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Χριστουγεννιάτικα 
είδη: 20% πάνω 
οι τιμές λόγω 

ενεργειακής κρίσης 

Δειλά, δειλά ανεβάζουν φέτος τα 
ρολά τα εποχικά καταστήματα με 

τα χριστουγεννιάτικα είδη
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Το προφίλ της 
πρεμιέρας στην 

Γ’ Εθνική και των 
πρωταθλημάτων της 

ΕΠΣ Εβρου 

 Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ, 
η βαθμολογία και η επόμενη 

αγωνιστική

� 16

Έτοιμο κατά 80% το ψηφοδέλτιο 
του ΠΑΣΟΚ στον Έβρο

Για ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο έκανε λόγο ο γραμματέας της Νομαρ-
χιακής Επιτροπής Γιάννης Αρχοντάκης. Ετοιμάζονται για ανακοινώσεις 

στη Χαριλάου Τρικούπη � 5

Λιγόστεψαν χταπόδια και 
σαρδέλες στο Θρακικό Πέλαγος

Παύση αλιείας κάνουν οι Έλληνες ψαράδες αλλά οι Τούρκοι 
σαρώνουν τον βυθό. Το θέμα ανέδειξε στις Βρυξέλλες ο Εντεταλμένος 

περιφερειακός σύμβουλος Αλιευτικής πολιτικής Α. Καραγιώργης.
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25 εκπρόσωποι από κορυφαία 25 εκπρόσωποι από κορυφαία 
Πανεπιστήμια των ΗΠΑ Πανεπιστήμια των ΗΠΑ 
επισκέφτηκαν το ΔΠΘ  επισκέφτηκαν το ΔΠΘ  

Επίσκεψη του CEO του ΤΑΙΠΕΔ Επίσκεψη του CEO του ΤΑΙΠΕΔ 
στην Αλεξανδρούπολη, για τις στην Αλεξανδρούπολη, για τις 
εξελίξεις στο λιμάνι  εξελίξεις στο λιμάνι  

Την ίδρυση Καλλιτεχνικού 
Σχολείου αποφάσισε εκ 

νέου το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης

Για την επόμενη σχολική χρονιά, προτείνεται να 
λειτουργήσει, προσωρινά, στο κτίριο του πρώην ΠΕΚ, 
στην αυλή των Γυμνασίων. Οι ενστάσεις της «Λαϊκής 

Συσπείρωσης» � 7

Κορωνοϊός: 115 θάνατοι σε 
μια εβδομάδα και 55.917 

κρούσματα, τα 670 στον Έβρο   
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Προτεραιότητες 
και στόχοι των 
Φαρμακοποιών Έβρου 
στη μετά – covid εποχή

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΛΑΚΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΗ 
● Μιλά για τα προβλήματα και τις προτεραιότητες του νέου ΔΣ 

●  Μόνιμο πρόβλημα οι ελλείψεις φαρμάκων, τι αναφέρει για τα παράπονα για τις εφημερίες 

●  Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογικών αρχαιρεσιών στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου
� 9
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και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
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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
1532
Ο ισπανός κονκισταδόρ Φρανθίσκο 
Πιθάρο συλλαμβάνει τον αυτοκρά-
τορα των Ίνκας Αταχουάλπα και κα-
ταλύει την αυτοκρατορία τους.

1849
Ο ρώσος συγγραφέας Φιοντόρ Ντο-
στογιέφσκι γλιτώνει την τελευταία 
στιγμή την εκτέλεση. Είχε καταδικα-
στεί για αντιτσαρική προπαγάνδα.

1945
Ιδρύεται η UNESCO, ο εκπαιδευτι-
κός, επιστημονικός και πολιτιστικός 
οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

1973
Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η 
εξέγερση του Πολυτεχνείου. Γύρω 
από το εκπαιδευτικό ίδρυμα γίνονται 
πραγματικές μάχες. Η Αστυνομία με 
δακρυγόνα και πυροβολισμούς προ-
σπαθεί να διαλύσει τον κόσμο. Ο ρα-
διοφωνικός σταθμός των φοιτητών 
κάνει έκκληση για φάρμακα, ιατρικά 
εργαλεία, γιατρούς και ασθενοφόρα. 
Γύρω στα μεσάνυχτα μπαίνουν στην 
Αθήνα στρατός και τανκς.

1980
∆υο νεαρά παιδιά, ο 26χρονος φοι-
τητής Ιάκωβος Κουμής και η 20χρονη 
εργάτρια Ματούλα Κανελλοπούλου, 
χάνουν τη ζωή τους, όταν παρασύ-
ρονται από «αύρα» της αστυνομίας, 
κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ση-
μαδεύουν την 7η επέτειο του Πολυ-
τεχνείου.

1994
Τίθεται σε ισχύ η νέα διεθνής σύμβα-
ση για το ∆ίκαιο της Θάλασσας, που 
επιτρέπει την επέκταση των χωρικών 
υδάτων στα 12 μίλια. Η Τουρκία ανα-
κοινώνει ότι θεωρεί αιτία πολέμου 
την ενδεχόμενη επέκταση των ελλη-
νικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
42 π.Χ.
Τιβέριος, ρωμαίος αυτοκράτορας, επί 
των ημερών του οποίου σταυρώθη-
κε ο Ιησούς Χριστός. (Θαν. 16/3/37)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1831
Καρλ Φίλιπ Γκότλιμπ Φον Κλαούζε-
βιτς, πρώσος στρατιωτικός και θεω-
ρητικός του πολέμου. (Γεν. 1/6/1780)

1971
Στράτος Παγιουμτζής, ερμηνευτής 
του ρεμπέτικου τραγουδιού. (Γεν. 
1904)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Open mall στην Αλεξανδρούπολη διεκδικούν 
Δήμος και Εμπορικός Σύλλογος

16
NOE
2013

Μία ιδέα-τομή στην εικόνα, τη φι-
λοσοφία και τελικά τη λειτουργία των 
εμπορικών κέντρων των πόλεων, προ-
τού αυτά… ερημώσουν τελείως, αποτε-
λούν τα open mall, δηλαδή τα ανοικτά 
εμπορικά κέντρα, που στοχεύουν να με-
ταμορφώσουν και να ενοποιήσουν τις 
μικρές επιχειρήσεις, προσφέροντας ελ-
κυστικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. 
Η δημιουργία ενός open mall στην Αλε-
ξανδρούπολη αποτελεί πάγιο αίτημα του 
Εμπορικού Συλλόγου, το οποίο μοιά-
ζει να αγκαλιάζει πλέον και ο ∆ήμος. 

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης 
είναι η ανάδειξη των εμπορικών κέ-
ντρων των πόλεων αλλά και η ανάδει-
ξη, μέσα από συνέργειες, των εμπορικών 
επιχειρήσεων σε ενιαία Κέντρα που θα 
προσφέρουν στους καταναλωτές διευ-
κολύνσεις ανάλογες με αυτές που προ-
σφέρουν τα εμπορικά κέντρα τύπου Mall

Ο καιρός σήμερα
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12...16

Ανατολή - 07:05
Δύση - 16:58

13...17
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Είπαν Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Δειλά, δειλά ανεβάζουν φέτος τα 
ρολά τα εποχικά καταστήματα με τα 
χριστουγεννιάτικα είδη οι τιμές των 
οποίων είναι κατά 20% τουλάχιστον 
ακριβότερα σε σχέση με πέρσι.

Η ακρίβεια, η ενεργειακή αβεβαι-
ότητα, αλλά και η παρατεταμένη κα-
λοκαίρια αποτελούν τις βασικές αιτί-
ες που ακόμη δεν έχουν στολιστεί οι 
περισσότερες βιτρίνες παρά το γε-
γονός ότι άλλες χρονιές είχαν στο-
λιστεί και ξεκινήσει οι προσφορές.

Με δεδομένο ότι το σύνολο των 
περισσότερων προϊόντων είναι εισα-
γώμενα και το μεταφορικό κόστος 
λόγω της υψηλής τιμής του diesel 
κίνησης έχει αυξηθεί, τα χριστουγεννιά-
τικα στολίδια και διακοσμητικά έχουν 
ανατιμηθεί.

Ενδεικτικά, τα τεχνητά δέντρα ξεκι-
νούν από 40 ευρώ και η τιμή ανεβαί-
νει ανάλογα, με το μήκος, το πλάτος, 
το ύψος και την ποιότητα του υλικού. 
Τα λαμπάκια διατίθενται με διαφορά 
1-2 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Οι μπά-
λες Χριστουγέννων κοντεύουν να φτά-
σουν 1 ευρώ η μία, αφού η εξάδα κο-
στίζει 5 ευρώ.

Ομοίως οι γιρλάντες και οι φάτνες. 

Τα λούτρινα στολίδια είναι περίπου 1,5 
ευρώ πιο ακριβά, ενώ αυξημένες κα-
τά 1 ευρώ είναι οι τιμές για ξύλινα και 
γυάλινα στολίδια.

Δεν αποκλείεται μπροστά σε αυ-
τή την κατάσταση ορισμένοι να μην 
ανοίξουν καν, καθώς φέτος θα υπάρ-
χει ισχυρότατος ανταγωνισμός από τις 
αλυσίδες παιχνιδιών οι οποίες θα προ-
σπαθήσουν να συγκεντρώσουν όλο το 
μερίδιο της αγοράς προκειμένου να 
αυξήσουν κάπως τα ισχνά περιθώρια 
κέρδους που έχουν.

Χριστουγεννιάτικα είδη: 20% πάνω οι 
τιμές λόγω ενεργειακής κρίσης

Κίνηση ανθρωπιάς 

Η ΠΟΕΣΥ καλεί τον Τύπο να υπε-

ρασπιστεί την ελεύθερη ενημέρωση

«...Σχεδόν μισό αιώνα μετά την εξέ-
γερση, το σύνθημα “ψωμί, παιδεία, ελευ-
θερία” μοιάζει περισσότερο επίκαιρο 
καθώς το δικαίωμα στη μόρφωση, την 
εργασία, την υγεία, τον συνδικαλισμό, 
στην ελευθερία της έκφρασης και της 
ενημέρωσης πλήττεται από απόπειρες 
χειραγώγησής τους από την κυβέρνη-

ση και την εργοδοσία. [...] Σήμερα στην 
49η επέτειο, που ο κίνδυνος μιας νέας 
πανδημίας δεν έχει αποκλεισθεί, ενώ τα 
τύμπανα του πολέμου εξακολουθούν να 
ηχούν στη γειτονιά μας, η ΠΟΕΣΥ καλεί 
τους ανθρώπους του Τύπου, που υπήρ-
ξε και το πρώτο θύμα της χούντας των 
συνταγματαρχών, να υπερασπισθούν την 
ελεύθερη και αξιόπιστη ενημέρωση που 
είναι η ψυχή της Δημοκρατίας».

