 (25-22, 
27-25, 25-17) από τον Πήγα-
σο Πολίχνης γνώρισε ο Άθλος 
Ορεστιάδας στη Θεσσαλονίκη, 
στο ματς που έριξε την αυλαία 
της 4ης αγωνιστικής της Volley 
League. Η ομάδα του Ηλία Κρε-
ούζη, που είχε την ευκαιρία να 
ισοφαρίσει σε 1-1, φτάνοντας 
σε σετ μπολ, 24-25 στο β’ σετ, 
προσπάθησε για τη νίκη, αλλά οι 
γηπεδούχοι ανώτεροι σε σερβίς 
και επίθεση, με αποτελεσματικό 
μπλοκ και πιο καθαρό μυαλό 
στα κρίσιμα σημεία, κατάφεραν 
να φτάσουν στην πρώτη τους 
νίκη στο πρωτάθλημα.

*Οι πόντοι του Πήγασου Πο-
λίχνης προήλθαν από 5 άσσους, 
45 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 
λάθη αντιπάλων και του Άθλου 
Ορεστιάδας προήλθαν από 2 
άσσους, 38 επιθέσεις, 9 μπλοκ 
και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 27-25, 
25-17) σε 95'

ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Ηρα-
κλής Θεοδώρου): Κομητούδης 
1 (1/2 επ.), Πένα 6 (5/16 επ., 1 
άσσος, 73% υπ. - 47% άριστες), 
Μαυροβουνιώτης 16 (15/28 
επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. - 30% 
άριστες), Μήλης 11 (9/25 επ., 
1 άσσος, 1 μπλοκ), Αρμενάκης 

12 (6/9 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), 
Κανέλλος 12 (9/14 επ., 3 μπλοκ) 
/ Μπουράκης (λ, 88% υπ. - 62% 
άριστες), Σακόγλου, Κεσεσίδης.

Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ-
ΔΑΣ (Ηλίας Κρεούζης): Γκλά-
ντστοουν 8 (5/9 επ., 1 άσσος, 
2 μπλοκ), Κάιο 11 (9/30 επ., 1 
άσσος, 1 μπλοκ), Κασαμπαλής 1 
(1 μπλοκ), Αλγκούλ 7 (4/8 επ., 3 
μπλοκ), Ριζόπουλος 7 (6/16 επ., 
1 μπλοκ, 48% υπ. - 20% άρι-
στες), Γκένοφ 14 (13/28 επ., 1 
μπλοκ, 69% υπ. - 62% άριστες) 
/ Βελούδης (λ, 75% υπ. - 35% 
άριστες), Τσιουτσιουλούδης 1 
(1/1 επ.), Τσολακίδης, Μποζίδης.

Βαριά ήττα για τον Αθλο στην Πολίχνη

Στην 
πρεμιέρα της 
Γ΄Εθνικής 

Ο Πανθρακικός διατήρησε την κα-
λή παράδοση κόντρα στις ομάδες της 
Αλεξανδρούπολης και επικράτησε με 
το εμφατικό 3-0 στην πρεμιέρα της 
Γ΄ Εθνικής. Advertisement Με σκό-
ρερ τους Γιαννακιτσίδη (16΄), Βάσκο 
(28΄) και Γκουτσίδη(70΄) και χάνο-
ντας σωρεία ευκαιριών, ο Πανθρα-
κικός επέστρεψε στον ποδοσφαιρικό 
χάρτη και απέδειξε με το «Καλημέρα» 
πως θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στη Γ΄ Εθνική. 

«Κάθε πρεμιέρα έχει τη δυσκολία 
της και το τελικό σκορ δεν αντικατο-
πτρίζει τη δυσκολία της αποστολής 
μας» παραδέχθηκε ο Νίκος Μπαχα-
ρίδης στο τέλος της αναμέτρησης, ο 

οποίος είδε την ομάδα του να κυρι-
αρχεί από το 10΄ και μετά. Σημαντικό 
ρόλο έπαιξε η σέντρα-σουτ του Γιαν-
νακιτσίδη, που κατέληξε στα δίχτυα 
της Αλεξανδρούπολης στο 16΄ενώ 
ο Βάσκος μετά από λίγα λεπτά έφε-
ρε τον Πανθρακικό σε απόσταση δύο 
τερμάτων. 