Μια ακόμη εξαιρετική πρωτοβουλία 
είχε ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Βιστω-
νίδας και Βιστωνικού κόλπου «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ».  Μετά από πρωτοβουλία 
του προέδρου, Γιώργου Γκίλη και των 
μελών του Συνεταιρισμού, δώρισε 300 
κιλά γαύρο και αθερίνα στην Κοινωνι-
κή Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής τα 
οποία τις επόμενες μέρες θα διανεμη-
θούν σε δημότες – ωφελούμενους της 
Υπηρεσίας που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα επιβίωσης. Ο Συνεταιρισμός συνε-
χίζει να στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες, 
αναγνωρίζοντας τις πολύ δύσκολες οι-
κονομικές συνθήκες που επικρατούν. Για 
την επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης η 
διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής ευχαρι-
στεί από καρδιάς τους Θρακιώτες αλιείς, 
ευχόμενος καλή δύναμη στα μέλη του. 

Κ.Η.

Με αντικυματικές διαδρομές ολυμπιακών προδιαγραφών εξοπλίστηκε το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξαν-
δρούπολης "Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης"!  
Οι αντικυματικές διαδρομές χρησιμοποιούνται κατά αποκλειστικότητα σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις 
παγκοσμίως (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα κ.τλ.). Έχουν ειδική σχεδίαση και βάρος ώστε 
να παρέχουν τη μέγιστη αντικυματική προστασία καθώς αποσκοπούν στη μείωση του κυματισμού κατά τη 
διάρκεια των αγώνων, προσφέροντας απορρόφηση κυματισμών που φτάνει ως και το 90%! Χρησιμοποιήθη-
καν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ 2021 και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη 2022.
  

Είμαστε μπροστά σε μία παν-
σπερμία ιών που προσβάλουν 
παιδιά και ενήλικες. Δεν είναι 
μόνο ο κορωνοϊός, η γρίπη και 
ο αναπνευστικός συγκυτιακός 
ιός RSV, αλλά είναι και ρυνοϊ-
οί, αδενοϊοί και εντεροϊοί που 
προσβάλουν άπαντες.  

N. TZANAKHΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο εμβολιασμός όλων, ειδικά 
των παιδιών, με το αντιγριπι-
κό εμβόλιο αλλά και για τον 
κορωνοιό για όσους δε νόση-
σαν τους τελευταίους 4 με 5 
μήνες προκύπτει ως η ασφαλέ-
στερη επιλογή. Δυστυχώς, για 
τον RSV δεν έχουμε εμβόλιο, 
ίσως του χρόνου.

Γ. ΠΡΑΣΣΑΣ
ΔΡ. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  

Ακρίβεια….   
Η βενζίνη έχει πάρει πάλι αύξηση και 

έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως 
φαίνεται η Ελλάδα είναι μια από 
τις πιο ακριβές χώρες στα καύσιμα, 
αλλά έχει κάνει και αρνητικό ρεκόρ 
κατά περιόδους σχετικά με το ύψος 
των αυξήσεων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα στο διάστημα 31 Οκτωβρί-
ου – 7 Νοεμβρίου, οπότε και εκδη-
λώθηκε μία «περίεργη» ευρωπαϊκή 
κούρσα ανόδου των τιμών της βεν-
ζίνης, καταγράφηκαν οι μεγαλύτε-
ρες αυξήσεις.

Μια από τα ίδια και στον τομέα 
της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος 
που η χώρα μας ήταν την Δευτέρα 
1η στην Ευρώπη. Και αναρωτιέσαι 
…. «πρώτοι όλο τον Οκτώβριο, πρώ-

τοι και στο α' 15ήμερο του Νοεμβρίου, εί-
ναι δυνατόν ο πόλεμος να έχει μόνο στην 
Ελλάδα τις πιο μεγάλες επιπτώσεις;…»

Γ.Π.
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Την Αλεξανδρούπολη επι-
σκέφθηκε την Δευτέρα, 14 
Νοεμβρίου, ο διευθύνων σύμ-
βουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης 
Πολίτης. Ο πρώτος σταθμός της 
επίσκεψης του κ. Πολίτη ήταν 
οι εγκαταστάσεις του Οργανι-
σμού Λιμένος Αλεξανδρούπο-
λης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.). Στο λιμάνι της 
πόλης συμμετείχε στην πρώτη 
συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ο.Λ.Α. Α.Ε. με-
τά την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ 
να προχωρήσει στη ματαίωση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας 
για την πώληση πλειοψηφικού 
ποσοστού του μετοχικού κεφα-
λαίου του Οργανισμού. 

Στη συνεδρίαση συζητήθη-
καν ζητήματα που άπτονται της 
εύρυθμης λειτουργίας του λιμέ-
να και τα επόμενα βήματα για 
την αξιοποίηση και ανάπτυξη 
αυτής της κρίσιμης υποδομής, 

σε συνεργασία με τα Υπουργεία 
Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Υπενθυ-
μίζεται ότι από τον περασμένο 
Μάιο, το ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει 
τον ρόλο της Αρχής Σχεδιασμού 
Λιμένων για όλα τα λιμάνια που 
έχει στο χαρτοφυλάκιό του.

Μετά το τέλος της συνεδρί-
ασης του Διοικητικού Συμβου-
λίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΤΑΙΠΕΔ συναντήθηκε με εκ-
προσώπους των εργαζομένων 
του Ο.Λ.Α. Α.Ε., ενώ στη συνέ-
χεια μετέβη στο Δημαρχείο της 
πόλης. Εκεί συναντήθηκε με τον 
Αναπληρωτή Δήμαρχο και Αντι-
δήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας 
και Περιβάλλοντος, Ηλία Δα-
στερίδη, τον Γενικό Γραμματέα 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
Ιωάννη Μπόγδη, τον Αντιδή-
μαρχο Δόμησης, Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Ψηφιακού Με-

τασχηματισμού, Βασίλη Δέλκο 
και τον Προϊστάμενο Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., 
Παναγιώτη Μπίκο.

Η επίσκεψη του κ. Πολίτη 
στην Αλεξανδρούπολη ολοκλη-
ρώθηκε με τη συνάντηση που 
είχε με τον Περιφερειάρχη Ανα-
τολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
Χρήστο Μέτιο.

Δέσμευση ΠΑΣΟΚ από Αλε-

ξανδρούπολη: Θα αναδεί-

ξουμε σε κορυφαίο επίπεδο 

το ζήτημα

Το θέμα της ματαίωσης 
του διαγωνισμού πώλησης 
του πλειοψηφικού πακέτου 
του Οργανισμού Λιμένος 
Αλεξανδρούπολης τέθηκε 
και στην πρόσφατη εκδή-
λωση που πραγματοποίη-

σε στην Αλεξανδρούπολη η 
Νομαρχιακή Επιτροπή Έβρου 
του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, 
παρουσία κεντρικών στελε-
χών του κόμματος. Η Γραμ-
ματέας της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Ολυμπία 
Αποστόλου, δεσμεύτηκε, μά-
λιστα, ότι το κόμμα θα ανα-
δείξει σε κορυφαίο επίπεδο 
το συγκεκριμένο ζήτημα. Από 

την πλευρά του, ο γραμματέας 
της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ, 
Γιάννης Αρχοντάκης, μιλώντας 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ανέφε-
ρε πως αποτελεί αίτημα να 
συζητηθούν εκτενώς οι προ-
οπτικές του λιμένα, οι οποίες 
θα πρέπει να έχουν ανταποδο-
τικά οφέλη για όλο τον νομό, 
όπως είπε. 

Επίσκεψη του CEO του ΤΑΙΠΕΔ 
στην Αλεξανδρούπολη

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΟΙ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ   

Δέσμευση ΠΑΣΟΚ από 
Αλεξανδρούπολη: Θα αναδείξουμε σε 
κορυφαίο επίπεδο το ζήτημα

Την Δευτέρα  14 Νοέμβρη 
η ΤΕ Έβρου του ΚΚΕ πραγμα-
τοποίησε  περιοδεία στον Βό-
ρειο Έβρο με κλιμάκιό της και 
επικεφαλής τον Διονύση Κλά-
δη μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και 
Γραμματέα της Επιτροπής Πε-
ριοχής Ανατολικής Μακεδονί-
ας- Θράκης.

Πραγματοποιήθηκε  επίσκε-
ψη στη σχολή Επιστημών Γε-
ωπονίας και Δασολογίας στην 
Ορεστιάδα, συνάντηση με τον 
Κοσμήτορα κ. Σπύρο Γαλατσί-
δα,  τον πρόεδρο του τμήματος 
Δασολογίας κ. Τσαντόπουλο, 
την αντιπρόεδρο του τμήμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης κα. 
Παππά, καθώς και με μέλη του 
διοικητικού προσωπικού του 
Πανεπιστημίου.

Ενημερώθηκε για το πλού-
σιο επιστημονικό έργο της 
σχολής και ανέδειξε την ανα-
γκαιότητα να στηριχθεί γιατί 
αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη της περιο-
χής που έχει μεγάλο αγροτικό 
τομέα και εξαιρετικής σημασί-
ας οικοσυστήματα που κινδυ-
νεύουν.

Στηρίζει τις διεκδικήσεις για 
την κάλυψη των κενών θέσε-
ων στο διδακτικό προσωπικό 
των εργαστηρίων όσο και στις 

μεγάλες ελλείψεις σε διοικητι-
κό προσωπικό και δεσμεύτηκε 
να τις αναδείξει και στη Βου-
λή, αλλά κυρίως να συμβάλει 
ώστε αυτές να αποτελέσουν 
ζητήματα διεκδίκησης συνολι-
κά από τα σωματεία και τους 
φορείς της περιοχής μιας και 
είναι ζητήματα που πρέπει να 
απασχολούν όλους τους ερ-
γαζόμενους, τους βιοπαλαιστές 
αγρότες, τους αυτοαπασχολού-
μενους, τη νεολαία.

Στη συνέχεια πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση με μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου όπου 
αναδείχτηκε η τραγική κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται 
οι εργασίες των αναχωμάτων 
στον ποταμό Ερυθροπόταμο 
με άμεσο κίνδυνο η περιοχή 
να πλημμυρίσει με την πρώτη 
βροχή και να καταστραφούν 
καλλιέργειες και περιουσίες, 
να κινδυνέψουν ζωές. Σε μό-
λις 4 από τα 25 αναχώματα 
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 
αποκατάστασης και στην ουσία 
ο κάμπος με περίπου 35.000 
στρέμματα είναι απροστάτευ-
τος. Μάλιστα επισκέφτηκαν το 
αντλιοστάσιο κοντά στο χω-
ριό Μάνη το οποίο όχι μόνο 
δεν λειτουργεί όπως και πολ-
λά άλλα, αλλά είναι και έτοιμο 
να καταρρεύσει.

Η περιφέρεια ΑΜΘ πρέπει 
να πάρει άμεσα μέτρα να καθα-
ριστεί η κοίτη του ποταμού που 
όπως κατήγγειλαν τα μέλη του 

ΔΣ έχει να καθαριστεί χρόνια 
και έχει στενέψει κατά τα 4/5 
με αποτέλεσμα να σπάνε και τα 
αναχώματα μην μπορώντας να 
αντέξουν την πίεση του νερού 
που δεν έχει άλλη διέξοδο.

Τέλος, το κλιμάκιο πραγμα-
τοποίησε συνάντηση με τον Δή-
μαρχο Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλο  
Χατζηγιάνογλου. Ενημερώθηκε 
για τις τελευταίες εξελίξεις σε 
σχέση με τα προβλήματα στο 
τμήμα Νοσηλευτικής, τις εξε-
λίξεις σχετικά με την ίδρυση 
σχολής ψυχολογίας, την κα-
τάσταση στο νοσοκομείο της 
περιοχής και τα αντιπλημμυρι-
κά έργα. Ο Δ. Κλάδης ανέφερε 
ότι πρέπει άμεσα η κυβέρνηση 
να δώσει λύση στα προβλήμα-
τα της σχολής, να στελεχωθεί 
με προσωπικό και να λυθούν 
τα κτιριακά ζητήματα ώστε να 
μην ταλαιπωρούνται οι φοι-
τητές και να καθυστερούν οι 
σπουδές τους. Ταυτόχρονα να 
ενισχυθεί το νοσοκομείο της 
περιοχής με περισσότερες κλι-
νικές, ιατρικό, νοσηλευτικό και 
λοιπό προσωπικό για να καλύ-
πτει τις ανάγκες του λαού της 
περιοχής. Εν κατακλείδι για μια 
ακόμα φορά δήλωσε τον επεί-
γοντα χαρακτήρα που έχουν τα 
έργα αντιπλημμυρικής προστα-
σίας, ότι ο λαός της περιοχής 
πρέπει να τα διεκδικήσει απο-
φασιστικά και το ΚΚΕ με όλες 
του τις δυνάμεις θα συμβάλει 
σε αυτή την κατεύθυνση.

Περιοδεία στελεχών του ΚΚΕ στον βόρειο Έβρο
Συζήτησαν με αρχές, 
φορείς, είδαν από 
κοντά προβλήματα 

Ο κ. Γκατζίδης και ο κ. Κλάδης με τον δήμαρχο Διδυμοτείχου

Το αντλιοστάσιο κοντά στο χωριό Μάνη 
το οποίο είναι έτοιμο να καταρρεύσει.
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Κλείνουν εκκρεμότητες, 
οριστικοποιούν υποψηφιότη-
τες και ετοιμάζονται για ανα-
κοινώσεις στην Χαριλάου Τρι-
κούπη. Στο στρατηγείο του 
ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής το 
τελευταίο διάστημα υπάρχει 
έντονη κινητικότητα σε πολλά 
επίπεδα. Αρχικά, στην παρούσα 
φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διαβούλευση του προγράμμα-
τος του κόμματος, το οποίο θα 
κληθούν να αξιολογήσουν στις 
κάλπες οι Έλληνες όταν γίνουν 
οι επόμενες εθνικές εκλογές. 
Σε δεύτερο επίπεδο, στελεχώ-
νονται οι πολιτικοί τομείς από 
ανθρώπους που συμμετείχαν 
στην διαδικασία και κατέθε-
σαν την υποψηφιότητά τους 
και το βιογραφικό τους, με τις 

ανακοινώσεις των Τομεαρχών 
και των αναπληρωτών τους να 
γίνεται τις επόμενες ημέρες. 
Τρίτον, κλείνουν οι «πράσινες» 
λίστες για όλες τις εκλογικές 
περιφέρειες της χώρας. Στόχος 
του κόμματος, όπως έχει δη-
λώσει άλλωστε και ο ίδιος ο 
πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης 
είναι να αυξηθούν τα ποσο-
στά του κόμματος σημαντικά 
στην κάλπη της απλής αναλο-
γικής, ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι 
ο «ρυθμιστικός» παράγοντας 
της επόμενης ημέρας.

Οι ανακοινώσεις των ψη-
φοδελτίων του ΠΑΣΟΚ-Κινή-
ματος Αλλαγής αναμένεται να 
γίνει μέσα στον επόμενο μήνα, 
σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Μακεδονίας της Κυριακής». 

Επιδίωξη είναι περί τα τέλη 
Νοεμβρίου να υπάρξει συνε-
δρίαση της Κεντρικής Επιτρο-
πής του κόμματος, όπου θα 
ψηφιστεί από το όργανο το 
πρόγραμμα που έχει εκπονή-
σει ο πρώην υπουργός Νίκος 
Χριστοδουλάκης και οι συνερ-
γάτες του και θα επικυρωθούν 
και με τη... βούλα οι υποψη-
φιότητες για όλες τις εκλογι-

κές περιφέρειες της χώρας. Η 
διαδικασία συγκρότησης των 
ψηφοδελτίων οδεύει στο τέ-
λος της, μία διαδικασία που 
ξεκίνησε σχεδόν την επομέ-
νη από την εκλογή του Νίκου 
Ανδρουλάκη στην ηγεσία του 
κόμματος. Ο πρώην υπουργός 
και επικεφαλής της Επιτροπής 
Ψηφοδελτίων που συγκροτή-
θηκε με απόφαση του Νίκου 

Ανδρουλάκη, Βαγγέλης Αργύ-
ρης με μέλη της επιτροπής και 
τον διευθυντή του κόμματος, 
Νίκο Σαλαγιάννη το προηγού-
μενο διάστημα συναντήθηκε 
με τις νεοεκλεγείσες νομαρ-
χιακές επιτροπές του κόμμα-
τος στη χώρα, εξέταση τα βι-
ογραφικά που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά στο κόμμα από 
παλιούς υποψηφίους αλλά και 

νέους που θέλουν να ριχτούν 
στη μάχη του σταυρού, έκανε 
συναντήσεις με ενδιαφερόμε-
νους που αυτοπροτάθηκαν ή 
ετεροπροτάθηκαν και συζήτη-
σε με πρόσωπα που το ΠΑΣΟΚ 
κεντρικά θα ήθελε να συμπερι-
λάβει στις «πράσινες» λίστες. 

Ετοιμότητα και στον Έβρο 

«Σε ένα ποσοστό 80%, το 
ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για 
τον Έβρο και τις εθνικές εκλο-
γές έχει “κλειδώσει”», δήλωσε 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο γραμ-
ματέας της Νομαρχιακής Επι-
τροπής Έβρου του κόμματος, 
Γιάννης Αρχοντάκης, τονίζο-
ντας ότι το ψηφοδέλτιο θα εί-
ναι «ανανεωμένο» και στόχος 
είναι, μετά από αρκετά χρόνια, 
να έχει και πάλι εκπροσώπη-
ση ο νομός στο ελληνικό κοι-
νοβούλιο, με εκλεγμένο βου-
λευτή του ΠΑΣΟΚ στον Έβρο. 
Σε πρώιμο στάδιο φαίνεται ότι 
είναι οι κομματικές διεργασί-
ες για τις εκλογές στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, καθώς όπως εί-
πε ο κ. Αρχοντάκης είναι πολύ 
νωρίς ακόμη για αποφάσεις 
και ανακοινώσεις σχετικά με 
τα ψηφοδέλτια που θα στηρί-
ξει το ΠΑΣΟΚ στους δήμους 
του Έβρου.
Κ.Η.

Έτοιμο κατά 80% το ψηφοδέλτιο 
του ΠΑΣΟΚ στον Έβρο

ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΑΝΕ 
ΛΟΓΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ   

Ετοιμάζονται για ανακοινώσεις στη 
Χαριλάου Τρικούπη

Για ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο έκανε λόγο ο γραμματέας της 
Νομαρχιακής Επιτροπής Εβρου του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Αρχοντάκης 

Στους 1.216 ανέρχονται οι δι-
καιούχοι ενίσχυσης στo πλαίσιo 
της 3ης πρόσκλησης του προ-
γράμματος Νέων Αγροτών στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, με απόφαση του 
Περιφερειάρχη κ. Χρήστου Μέτιου 
που εκδόθηκε μετά την ολοκλή-
ρωση του ελέγχου των ενστάσεων 
από τις υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας και της υποβολής συμπληρω-
ματικών δικαιολογητικών από 
τους υποψήφιους δικαιούχους. 