Η Αλεξανδρούπολη πίεσε στο δεύ-
τερο μέρος αλλά ο Πανθρακικός έχασε 
την ευκαιρία να κάνει 3 τα τέρματα του 
με τον Γιαννακιτσίδη να αστοχεί από 
πλεονεκτική θέση προ κενής εστίας. 
Τανζού και Μπαϊκαρά έκαναν δύσκολη 
τη ζωή των αμυντικών και ο Γκουτσί-
δης «σφράγισε» τη νίκη των «Πρασί-
νων» διαμορφώνοντας το τελικό 3-0. 

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (Μπαχαρίδης) 
Κοτσάκης, Καλογρανάς, Αρετάς, Σι-
δηρόπουλος, Σαπνάρας, Χακάν (78′ 
Φουρλατάρας), Γιαννακιτσίδης (66′ 
Γκουτσίδης), Σμάλης (56′ Κωσταρέ-
λης), Βάσκος, Μπαϊκαρά (78′ Αντω-
νιάδης), Τανζού.

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC (Ουστα-
μπασίδης) Κεσουδάκης, Τσιτσεκίδης, 
Τσιεγγελιδης, Παπαγεωργίου, 
Πουλουξής (67′ Γκαϊτατζής), 
Αμπραχαμιάν (67′ Μαλτέζος), 
Τρανόπουλος, Παπάζογλου, 
Ευθυμιάδης (46′ Χριστοφο-
ρίδης) Πατσιώρας Κ., Καρα-
κασίδης)

paratiritis-news.gr

Ανετο 3-0 του Πανθρακικού επί της
 Αλεξανδρούπολης

Ο πρώτος αγώνας «εντός 
έδρας» του Εθνικού για το 
Πρωτάθλημα 2022-23 της Α2 
συνοδεύτηκε από μία επιβλητι-
κή εμφάνιση των παικτών του 
Γ.Ανδραβίζου κόντρα στην Ελ-
πίδα την οποία κέρδισε με 3-0 
σετ για την Α2 βόλεϊ. Η ομάδα 
του Έβρου δεν άφησε περιθώρια 
αμφισβήτησης για την τελική έκ-
βαση και το αποτέλεσμα, στους 
φιλάθλους που βρέθηκαν στο 
κλειστό της πόλης μας.

Από το ξεκίνημα του αγώνα 
οι παίχτες μας μπήκαν αποφα-
σισμένοι για τη νίκη , με «πίε-
ση» στο σέρβις εξαιρετικές άμυ-
νες και Καταπληκτικές 
επιθέσεις. Ο Μαέ-
στρος Χρήστος 
Καψαλιάρης 
«μοίραζε» το 
παιχνίδι στα επι-
θετικά «ατού» 
του Εθνικού 
και σε όλα τα σετ 
έμπαινε απ την αρχή 
επικεφαλής του σκορ με δια-
φορές μέχρι και 10 πόντων. Κά-
που εκεί ερχόταν η «χαλάρωση» 
των παιχτών που μαζί με κάποια 

«επιπόλαια» λαθάκια έφερναν 
την μαχητική ομάδα της 

Ελπίδας Αμπελο-
κήπων κοντά στο 
σκορ . Εκεί όμως 
το «ταλέντο», η 
ψυχική δύναμη 
των εκπληκτικών 

και σήμερα Δημη-
τριάδη – Καβαρατζή 

- Ανδρεάδη, το τρομερό 
δίδυμο των «πύργων» Μπουφί-
δη-Στοϊλούδη και η καταλυτική 
παρουσία του Λίμπερο Κωνστα-
ντινίδη , επανέφερε την «τάξη» 

και το αποτέλεσμα του αγώνα 
ήρθε φυσιολογικά .

Τα σετ διακυμάνθηκαν ως 
εξής: 1ο σετ: 25-22, 2ο σετ: 25-
18 , 3ο σετ: 25-23 Ξεκίνησαν οι: 
Δημητριάδης, Καψαλιάρης, Κα-
βαρατζής, Κωνσταντινίδης, Στο-
ϊλούδης, Ανδρεάδης και Μπου-
φίδης. Ενώ αγωνίστηκαν και οι: 
Κοντοστάθης, Σουσουρίδης.

Επόμενος αγώνας της ομά-
δας, είναι το ερχόμενο Σάββατο 
στις 19-11-22 με την ΧΑΝΘ στη 
Θεσσαλονίκη .