Από τους 1.216 νέους αγρότες 
που ενισχύονται συνολικά, οι 865 
έχουν ήδη λάβει από τον Ιούλιο 
2022 την πρώτη δόση, η οποία 
αντιστοιχεί στο 70% της συνολι-
κής τους ενίσχυσης, με συνολικό 
ύψος 22,7 εκ ευρώ, ενώ επιπλέον 
351 νέοι αγρότες θα λάβουν την 
πρώτη δόση εντός του Νοεμβρί-
ου 2022, με συνολικό ύψος 8,9 
εκ ευρώ.

Για το θέμα, ο κ. Μέτιος συγκά-
λεσε σύσκεψη στο γραφείο του 
με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
κ. Βασίλη Δελησταμάτη, το Γενι-
κό Διευθυντή Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής κ. Σωτήρη 
Παπαδόπουλο, τον Προϊστάμενο 

της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικο-
νομίας κ. Νίκο Κολάτσο και τον 
ειδικό σύμβουλο της Περιφέρειας 
σε θέματα αγροτικής οικονομίας 
κ. Χρήστο Μαχαίρα.   

Στη σύσκεψη τονίστηκε ότι, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Νέων 
Αγροτών κατά την τρέχουσα προ-
γραμματική περίοδο, έχουν εντα-
χθεί με αποφάσεις του κ. Μέτιου 
συνολικά 2.698 νέοι αγρότες σε 
όλη την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη.

 Με την ενίσχυση που λαμβά-
νουν, οι νέοι αγρότες συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην ηλικιακή ανανέ-
ωση και στην ανάπτυξη του πρω-
τογενούς τομέα της Περιφέρειας

Με απόφαση του 
Περιφερειάρχη Χρήστου 
Μέτιου 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του Π.Ο.Υ. και ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης σας καλούν να παρακο-
λουθήσετε το φετινό κύκλο των Ακαδημι-
ών Γονέων «Από το Α έως το Ω», το οποίο 
πραγματοποιείται για 8η συνεχή χρονιά από 
τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδια-
τρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».

Το ανωτέρω πρόγραμμα περιλαμβάνει 
4-8 δίωρες διαδραστικές συναντήσεις γο-
νέων τη δεύτερη Τετάρτη κάθε μήνα, ώρες 

18:15 - 20:00 από Νοέμβριο έως Μάιο, 
όπου παρουσιάζονται θέματα σχετικά με 
την υγεία, την ανάπτυξη και τη συμπεριφο-
ρά των παιδιών, τις σχέσεις στην οικογένεια 
και το σχολείο κ.λπ. και τελεί υπό την Αιγίδα 
του ΕΔΔΥΠΠΥ και του Υπουργείου Υγείας.

Οι Ακαδημίες θα πραγματοποιηθούν διά 
ζώσης σε 10 περιοχές σε Αττική και Θεσσα-
λία, ενώ θα υπάρχει και υβριδική κάλυψη 
της Ακαδημίας Νέας Σμύρνης για το Δίκτυο 
των Ακαδημιών και του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Παρακαλούμε για την επικοινωνία των 
υβριδικών συναντήσεων στους συνεργαζό-
μενους φορείς σας όπως εκπαιδευτικούς, 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και λοι-
πούς για την άμεση ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωσή τους.

Το πρόγραμμα της 1ης Συνάντησης της 
Ακαδημίας Γονέων θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 
18:15 .

Αλεξανδρούπολη: Ξεκινά ο 
8ος κύκλος των Ακαδημιών 
Γονέων «Από το Α έως το Ω»

Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει 4-8 δίωρες 
διαδραστικές συναντήσεις 
γονέων τη δεύτερη Τετάρτη 
κάθε μήνα

ΠΑΜΘ: Ένταξη 1.216 δικαιούχων 
στην 3η πρόσκληση του 
Προγράμματος Νέων Αγροτών
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Ομόφωνα εγκρίθηκε το απόγευ-
μα της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ το 
ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη 
της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτο-
βουλίας για απαλλαγή των πολιτών 
της ΠΕ Καβάλας από την καταβολή 
διοδίων εντός των διοικητικών ορί-
ων της. Το θέμα εισήχθηκε με αφορ-
μή την λειτουργία των νέων διοδίων 
στην Καβάλα, στη θέση Άσπρα Χώ-
ματα κοντά στον κόμβο του λιμένα 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄. 

Όπως τονίστηκε από τον Επικεφα-
λής της παράταξης κ. Κώστα Κατσι-
μίγα, παρά το γεγονός ότι οι μόνιμοι 
κάτοικοι Δήμων της Θράκης, δικαιού-
νται δωρεάν διέλευση από τα διόδια 
προκειμένου να κινηθούν εντός του 
Νομού τους και μεταξύ όμορων Νο-
μών, αυτό δεν συμβαίνει για την Κα-
βάλα. Για αυτό και πρότεινε το Περι-
φερειακό Συμβούλιο να προχωρήσει 
σε έκδοση ψηφίσματος συμπαρατασ-

σόμενο με τις εύλογες αντιδράσεις 
και τα δικαιολογημένα αιτήματα των 
κατοίκων της Περιφερειακής Ενότη-
τας Καβάλας, με τον Περιφερειάρχη 
κ. Χρήστο Μέτιο αλλά και τις άλλες 
παρατάξεις να συμφωνούν με την 
διεκδίκηση αυτή. 

Το ψήφισμα έχει ως εξής: «Το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο της ΑΜ-Θ συ-
ναισθανόμενο τις δύσκολες συνθήκες 
καθημερινότητας που προκαλούν η 
ενεργειακή και οικονομική κρίση και 
κατανοώντας το δίκαιο αίτημα των 
κατοίκων-πολιτών της ΠΕ Καβάλας 
ζητά τη μη καταβολή διοδίων τελών 
σε όλα τα διόδια εντός της ΠΕ Καβά-
λας των Δημοτών μονίμων κατοίκων 
Παγγαίου, Καβάλας και Νέστου που 
καθημερινά μετακινούνται από και 
προς τους χώρους εργασίας τους, 
καθώς και από όσους έχουν τις επι-
χειρηματικές και εργασιακές εγκα-
ταστάσεις τους μέσα στα διοικητικά 
όρια της ΠΕ Καβάλας. Το μέτρο που 

ισχύει για τους δημότες του Δήμου 
Παγγαίου εντός του Δήμου τους να 
επεκταθεί σε ολόκληρη την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Καβάλας καθ’ όσον 
υπάρχουν δημότες Παγγαίου που κι-
νούνται καθημερινά και προς Καβάλα 
και προς τον Δήμο Νέστου».

«Ναι» στο ετήσιο πρόγραμμα δρά-

σης και τον προϋπολογισμό της 

ΠΑΜΘ από την επιτροπή διαβού-

λευσης

Θετική γνωμοδότηση τόσο επί του 
σχεδίου του Ετησίου Προγράμμα-
τος Δράσης της ΠΑΜΘ για το έτος 
2023, όσο και επί του προσχεδίου 
του προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για 
το έτος 2023, έδωσε η Επιτροπή Δι-

αβούλευσης της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, που 
συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης 
8 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου στην Κομο-
τηνή. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 
περιλαμβάνει τόσο τις δράσεις ενη-
μέρωσης, προώθησης της περιφέρει-
ας αλλά και χρηματοδότηση για συ-
νέδρια, εκδηλώσεις κτλ. αλλά και το 
τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας, 
στο οποίο περιλαμβάνονται μια σει-
ρά από έργα. Στη Ροδόπη, όπως και 
στις περισσότερες περιοχές, η πλει-
οψηφία των έργων είναι συνεχιζό-
μενα, δηλαδή δεν ολοκληρώθηκαν 
τα προηγούμενα χρόνια, τόσο οδο-
ποιίας όσο και αντιπλημμυρικά και 

συντήρησης δομών και κτιρίων, με 
προβλέψεις και για νέα, όπως οι με-
λέτες για την αντιμετώπιση της διά-
βρωσης στην παραλία Πλατανίτη, η 
αποκατάσταση του ταμιευτήρα του 
Κομψάτου, την αλλαγή της χάραξης 
του δρόμου προς το λιμάνι του Αγίου 
Χαραλάμπους και άλλα. Όσο για τον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας για 
το 2023, αυτός είναι ισοσκελισμένος, 
και ανέρχεται στα 303.465.425 ευ-
ρώ. Από αυτό το ποσό, τα έξοδα για 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό ανέρ-
χονται στα 153.386.319 ευρώ, ενώ 
τα 150.079.106 ευρώ αφορούν το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Πηγή: paratiritis-news.gr 

Ψήφισμα για δωρεάν διέλευση των 
καβαλιωτών στα διόδια της περιοχής τους 

ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ 
ΔΙΟΔΙΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΣ 

Ομόφωνα εγκρίθηκε ψήφισμα από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ 

ειδήσειςσύντομες

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΡΑΜΑ

Το ενεργειακό αποτελεί το με-
γαλύτερο πρόβλημα για το Υπερα-
στικό ΚΤΕΛ Καβάλας. Ο πρόεδρός 
του, Κώστας Πανταζής σημείωσε 
πως διερευνούν τρόπους να κρα-
τηθούν σε λειτουργία. Όπως είπε 
στην ΕΡΤ Καβάλας, η επιβατική κί-
νηση έχει μειωθεί σε σχέση με το 
καλοκαίρι και αυτό είναι φυσιολο-
γικό. Το μεγάλο πρόβλημα για τον 
φορέα τους είναι το ενεργειακό, 
είναι το πετρέλαιο που, πλέον το 
κόστος του γίνεται δυσβάσταχτο, 
όπως υποστηρίζουν.

Άλλος ένας μετεωρολογικός σταθ-
μός τοποθετήθηκε στη Ροδόπη. Πιο 
συγκεκριμένα στους Ασώματους του 
Δήμου Ιάσμου προστέθηκε σταθμός 
και αποτελεί και αυτός κομμάτι του 
δικτύου των σταθμών που έχουν 
εγκατασταθεί στην περιοχή μας το 
τελευταίο διάστημα. Αυτός ο σταθ-
μός εγκαταστάθηκε σε συνεργασία 
της ομάδας «Καιρικά Νέα Θράκης» 
και την καθηγήτρια του Τμήματος Μη-
χανικών Περιβάλλοντος Ξάνθης Αλε-
ξάνδρα Γκεμιτζή. (xronos.gr)

ΞΑΝΘΗ

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι 
εργασίες για τη λειτουργία για 7η 
χρονιά, του Χριστουγεννιάτικου 
θεματικού πάρκου «ΣΑΝ ΠΑΡΑ-
ΜΥΘΙ» που πρόκειται να ανοίξει 
τις πύλες του στις 23 Δεκεμβρί-
ου στο Σουφλί. Kεντρικό θέμα της 
φετινής γιορτής θα είναι « η Αλίκη 
στη χώρα των θαυμάτων». (Eρτ)

Στατιστικά στοιχεία γύρω από τα ποσο-
στά εμβολιασμού των δημοτικών υπαλ-
λήλων έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΕΔΕ.  
Για τους Δήμους της Ξάνθης, τα ηνία 
διατηρεί ο Δήμος Αβδήρων με το 76% 
των υπαλλήλων του να έχει εμβολιαστεί 
ή να διαθέτει πιστοποιητικό νόσησης. 
Ο Δήμος Ξάνθης με ποσοστό 67%. 
(xanthinea.gr)

Σε δημοσιεύματα απαντάει η 
Ιερά Μητρόπολη Δράμας. Σύμ-
φωνα με αυτά, υπήρξε μια έντο-
νη αντίδραση, με το ζήτημα των 
15.000 ευρώ που ψήφισε το 
Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία 
αφορούν σε διάφορα έξοδα σχε-
τικά με την ενθρόνιση του νέου 
Μητροπολίτη.  Στην ανακοίνωση 
επισημαίνεται μεταξύ άλλων, ότι, 
το ποσό αυτό αφορά αποκλει-
στικά τα έξοδα της ενθρόνισης 
και όχι τα έξοδα της μετάβασης 
του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου 
στη Δράμα.

Δεν θα αυξηθούν δημοτικά κι ανταποδοτικά τέλη 
το 2023 στον Δήμο Κομοτηνής δεσμεύτηκε μέ-
σα από τη συχνότητα του ράδιο Χρόνος 87.5fm 
ο δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης. «Η απόφαση της 
διοίκησης είναι να μην αυξηθούν τα δημοτικά 
τέλη, παρόλο που υπάρχει αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους». Επιχειρηματολογώντας σχετικά, 
ο κ Γκαράνης υποστήριξε πως η απόφαση κα-
τέστη εφικτή χάρη στην οικονομική εξυγίανση 
του Δήμου.

ΚΑΒΑΛΑ 

ΣΟΥΦΛΙ 

ΡΟΔΟΠΗ 
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Συνελήφθησαν το Σάββα-
το το πρωί σε περιοχές της 
Ροδόπης, της Δράμας και 
του Έβρου, έξι διακινητές, 
πέντε αλλοδαποί και μία γυ-
ναίκα ελληνικής υπηκοότη-
τας, οι οποίοι προωθούσαν 
στο εσωτερικό της χώρας, 
σε πέντε διαφορετικές πε-
ριπτώσεις, μη νόμιμους με-
τανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώ-
τη περίπτωση, στην Εθνική 
Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, 

αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 
άνδρα, διότι τον εντόπισαν 
να οδηγεί αυτοκίνητο, στε-
ρούμενος άδειας ικανότητας 
οδήγησης και να μεταφέρει 
παράνομα στο εσωτερικό της 
χώρας πέντε μη νόμιμους με-
τανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, 
σε αγροτική οδό της Ροδό-
πης, αστυνομικοί συνέλα-
βαν έναν ακόμη άνδρα, δι-
ότι τον εντόπισαν να οδηγεί 
αυτοκίνητο και να μεταφέ-

ρει πέντε μη νόμιμους με-
τανάστες. Σημειώνεται ότι 
ο οδηγός – διακινητής αρ-
χικά δεν συμμορφώθηκε σε 
σήμα στάσης των αστυνομι-
κών και συνέχισε την πορεία 
του, αναπτύσσοντας ταχύ-
τητα και πραγματοποιώντας 
επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ 
στη συνέχεια ακινητοποίησε 
το όχημα και επιχείρησε να 
διαφύγει πεζός, χωρίς όμως 
να τα καταφέρει. Επισημαί-
νεται ότι ο εν λόγω άνδρας 
αντιστάθηκε κατά τη σύλλη-
ψη και όπως διαπιστώθηκε 
στερείται άδειας ικανότη-
τας οδήγησης, ενώ για το 
όχημα προέκυψε ότι έχει δη-
λωθεί κλοπή την 9-11-2022 
σε αστυνομική υπηρεσία της 
Αττικής.

Στη τρίτη περίπτωση, στην 
επαρχιακή οδό Δράμας – Αμ-
φίπολης, αστυνομικοί συνέ-
λαβαν έναν ακόμη άνδρα και 
μία γυναίκα, διότι τους εντό-
πισαν να επιβαίνουν σε αυ-
τοκίνητο και να μεταφέρουν 
τέσσερις μη νόμιμους μετα-
νάστες. Σημειώνεται ότι ο 
οδηγός – διακινητής στερεί-
ται άδειας ικανότητας οδή-

γησης.
Στη τέταρτη περίπτωση, 

στην επαρχιακή οδό Δράμας 
– Ξάνθης, αστυνομικοί συ-
νέλαβαν έναν ακόμη οδηγό, 
διότι τον εντόπισαν να οδη-
γεί αυτοκίνητο, στερούμενος 
άδειας ικανότητας οδήγησης 
και να μεταφέρει τέσσερις μη 
νόμιμους μετανάστες.

Στη πέμπτη περίπτωση, 

στην Εγνατία Οδό Κήπων – 
Αλεξανδρούπολης, αστυνο-
μικοί συνέλαβαν έναν άνδρα, 
διότι τον εντόπισαν να οδη-
γεί φορτηγό και να μεταφέ-
ρει τέσσερις μη νόμιμους με-
τανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παρα-
πάνω οχήματα, κινητά τηλέ-
φωνα και χρηματικά ποσά.

Νέο «σερί» συλλήψεων διακινητών στην ΑΜΘ
Συνελήφθησαν έξι διακινητές, ως 
εμπλεκόμενοι σε πέντε υποθέσεις 
διακίνησης στους νομούς Ροδόπης, 
Δράμας και Έβρου 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  7

της Κικής Ηπειρώτου
Στην επικαιροποίηση της 

απόφασής του για ίδρυση 
Καλλιτεχνικού Σχολείου προ-
χώρησε ο Δήμος Αλεξανδρού-
πολης, προτείνοντας, προς 
την Διεύθυνση Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, ως προ-
σωρινό χώρο στέγασης για 
την πρώτη χρονιά λειτουργί-
ας (2023-2024) το κτίριο στο 
οποίο στεγάζονταν το πρώην 
Περιφερειακό Επιμορφωτικό 
Κέντρο, που βρίσκεται δίπλα 
στο 3ο Γυμνάσιο και το 1ο Γυ-
μνάσιο.

Το θέμα συζητήθηκε εκτά-
κτως, σε δια περιφοράς συ-
νεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στην  οποία συμ-
μετείχαν και έστειλαν ηλε-
κτρονικά τις απόψεις και τις 
ψήφους τους 29 από τα 41 
μέλη του. Για το θέμα είχε λά-
βει απόφαση πριν αρκετούς 
μήνες το Δημοτικό Συμβού-
λιο, με την οποία ζητούσε την 

ίδρυση του εν λόγω σχολείου. 
Ωστόσο , χρειάστηκε επικαιρο-
ποίηση εκείνης της απόφασης, 
μετά από σχετικό έγγραφο της 
Διευθύντριας της Δευτερο-
βάθμιας με το οποίο ζητού-
νταν από το Δημοτικό Συμβού-
λιο, ως 15/11, η γνωμοδότησή 
του για το θέμα της ίδρυσης 
του σχολείου, στην οποία θα 
έπρεπε να αναφέρεται και ο 
χώρος στέγασής του. 

Έτσι, το Δημοτικό Συμβού-
λιο προχώρησε στην επικαιρο-
ποίηση της παλαιότερης από-
φασης για την εκ νέου θετική 
γνωμοδότηση για την ίδρυση 
Καλλιτεχνικού Σχολείου (Γυ-
μνασίου με λυκειακές τάξεις 
στο Δήμο Αλεξανδρούπολης), 
προτείνοντας τη στέγαση του 
σχολείου αυτού για το σχολι-
κό έτος 2023-2024 στο κτί-
ριο του πρώην ΠΕΚ ( Περιφε-
ρειακό Επιμορφωτικό Κέντρο) 
Αλεξανδρούπολης, που βρί-
σκεται δίπλα στο 3ο Γυμνά-

σιο και το 1ο Γυμνάσιο, έως 
την οριστική τακτοποίηση της 
στέγασης του σχολείου για τα 
επόμενα έτη.

Η απόφαση ελήφθη ομό-
φωνα, με δύο λευκά από τη 
Λαϊκή Συσπείρωση, η οποία 

σημείωσε τα εξής :
«Στο ΔΣ συμφωνήσαμε 

στην ίδρυση του Καλλιτεχνι-
κού σχολείου με βασική προ-
ϋπόθεση να εξασφαλιστεί το 
κατάλληλο κτήριο για ένα σχο-
λείο με ιδιαίτερα απαιτητικές 

υποδομές. Το κτήριο (πρώην 
ΠΕΚ) που προτείνετε δεν μπο-
ρεί να καλύψει τις ανάγκες αυ-
τού του σχολείου. Επίσης έχει 
αποδειχθεί πάρα πολλές φο-
ρές ότι ουδέν μονιμότερον του 
προσωρινού. Είναι εσφαλμένο 

να αντιμετωπίζεται το θέμα 
με τέτοια προχειρότητα, ακό-
μη και με τη διαδικασία του 
έκτακτου συμβουλίου με δια 
περιφοράς ψηφοφορία που 
μας στερεί τη δυνατότητα της 
ζωντανής τοποθέτησης».