Επιβλητική εμφάνιση και νίκη με 3-0 ο 
Πρωτοπόρος Εθνικός

4 στα 4 για Ορέστης Ορεστιάδας
 και Ιπποκράτη

Sports

Στην 
Αλεξανδρούπολη 

ήταν κυρίαρχος στη 
κόντρα με την 

Ελπίδα

««Κάθε πρεμιέρα έχει τη δυσκολία της. Κερδίσαμε την Αλεξανδρούπολη αλλά το τελικό σκορ 
δεν αντικατοπτρίζει τη δυσκολία της αποστολής μας. Εύχομαι καλή και στο έργο της ομάδας 

του Έβρου.» 
Νίκος Μπαχαρίδης, προπονητής Πανθρακικού

Οδηγούν 
την κούρσα της 

Α΄ΕΠΣ ΕΒρου 
μετά από 4 
αγωνιστικές

Την ήττα 
με 3-0 από τον 

Πήγασο γνώρισε 
η ομάδα της 
Ορεστιάδας
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο 25510 

24222 και  γίνε συνδρομητής 
της ΓΝΩΜΗΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ • Οδοντίατρος  
Λ.Δημοκρατίας 282 • Αλεξ/πολη
τηλ 25510 26871
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Επέτειοι

Ημέρα του Φυλακισμένου 
Συγγραφέα

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
Καΐσας 14ης Μαΐου 88 (έναντι ΚΑΠΗ) 
✆2551020667

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζησίδης Παναγιώτης Βασ. Κωνσταντίνου 36 
✆2552112450

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

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η τύχη είναι απόλυτα με το μέρος σου 
φίλε Κριέ, όσον αφορά βαθιές επιθυ-
μίες και σχέδια που έχεις σαν σκοπό να 
υλοποιήσεις εδώ και καιρό! Κυνήγησε 
και πραγματοποίησε τις πιο βαθιές σου 
επιθυμίες λοιπόν, εκμεταλλευόμενος 
κυρίως την ισχυρή σου διορατικότητα!! 
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, το Τρίγωνο Αφροδί-
της-Δία, θα σε ωθήσει σήμερα σε ορι-
σμένες σοβαρές, ουσιαστικές και ωφέ-
λιμες αποφάσεις στις διαπροσωπικές 
σου σχέσεις και συναναστροφές, που 
θα βελτιώσουν πολύ αυτόν τον τομέα!!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, το Τρίγωνο Αφροδί-
της-Δία, θα σου φέρει σίγουρη επιτυ-
χία και εύνοια στην καθημερινότητα 
σου και θα γλυκάνει με πολλούς τρό-
πους την καθημερινότητα σου! Επιπλέ-
ον, φροντίζεις τον εαυτό σου και ομορ-
φαίνεις, λάμπεις, ανανεώνεσαι ψυχικά 
και εμφανισιακά!     

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα φίλε Καρκίνε, το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Δία, θα σου φέρει σίγου-
ρα καλοπέραση, ψυχαγωγία, διασκε-
δάσεις, απολαύσεις στο έπακρο, δημι-
ουργικότητα και ακαταμάχητη λάμψη! 
Έχεις όλα τα βλέμματα πάνω σου, ανα-
νεώνεσαι κοινωνικά και καταφέρνεις να 
βελτιώσεις απόλυτα την φήμη και την 
δημοτικότητα σου!

ΛΕΩΝ
Σήμερα αγαπητέ Λέοντα, με το Τρίγω-
νο Αφροδίτης-Δία, υλοποιείς με από-
λυτη επιτυχία επιθυμίες, σκοπούς και 
στόχους, που έχουν να κάνουν με το 
σπίτι και την οικογένεια! Κάνεις πράξη 
αυτά που σκέφτεσαι και θες!     

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, με το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Δία, ευνοούνται απόλυτα 
επαφές, επικοινωνίες, νέα ξεκινήμα-
τα, μετακινήσεις, αλλά και σχέσεις με 
αδέλφια και γείτονες! Μία ευχάριστη 
είδηση έρχεται κατά την διάρκεια της 
ημέρας και αλλάζει τα δεδομένα σου!

ΖΥΓΟΣ
Σήμερα φίλε Ζυγέ, με το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Δία, θα ξεχωρίσεις για την 
αυξημένη σου αυτοπεποίθηση και την 
ώριμη γοητεία σου! Όλα βελτιώνονται, 
έστω και με αργούς ρυθμούς και οι βα-
θιές σου επιθυμίες πραγματοποιούνται, 
πιο εύκολα τώρα, που σε χαρακτηρί-
ζουν υπομονή και επιμονή!   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, με το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Δία, η τύχη είναι σε όλους 
τους τομείς με το μέρος σου! Οι δια-
προσωπικές σου σχέσεις και επαφές 
κάθε είδους διορθώνονται και λύσεις 
έρχονται από το πουθενά!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα φίλε Τοξότη, με το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Δία, κάνε μια θετική ενδο-
σκόπηση και αναλογίσου τι πραγματικά 
θέλεις! Εμπιστεύσου τη διαίσθηση σου 
και αναγνώρισε τον ψυχικό και συναι-
σθηματικό σου κόσμο!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, με το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Δία, οι φίλοι σε στηρίζουν, 
σε βοηθούν έμπρακτα και αποτελε-
σματικά και σου αποφέρουν σημαντικά 
οφέλη ώστε να κάνεις πραγματικότητα 
τα μεγάλα σου όνειρα! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, θετικές και ουσιαστικές 
εξελίξεις θα υπάρξουν σε όλους τους 
σημαντικούς τομείς της ζωής σου με το 
σημερινό Τρίγωνο Αφροδίτης-Δία! Η 
κοινωνική σου εικόνα βελτιώνεται πιο 
πολύ από ποτέ και οι γύρω σου πραγ-
ματικά σε σέβονται και σε θαυμάζουν!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, το Τρίγωνο Αφροδίτης-
Δία, σου δίνουν άπλετη τύχη, σε ότι κι 
αν κάνεις σήμερα! ! Η κοινωνικότητα 
σου αλλά και η οξυδέρκεια σου, θα γί-
νει ο σύμμαχος σου για να κάνεις πρά-
ξη όλα αυτά που επιθυμείς! 

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

Γιατί το λευκό κρασί 
σερβίρεται κρύο;

Η προσωπική προτίμηση των ανθρώ-
πων πρέπει να είναι ο πρωταρχικός τους 
οδηγός, αλλά διαφορετικά στυλ ποτών 
αναμφισβήτητα έχουν διαφορετική γεύ-
ση σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Το να σερβίρουμε το κρασί ζεστό, πιο 
κοντά στη θερμοκρασία δωματίου, ενι-
σχύει την αντίληψη μας για την οξύτητα 
και το αλκοόλ του. Σκεφθείτε λοιπόν το 
καλοκαίρι με θερμοκρασίες περιβάλλο-
ντος πάνω από 30 °C, πόσο επηρεάζε-
ται η απόλαυση του κρασιού, όταν αυτό 
δεν βρίσκεται στη σωστή θερμοκρασία.

Από την άλλη αν σερβίρουμε το κρα-
σί παγωμένο, καταπνίγουμε τη γεύση, 
τονίζουμε τις τανίνες (στα ερυθρά) και 
σβήνουμε τα αρώματά του.

Έτσι λοιπόν, εκτός ελαχίστων εξαι-
ρέσεων, υπάρχουν οι εξής οδηγίες σερ-
βιρίσματος:

Τα ελαφριά, τραγανά λευκά, ροζέ και 
τα αφρώδη κρασιά σερβίρονται καλύ-
τερα στους 5 ° έως 10 °C, τα λευκά και 
τα πιο ελαφριά κόκκινα στους 10° έως 
15 °C και τα κόκκινα με γεμάτο σώμα 
στους 15 ° έως 18°C. Κρατήστε αυτές 
τις θερμοκρασίες έχοντας κατά νου ότι 
τα περισσότερα ψυγεία έχουν θερμο-
κρασία περίπου 2°C, πράγμα που σημαί-
νει ότι εάν βάζετε τα λευκά σας κρασιά 
εκεί, ίσως πρέπει πριν τα σερβίρετε να 
τα αφήσετε λίγα λεπτά για να ανεβά-
σουν θερμοκρασία και να γίνουν λίγο 
πιο εκφραστικά.