Την ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου 
αποφάσισε εκ νέου το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΧΡΟΝΙΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΚ, 
ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ    
     
Οι ενστάσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Ευριπίδης Καλέσης του Κωνσταντίνου και της Μαρία το γένος Βαργιαμίδου  που 
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Μαρία 
Βαλσαμίδη του Χρήστου και της Ελένης το γένος Χέϊλο που γεννήθηκε στο Τσιμ-
κέντ Καζακστάν και κατοικεί στο Σουφλί πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο 
Σουφλίου.

Για την επόμενη σχολική χρονιά, προτείνεται να λειτουργήσει, 
προσωρινά, στο κτίριο του πρώην ΠΕΚ, στην αυλή των Γυμνασίων
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Στα 55917 ανέρχονται τα συνο-
λικά κρούσματα για την εβδομάδα 
7 -13 Nοεμβρίου σύμφωνα με την 
εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση 
της πανδημίας κορονοϊού που ανακοί-
νωσε σήμερα, Τρίτη 15/11 ο ΕΟΔΥ, 
ενώ οι νεκροί έφτασαν τους 115 και 
οι διασωληνωμένοι τους 81.

Στον Έβρο καταγράφηκαν 670 
κρούσματα την τελευταία εβδομά-
δα, αριθμός μειωμένος κατά 12.6% 
σε σχέση με την προηγούμενη κα-
ταγραφή. 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι την 

εβδομάδα αναφοράς καταγράφη-
καν 55917 κρούσματα COVID-19 
(5.360 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 
-9% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των 
οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν 
το 25% των λοιμώξεων.

Ο συνολικός αριθμός των λοιμώ-
ξεων από την έναρξη της πανδημίας 
ανέρχεται σε 5.306.482 εκ των οποί-
ων 52.% γυναίκες.

Το Rt για την επικράτεια βάσει 
των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.90 
(95% ΔΕ)

Το σύνολο των εισαγωγών, στα νο-

σοκομεία της επικράτειας, την εβδο-
μάδα αναφοράς ήταν 1.292 ασθενείς, 
ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρ-
χεται σε 1.152 ασθενείς.

Ο αριθμός των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι 
τέλος της εβδομάδας αναφοράς εί-
ναι 81.

Την εβδομάδα αναφοράς κατα-
γράφηκαν 115 θάνατοι ασθενών 
COVID-19.

Την εβδομάδα αναφοράς, το πο-
σοστό θετικότητας ήταν 8,11% σε σύ-
νολο 689.145εργαστηριακών ελέγ-
χων (RT-PCR/Rapid-Ag) με το μέσο 
όρο επταημέρου να είναι 98.449 
(-4% εβδομαδιαία μεταβολή).

Κορωνοϊός: 55.917 κρούσματα 
σε μία εβδομάδα και 115 θάνατοι
Στον Έβρο καταγράφηκαν 670 κρούσματα την 
τελευταία εβδομάδα, αριθμός μειωμένος κατά 
12.6%

«Καμπανάκι» για την μεγά-
λη μείωση ιχθυοαποθεμάτων 
λόγω υπεραλίευσης σε συγκε-
κριμένα είδη αλιευμάτων όπως 
σαρδέλες και χταπόδια στο 
Θρακικό Πέλαγος χτύπησαν 
στις Βρυξέλλες εκπρόσωποι 
της περιφέρειας ΑΜΘ παρου-
σιάζοντας σχετικές εκθέσεις 
φορέων όπως το ΙΝΑΛΕ και 
το ΕΛΚΕΘΕ που την  πιστοποι-
ούν, ζητώντας την συνδρομή 
της ΕΕ. Να σημειώσουμε ότι 
υπάρχει συγκεκριμένη κοινο-
τική οδηγία που προβλέπει σε 
ανάλογες περιπτώσεις παύ-
ση της αλιείας προκειμένου 
να αναπαραχθεί το είδος.  Και 
ενώ οι Έλληνες αλιείς τηρούν 
την οδηγία δεν την τηρούν οι 
Τούρκοι αλιείς που ψαρεύουν 
στα διεθνή ύδατα και σαρώ-
νουν κυριολεκτικά τον βυθό 
καταστρέφοντας τον γόνο και  
προκαλώντας τεράστια κατα-
στροφή στην αναπαραγωγή 
των αλιευμάτων.

Παύση αλιείας κάνουν οι 

Έλληνες ψαράδες αλλά οι 

Τούρκοι σαρώνουν τον βυ-

θό 

Έχουμε αναφερθεί σε ρε-
πορτάζ μας στο θέμα με τους 

τούρκους αλιείς μέσα από 
μαρτυρίες ντόπιων αλιέων 
που καταγγέλλουν ότι επιδει-
κνύουν μια προκλητική ενίοτε 
συμπεριφορά, το θέμα όμως 
εκτός από πολιτικό είναι και 
οικολογικό και αυτό το σκέ-
λος ανέδειξε πρωτίστως ο 
περιφερειακός σύμβουλος 
εντεταλμένος της αλιευτικής 
πολιτικής της ΑΜΘ κ. Καρα-
γιώργης Ανδρέας μαζί με τον 
θεματικό αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης κ. Κωστή Σιμιτζή. 
Ειδικότερα έθεσαν το θέμα 
σε συναντήσεις που είχαν με 
τους Έλληνες ευρωβουλευ-
τές όπως τον κ. Μανώλη Κε-
φαλογιάννη, από την ΚΟ της 
ΝΔ, την κα Εύα Καϊλή από το 
ΠΑΟΚ – ΚΙΝΑΛ και τον κ. Στέ-
λιο Κούλογλου από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ ζητώντας να αναδείξουν 
το πρόβλημα στα όργανα και 
στις επιτροπές της ΕΕ και να 
ασκηθεί πίεση στου τούρκους 
αλιείς να εφαρμόσουν την κοι-
νοτική οδηγία της παύσης της 
αλιείας.

 Μιλώντας στο «Ε» ο κ. Κα-
ραγιώργης τόνισε την σοβα-
ρότητα του προβλήματος που 
δημιουργούν οι τούρκοι αλι-
είς γενικότερα στην αλιευτι-

κή δραστηριότητα της περιο-
χής μας: «Ζητάμε να τηρήσουν 
όπως οι δικοί μας αλιείς την 
κοινοτική οδηγία περί παύσης 
της αλιείας. Διαφορετικά δια-
ταράσσεται  η αναπαραγωγή 
των ειδών και θα έχουμε πρό-
βλημα στην αλιεία. Το θέμα 
είναι και πολιτικό και γι’ αυ-
τό έχει ενημερωθεί ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος 
Παναγιωτόπουλος. Οι ευρω-
βουλευτές μας δεσμεύτηκαν 
να αναδείξουν το θέμα στα 
όργανα της Ε.Ε. ζητώντας την 
παρέμβασή της». Για το σκοπό 
αυτό η Περιφέρεια θα απο-
στείλει στις 15/11 στην Ε.Ε. 
σχετική εισήγηση.

Ο κ. Καραγιώργης πρόσθε-

σε πως πριν 15 ημέρες ήταν 
ομιλητής σε ημερίδα που αφο-
ρούσε την αλιεία στην Θεσσα-
λονίκη παρουσία του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 
Γιώργου Γεωργαντά ανέδειξε 
το πρόβλημα και πως ο υπουρ-
γός δεσμεύτηκε να το μετα-
φέρει  στο Συμβούλιο των 
Υπουργών της ΕΕ μαζί με τον 
κ. Παναγιωτόπουλο ζητώντας 
την παρέμβασή τους.

Προσπάθεια για  προώθηση 

των εξαγωγών αλιευτικών 

προϊόντων- Προαπαιτείται 

πιστοποίησή τους

Ένας βασικός πυλώνας 
στην αλιευτική πολιτική είναι 
η προώθηση των εξαγωγών 

αλιευτικών προϊόντων και σ’ 
αυτή την κατεύθυνση ο κ. Κα-
ραγιώργης είχε επαφές στις 
Βρυξέλλες με εκπροσώπους 
συλλόγων της ελληνικής πα-
ροικίας που αριθμοί 45.000 
άτομα ώστε να προωθηθούν 
εξαγωγές αλιευτικών προϊό-
ντα και η περιφέρεια να κά-
νει κάποιες εκθέσεις. Ζήτησε 
μάλιστα κατά την προχθεσινή 
συζήτηση στο περιφερειακό 
συμβούλιο για  το τεχνικό πρό-
γραμμα να συμπεριληφθεί και 
η έκθεση που έχει προγραμμα-
τιστεί για την Βαρκελώνη και 
αναβλήθηκε λόγω πανδημίας. 
Σ’ ότι αφορά τις εξαγωγές ο 
κ. Καραγιώργης εντοπίζει το 
πρόβλημα στο γεγονός ότι τα 

αλιευτικά προϊόντα της περι-
οχή μας δεν είναι πιστοποιη-
μένα και για το λόγο αυτό γί-
νεται μια προσπάθεια από την 
περιφέρεια η ένταξη σε ένα 
πρόγραμμα που χρηματοδο-
τεί κατά 60 – 70% τη διαδι-
κασία πιστοποίησης, δίνοντας 
κίνητρα σε ιδιώτες να πιστο-
ποιήσουν τα προϊόντα στους.

Στην τελική αξιολόγηση 
βρίσκεται ο φάκελος για τα 
έργα υποδομών που προτεί-
νονται στον τομέα της αλιεί-
ας. Πρόκειται για έργα ύψους 
15 εκ. ευρώ χρηματοδοτού-
μενα 100% από το ΕΣΠΑ για 
την αλιεία.
Μαριάννα Ξανθοπούλου 
– Εμπρός Ξάνθης

Λιγόστεψαν χταπόδια και 
σαρδέλες στο Θρακικό Πέλαγος

ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΟΙ 
ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΑΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ 
ΒΥΘΟ   

Το θέμα ανέδειξε στις Βρυξέλλες 
ο Εντεταλμένος περιφερειακός 
σύμβουλος Αλιευτικής πολιτικής 
Α. Καραγιώργης. Προσπάθεια για  
προώθηση των εξαγωγών αλιευτικών 
προϊόντων
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Εκλογές για την ανάδει-

ξη του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Έβρου πραγματο-
ποιήθηκαν την Κυριακή 13 
Νοεμβρίου. Η συμμετοχή δεν 
ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, ωστόσο 
όσα μέλη προσήλθαν ανέδει-
ξαν την παράταξη «Όλοι μαζί» 
ως πρώτη δύναμη και τον εν 
ενεργεία πρόεδρο του Συλλό-
γου, Αθανάσιο Μαλάκη, πρώτο 
σε ψήφους.