Επίσης:
το Μεταλλικό νερό σερβίρεται 

στους 6-8°C.
Οι Draught & Bottled Lager beer 

9-11°C
Draught Bitter beers 12-14°C
Brown Ales and Stouts 15-18°C

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Άποψη

Τ’  αυγά και τα καλάθια του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης

Ε
δώ και 45 χρόνια    έχει  προ-
κύψει  από μελέτες  η  εκτί-
μηση  ότι «η Αλεξανδρούπολη 
αποτελεί μια στρατηγικής ση-
μασίας περιοχή  του ελληνι-
κού χώρου , όπου  θα έπρεπε 

να δημιουργηθεί ένας διεθνής κόμβος 
συνδυασμένων μεταφορών».      

Οι  μεταφορικές υποδομές  που θα υλο-
ποιούσαν αυτή την προοπτική,  θα της 
προσέδιναν  ένα  διεθνή ρόλο μεγάλης 
σημασίας, υποκαθιστώντας τα στενά του 
Βοσπόρου και του Τσανάκαλε.  Από τότε 
είχαμε χαρακτηρίσει αυτό το σύνολο των 
δικτύων συνδυασμένων μεταφορών  ως τα 
«Δαρδανέλια της ξηράς».  Αυτό θα επιτυγ-
χανόταν με την ταχεία σιδηροδρομική και 
οδική σύνδεση των λιμανιών της Αλεξαν-
δρούπολης και του Βουλγαρικού Μπουρ-
γκάς και τον εξοπλισμό τους με σύγχρο-
νες υποδομές φορτοεκφόρτωσης, ώστε 
τα εμπορευματοκιβώτια  να έφθαναν πιο 
γρήγορα και πιο οικονομικά από τον Εύ-
ξεινο Πόντο στη Μεσόγειο και αντίστροφα.

Η κρίση του πολέμου στην Ουκρανία 
έφερε στην επιφάνεια και έναν άλλον πα-
ράγοντα. Είναι η γεωστρατηγική σημασία 
της Αλεξανδρούπολης ως εναλ-
λακτική επιλογή μεταφοράς στρα-
τιωτικών δυνάμεων και πολεμικού 
υλικού προς τις χώρες- μέλη του 
ΝΑΤΟ της Ανατολικής Ευρώπης, 
λόγω  της απαγόρευσης  του  διά-
πλου πλοίων για πολεμικούς σκο-
πούς από τον Βόσπορο.   

Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση νέων χωρών της Ανατο-
λικής Ευρώπης και της Βαλτικής 
δημιούργησε μια μεγάλη ενδο-
χώρα  βόρεια της Θράκης και του 
Έβρου. Προηγουμένως   η Ε.Ε. 
είχε σχεδιάσει   τον διευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό και οδικό άξονα ΙΧ  
που θα συνέδεε τη  Βαλτική  με τη 
Μεσόγειο μέσω της Αλεξανδρού-
πολης.   Αυτός ο άξονας ενίσχυ-
σε  ακόμη περισσότερο την γεω-
στρατηγική σημασία του  λιμένα 
της Αλεξανδρούπολης .  

Πρόκειται για ένα μεγάλο «κα-

λάθι» προσδοκιών για την «ακρι-
τική»  Αλεξανδρούπολη, που 
αναπτέρωσε τις ελπίδες των 
κατοίκων της   για την μετα-
τροπή του λιμανιού και της 
πόλης τους σε ένα μεγά-
λο  κέντρο logistics μετα-
ξύ   Μεσογείου  και  Ανα-
τολικής Ευρώπης.  

Ο νέος γεωπολιτικός χάρ-
της δεν είναι πρωτόγνωρος 
για τον ελλαδικό χώρο διότι έχει 
επιβεβαιωθεί επανειλημμένα σε 
διάφορες ιστορικές   περιό-
δους. Η κατασκευή της VIA 
ΕGNATIA από τους Ρωμαί-
ους , που συνέδεε τη Ρώμη 
με την Κωνσταντινούπολη,  αυτή την ανά-
γκη εξυπηρετούσε .  

 Και όμως ο κ. Δένδιας  τον περασμένο 
Μάιο  κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου 
για την   Αμοιβαία Αμυντική  Συνεργασία   
Ελλάδος και  ΗΠΑ,  δήλωσε: «Θέλαμε τη 
στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην πε-
ριοχή και στη Θράκη.  Θέλουμε τη στρα-
τιωτική παρουσία των ΗΠΑ.  Δε  θέλουμε 
όμως  το λιμάνι να είναι και εμπορικό».

  Επί πλέον  ο  Νόμος  
4660/2020 (ΦΕΚ 23Α) για 

την αμυντική συνεργασία 
μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, 
σύμφωνα με τον οποίο  "...
χορηγείται στην Κυβέρνη-
ση των Ηνωμένων Πολι-
τειών καθεστώς προτε-

ραιότητας (ανεμπόδιστη 
πρόσβαση και χρήση) του 

λιμένα Αλεξανδρούπολης..."   
Μακριά από εμάς ο αντιαμερι-

κανισμός,  αλλά είναι γεγονός ότι  
καθεστώς προτεραιότητας 
στο λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης έχουν οι πολεμικές 
ανάγκες  των ΗΠΑ  έναντι 

των εμπορευματικών. 
Υπάρχει όμως και μια άλλη εξήγηση.  

Όλα αυτά συμβαίνουν και εξ αιτίας της 
αντίδρασης της Άγκυρας λόγω ανταγω-
νισμού συμφερόντων. Και δεν είναι μό-
νο ο ανύπαρκτος «φόβος» τους από τη 
μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε ένα 
λιμάνι –βάση του ΝΑΤΟ.  Κυρίως την ενο-
χλεί η ακύρωση των δικών τους σχεδίων 
για ένα μεγάλο λιμάνι του Αιγαίου στην 

Ανατολική Θράκη (π.χ. την  Αίνο)  ή για 
μια τεχνική  διώρυγα που θα συνδέει τον 
Εύξεινο Πόντο με την Προποντίδα στην 
περιοχή της Τσατάλτζας, δυτικά της Κων-
σταντινούπολης.  Οι ανταγωνισμοί αυτοί 
βέβαια ενισχύονται και λόγω  οξυμένων 
ελληνοτουρκικών σχέσεων και της πολι-
τικής της Κυβέρνησης  να παίρνει μέρος 
στην κλιμάκωση  της έντασης, με τη διαι-
ώνιση της ελληνοτουρκικής αντιπαλότη-
τας.    Η έξυπνη πολιτική όμως είναι να 
γίνει η Ελλάδα γέφυρα για να συνδεθεί 
η Τουρκία με την ΕΕ, με μια ειδική σχέση,   
κατά το πρότυπο της συμφωνίας του Ελ-
σίνκι  επί Σημίτη-Παπανδρέου.  

Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν  με την από-
φαση του πρωθυπουργού σύμφωνα με την 
οποία  το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
πρέπει  να παραμείνει στην κυριότητα του 
ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του 
ΤΑΙΠΕΔ.  Η ακύρωση της ιδιωτικοποίησης 
σημαίνει ότι  όλες οι μεγάλες δαπάνες για  
τα έργα επέκτασης, εκβάθυνσης και εξο-
πλισμού του λιμένα,  οι οποίες θα επιβά-
ρυναν τον πλειοδότη του διαγωνισμού,  θα 
επιβαρύνουν πλέον το ελληνικό δημόσιο.   

Η δύσκολη οικονομική  συγκυρία, η 
έλλειψη πόρων, αλλά  και η βρα-
δυκίνητη δημόσια διοίκηση  θα 
στείλουν μετά βεβαιότητας την 
ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων του 
λιμανιού στις καλένδες, όπως συμ-
βαίνει μέχρι τώρα.  Από το 1982 
που ολοκληρώθηκε η μελέτη σκο-
πιμότητας του  λιμανιού, το κρατι-
κό λιμάνι διαθέτει μόνον ένα πα-
λιό γερανό που ασχολείται με την 
ετήσια ανέλκυση και καθέλκυση 
των σκαφών αναψυχής για τη συ-
ντήρησή τους.

Το βέβαιο πλέον είναι ότι οι Αλε-
ξανδρουπολίτες  επαγγελματίες θα 
αρκεστούν στα αυγά που κατανα-
λώνουν οι πεζοναύτες των γιγαντι-
αίων αποβατικών πλοίων που θα 
αράζουν στο έρημο λιμάνι. Κάτι εί-
ναι και αυτό. Μετά το «καλάθι» ας 
μη χάσουν και τ’  «αυγά»…

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ*
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