«Ως πρόεδρος θα ήθελα 
να ευχαριστήσω τους συνα-
δέλφους μου που άσκησαν το 
εκλογικό τους δικαίωμα» ανα-
φέρει μιλώντας στη ΓΝΩΜΗ ο 
κ. Μαλάκης και συμπληρώνει: 
«Ευχαριστούμε ακόμη την κα 
Παπαδοπούλου Κλεονάρη, εκ-
πρόσωπο της διεύθυνσης δη-
μόσιας υγείας της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, που ήταν αρμόδια για τη 
νομιμότητα της διαδικασίας, 
τους τρεις συναδέλφους της 
εφορευτικής επιτροπής: Αντω-
νούδη Κωνσταντίνα, Μελά Εμ-
μανουήλ και Χατζησωτηρίου 
Πέτρο. Συγχαίρω όλους τους 
υποψήφιους που έλαβαν μέ-
ρος και ευχαριστώ τους συνα-
δέλφους που μας τίμησαν με 
την ψήφο τους, κι έτσι η πα-
ράταξή μας θα συμμετέχει στο 
νέο, 9μελές διοικητικό συμ-
βούλιο με 8 μέλη. Επίσης, στο 
πανελλήνιο όργανο, από τις 3 
θέσεις με τις οποίες συμμετέ-
χουμε, οι 2 θα καλυφθούν από 
μέλη της παράταξής μας. Πι-
στεύω, λοιπόν, πως βάσει των 
αποτελεσμάτων, η πορεία μας 
κρίνεται ως απόλυτα επιτυχη-
μένη». 

Ο κ. Μαλάκης δεν παρέλει-
ψε να αναφερθεί και σε ένα 
ιστορικό, πια, μέλος του Συλ-

λόγου, που μετά από 30 χρόνια 
συνεχούς παρουσίας στο διοι-
κητικό συμβούλιο, αποφάσισε 
να μη συμμετέχει σε αυτές τις 
εκλογές. Ο λόγος για τον γνω-
στό φαρμακοποιό Νικηφόρο 
Γεροντόπουλο.

«Ο κ. Γεροντόπουλος, μετά 
από 30 χρόνια, δεν ήταν αυ-
τή τη φορά  υποψήφιος και 
το ΔΣ θέλει σύσσωμο να τον 
ευχαριστήσει για την πολυε-
τή προσφορά του. Πρόκειται 
για έναν συνάδελφο με ήθος, 
ειλικρίνεια και αντικειμενικό-
τητα, από τον οποίο, έχουμε 
μόνο να παραδειγματιστούμε 
και να κερδίσουμε. Ήταν γραμ-
ματέας για πολλά χρόνια και 
αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
μας και του ευχόμαστε όλοι 
ό,τι καλύτερο». 

Μικρή συμμετοχή 
Στις εκλογές, από τα 145 

μέλη με δικαίωμα ψήφου, συμ-
μετείχαν 77, με τον κ. Μαλά-
κη να αποδίδει αυτή τη μικρή 
συμμετοχή στο γεγονός ότι ο 
κόσμος, τελευταία, μοιάζει να 
έχει αποτραβηχτεί από τη συμ-
μετοχή στα κοινά και τους Συλ-
λόγους. 

Ωστόσο, η συμμετοχή ήταν 
τέτοια που κατέστησε εφικτή 
τη διεξαγωγή των εκλογών. 

Κάνοντας έναν μικρό απο-
λογισμό της προηγούμενης 
τριετίας, ο κ. Μαλάκης ανα-
φέρει : «Οι προηγούμενες 
εκλογές του Συλλόγου μας 
έγιναν λίγο πριν την έναρξη 
της πανδημίας, περάσαμε μία 
δύσκολη και πολύ απαιτητική 
περίοδο για τα φαρμακεία, νο-
μίζω όμως πως ανταποκριθή-
καμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στη σκληρή καθημερι-
νότητα, επιτελώντας το έργο 

μας και ό,τι μας ζητήθηκε στο 
ακέραιο». 

Αναφορικά με τον αντιγρι-
πικό εμβολιασμό σημειώνει 
πως εξελίσσεται αρκετά ομα-
λά, εξάλλου ο Νοέμβριος εί-
ναι, παραδοσιακά, ο μήνας με 
τη μεγαλύτερη προσέλευση.

Ελλείψεις φαρμάκων και 
ακρίβεια

Για τα προβλήματα ελλείψε-
ων σε πολλά φάρμακα, τόσο 
πανελλαδικά, όσο και τοπικά, ο 
πρόεδρος του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Έβρου σημειώνει 
πως είναι ένα διαρκές φαινό-
μενο στο χώρο του φαρμάκου. 

«Τελευταία οι ελλείψεις εί-
ναι πολύ πιο έντονες και καθη-
μερινά αντιμετωπίζουμε προ-
βλήματα στην προσπάθειά μας 
να βρούμε το ελλειπτικό, όπως 
το λέμε, φάρμακο για να εξυ-
πηρετήσουμε τον κάθε ασθε-
νή.  Οι εταιρείες έχουν αλλά-
ξει τον τρόπο που διανέμουν 
τα φάρμακα, ενώ υπάρχει θέ-
μα ακόμη και στη διαδικασία 
δημιουργίας του φαρμάκου, 
με προβλήματα στις πρώτες 
ύλες. Επιπλέον, οι τιμές των 
φαρμάκων πέφτουν διαρκώς 
στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα 
να συμφέρει στους χονδρε-
μπόρους περισσότερο να τα 
εξάγουν. Έχουμε προτείνει, τό-
σο ως Σύλλογος Έβρου, όσο 
και ως πανελλήνιο όργανο κά-
ποιες λύσεις στην κυβέρνηση 
για το ζήτημα αυτό και είμαστε 
σε αναμονή». 

Για την ακρίβεια, ο κ. Μαλά-
κης σημειώνει πως και τα φαρ-
μακεία αντιμετωπίζουν πολ-
λά προβλήματα, με το κόστος 
λειτουργίας να ανεβαίνει δι-
αρκώς, την στιγμή που, όπως 
προανέφερε, οι τιμές των φαρ-
μάκων μειώνονται. «Είναι  μία 
πρωτόγνωρη κατάσταση και 
για εμάς, η ακρίβεια δεν αφή-
νει κανέναν απ’ έξω. Δυστυ-
χώς, όλοι οι δείκτες έχουν ξε-
φύγει».

Για τα παράπονα σχετικά 

με τις εφημερίες των φαρ-

μακείων

Ένα παράπονο που διατυ-
πώνεται συχνά από τους πολί-
τες είναι το γεγονός ότι ιδιαί-
τερα τις Κυριακές εφημερεύει 
μόνο ένα φαρμακείο το οποίο 
καλείται να καλύψει μία αρκε-
τά μεγάλη περιοχή. 

«Οι εφημερίες βγαίνουν σε 

ετήσια βάση, όπως ακριβώς 
μας ζητάει τους πίνακες η Πε-
ριφέρεια. Σε αυτές τις εφημε-
ρίες, σε μία πόλη όπως είναι 
η Αλεξανδρούπολη, έχουν δι-
καίωμα όλοι οι συνάδελφοι 
να κάνουν εφημερία ή δια-
νυκτέρευση, όλες τις μέρες 
της εβδομάδας. Για να καταρ-
τιστεί το πρόγραμμα λαμβά-
νονται υπόψη μία σειρά από 
παράμετροι, ποιοι θα εφημε-
ρεύουν,  να μην είναι ούτε πο-
λύ κοντά, ούτε πολύ μακριά 
μεταξύ τους, ενώ φροντίζουμε 
να καλύπτονται όλοι οι συνά-
δελφοι, για όλες τις μέρες της 
εβδομάδας, σε περίοδο ενός 
έτους. Θα πρέπει, πάντως, να 
πούμε πως τα εφημερεύοντα 
φαρμακεία είναι για επείγο-
ντα περιστατικά. Η κατάσταση 
με την αναμονή και τις ουρές 
ήταν δύσκολη την περίοδο με 
τον covid, έχει όμως ήδη αρχί-
σει να ομαλοποιείται. Θεωρώ, 
πάντως, ότι ο κόσμος εξυπη-
ρετείται χωρίς ιδιαίτερα προ-
βλήματα, κι όπου υπάρχουν, 
στο βαθμό που μπορούμε, τα 
διορθώνουμε και παίρνουμε 
τα μέτρα μας».

Αναλυτικά τα αποτελέ-

σματα των αρχαιρεσιών 

στο Φαρμακευτικό Σύλλο-

γο Έβρου 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 53 - 8 έδρες

 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4
 - ΑΧΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΓ-
ΓΕΛΟΥ 6
- ΓΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 3
- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1
 - ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥ-
ΡΟΥ 7
- ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΚΥ-
ΡΟΥ 3
- ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 
ΦΩΤΙΟΥ 15
 - ΣΙΑΝΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6
- ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ 5

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡ-

ΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΕΒΡΟΥ 12 - 1 έδρα

- ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 11
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
εκλέγονται οι: Αποστόλου Ι. 
, Αχτσής Σ., Γιουρτσόγλου Χ., 
Ζώη Α., Κυριακούδη Α., Μαλά-
κης Α., Σιανκούρη Α., Τερζής Α., 
Πιτιακούδης Κ. 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΙΟ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ: 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:  ΦΡΑΝΤΖΙ-
ΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΡΑΝΤΖΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:  
ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 
ΦΩΤΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Φ.Σ.Ε. 

ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡ-

ΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Συνδυασμός: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» 52 
– 2 τακτικοί & 2 αναπληρωμα-
τικοί αντιπρόσωποι
Τακτικά μέλη: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11
ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 
ΦΩΤΙΟΥ 17
ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩ-
ΑΝΝΗ 21

Αναπληρωματικά μέλη: ΓΡΗ-
ΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΥ 11
ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥ-
ΡΟΥ 10
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΚΥ-
ΡΟΥ 16

Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΒΡΟΥ» 20 – 
1 τακτικός & 1 αναπληρωμα-
τικός
αντιπρόσωπος
Τακτικός: ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 19
Αναπληρωματικός: ΠΙΤΙΑΚΟΥ-
ΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 10
Για τους Αντιπροσώπους του 
Φ.Σ.Ε. στον Π.Φ.Σ. εκλέγονται 
τακτικά μέλη οι: Γραμμενίδης 
Α., Μαλάκης Α. και Τερζής Α. 
με αναπληρωματικά μέλη τους: 
Γρηγορίου Σ., Κυριακούδη Α. 
και Πιτιακούδης Κ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Νέα πρωτιά για την παράταξη «Όλοι μαζί» στις 
εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου

Ο ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΛΑΚΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗ ΓΝΩΜΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΔΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ – COVID ΕΠΟΧΗ     
        
Μόνιμο πρόβλημα οι ελλείψεις 
φαρμάκων, τι αναφέρει για τα παράπονα 
για τις εφημερίες 

Ο εν ενεργεία και εκ νέου πρόεδρος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου Αθανάσιος Μαλάκης

Κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου 
κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης προς το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαβιβάζοντας την επι-
στολή τριάντα (30) επιλαχόντων του πρόσφατου διαγωνι-
σμού για την πρόσληψη 250 Συνοριοφυλάκων στον Ν.Έβρου.

Οι υπογράφοντες την επιστολή επιθυμούν να ενημερω-
θούν από το αρμόδιο Υπουργείο αν υπάρχει η δυνατότητα 
συμπληρωματικής πρόσληψης τους, εφόσον έχουν ήδη κρι-
θεί ως ικανοί μετά από τις δοκιμασίες που προβλέπονταν 
από τον διαγωνισμό.

Ερώτηση για δυνατότητα συμπληρωματικής 
πρόσληψης 30 συοριοφυλάκων στον Έβρο 

Δημοσχάκης: διερεύνηση 
δυνατότητας για συμπληρωματική 
κατάταξη επιλαχόντων από τον 
πρόσφατο διαγωνισμό 
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Χρονογράφημα

Η ιστορία μιας ανήλικης πόρνης 
Μέρος 10ο 

Η 
Χαρίκλεια ανυπομονού-
σε να μάθει τι είχε απο-
φασίσει ο Ηλίας.  Ωστό-
σο οι στιγμές κυλούσαν 
αργά και βασανιστικά. 
Για να ξεγελάσει το 

μυαλό της άρχισε να κεντάει το μεγά-
λο τραπεζομάντιλο με τους αγγέλους 
που είχε ξεκινήσει πριν από καιρό, με 
την ελπίδα να το έχει τελειώσει ώστε 
να το στρώσει τις γιορτές. Όσα συνέ-
βησαν όμως δεν της επέτρεψαν να 
ολοκληρώσει το εργόχειρό της. Από 
την ταραχή της δεν κατάλαβε ότι η 
βελόνα τής τρύπησε το δάχτυλο και 
το αίμα που έτρεξε έβαψε τη λευκή 
κλωστή. Πόνεσε για λίγο. Πιάνοντάς 
το σφιχτά με τη χούφτα της έκλεισε 
τα μάτια με την ευχή αυτή τη φορά 
να έρθει η Βασιλεία στον ύπνο της και 
να της δώσει κουράγιο. Μάταια όμως, 
γνώριζε καλά από δοξασίες που είχε 
ακούσει ότι οι νεκροί εμφανίζονται στα 
όνειρα των αγαπημένων τους προσώ-
πων μόνο όταν εκείνοι θεωρούν ότι 
πρέπει να τους βοηθήσουν. Απογοη-
τεύτηκε. Όταν πια σκοτείνιασε κάθισε 
μπροστά από το παράθυρο της κουζί-
νας και περίμενε να τον δει να έρχεται.   

Τα βαριά βήματα που άκουσε στην 
αυλή την έκαναν ν’ αναθαρρέψει. Επι-
τέλους ερχόταν ο άντρας της. Στα χέ-
ρια του κρατούσε ένα μικρό μπόγο. 
Ήταν το περισσευούμενο φαγητό που 
είχε ετοιμάσει για τους πελάτες του 
καφενέ. Ήξερε ότι η γυναίκα του λό-
γω των γεγονότων και της κούρασης 
του ταξιδιού δε θα είχε μαγειρέψει. 
Εξάλλου γνώριζε πώς αντιδρούσε η 
Χαρίκλεια σε δύσκολες καταστάσεις. 
Μπαίνοντας μέσα στο σπίτι την αντί-
κρισε να στέκεται χαμένη στις σκέψεις 
της, με το βλέμμα στο κενό, λες και πε-
ρίμενε κάτι. Ταράχτηκε όταν την είδε 
έτσι. Κάθισε στην καρέκλα σιωπηλός, 
ενώ εκείνη αφού πρώτα έστρωσε το 

τραπέζι έκανε το ίδιο. Όταν τελείωσαν 
το φαγητό η Χαρίκλεια τον κοίταξε με 
αγωνία, ήταν η ώρα επιτέλους να μά-
θει τις προθέσεις του. 

Όπως ο Ηλίας γνώριζε καλά το χα-
ρακτήρα της γυναίκας του, έτσι και κεί-
νη ήξερε καλά το δικό του. Δεν ήταν ο 
άνθρωπος των μεγάλων λόγων. Σχε-
δόν πάντα προτιμούσε να μιλάει με τις 
πράξεις του. Για λίγο έστρεψε το βλέμ-
μα προς το παράθυρο, καθώς χανόταν 
μες τους καπνούς του τσιγάρου. Έξω 
στο δρόμο δεν κυκλοφορούσαν τώρα 
πια παρά μόνο κάποια αδέσποτα σκυ-
λιά που κυνηγούσαν τις αλεπούδες και 

τους λύκους, τα οποία  κατέβαιναν συ-
χνά στο χωριό για να βρουν τροφή. Οι 
κραυγές των ζώων έσπαγαν την από-
λυτη σιωπή του σπιτιού. Ο Ηλίας αφού 
ξαναγέμισε το ποτήρι του και ήπιε λίγο  
κόκκινο κρασί, σκούπισε το μουστάκι 
του και αποφάσισε να της μιλήσει. Για 
κείνον προτεραιότητα ήταν η Γεωργία. 
Όλους αυτούς τους μήνες περ-
νούσε από το μυαλό του 
ότι η κόρη τους μπορεί 
και να είχε δολοφο-
νήσει  τον Τούρκο, 
αλλά φοβόταν να 
το αποδεχτεί. Τώ-
ρα όμως που του 
εξομολογήθηκε η 
Χαρίκλεια αυτά που 
συνέβησαν, φέρνει στη 
σκέψη του εκείνο το κα-
τά τ’ άλλα συνηθισμένο 
αυγουστιάτικο απόγευμα. 
Θυμάται πως εντύπωση 
του είχε κάνει η συμπε-
ριφορά του παιδιού τους 
όταν ήρθε στον καφενέ για ν’ αφήσει 
τη στάμνα με το νερό που είχε γεμίσει 
από τη βρύση. Του φάνηκε ανήσυχη. 
Όσο κι αν προσπαθούσε να κρύψει την 
ταραχή της δεν τα κατάφερνε. Ωστό-
σο τότε ο ίδιος δεν έδωσε σημασία. 
Τις μέρες που μεσολάβησαν, μέχρι να 
φύγει από το χωριό για την εξαδέρ-
φη Ευθαλία, η Γεωργία ήταν συνεχώς 
σκεπτική και αφηρημένη. Όση ώρα μι-
λούσε δεν κουνήθηκε από την καρέκλα 
του. Στεκόταν ήρεμος και σοβαρός, με 
τα χέρια του ν’ ακουμπούν γερά πάνω 
στο τραπέζι. Η φωνή του κι αυτή στα-
θερή, αλλά άχρωμη, δεν άφηνε να βγει 
κάποιο συναίσθημα. Η γυναίκα του με 
σκυμμένο το κεφάλι τον άκουγε προ-
σεκτικά χωρίς να τον διακόπτει, ενώ 
παρακολουθούσε  με θαυμασμό τη 
στωική στάση του. Συνεχίζοντας, της 
είπε ότι κατά τη γνώμη του θα έπρεπε 

με κάθε τρόπο να προστατεύσουν την 
κόρη τους, αλλά και το αγέννητο παι-
δί της από τα κακόβουλα σχόλια της 
κλειστής κοινωνίας που ζούσαν, μιας 
και στην πορεία θα έβρισκαν τον τρόπο 
να τ’ αντιμετωπίσουν. Γι’ αυτό και θε-
ωρούσε τις κινήσεις της γυναίκας του 
σωστές. Εντούτοις, της επισήμανε ότι η 
Γεωργία δε θα μπορούσε να μείνει φι-
λοξενούμενη για πολύ καιρό στο σπίτι 
της Ευθαλίας, καθώς εκείνος ήθελε 
να γυρίσουν πίσω μετά από τη γέννα. 
Το τι θα επακολουθούσε στη συνέ-
χεια λίγο τον ένοιαζε. Ίσως γιατί για 
πρώτη φορά είχε αποφασίσει να βά-

λει πάνω από τον κόσμο τα θέλω και 
την ευτυχία της οικογένειάς του. Προς 
το παρόν το μόνο που προείχε ήταν η 
εγκυμοσύνη της κόρης τους να είναι 
όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη. Όταν θα 
περνούσαν πια οι γιορτές θα συνόδευε 
τη Χαρίκλεια στο σπίτι της εξαδέρ-
φης της Ευθαλίας για ν’ ανακοινώσει 
ο ίδιος στο παιδί τους τις αποφάσεις 

που είχανε πάρει από κοινού 
για το μέλλον της. Εκείνη, 

ακούγοντας όλα αυτά, 
ένιωσε ανακούφιση κι 
απέραντη ικανοποίηση. 
Χάρηκε που ο άντρας 
της πήρε την κατάστα-
ση στα χέρια του για ένα 

τόσο σοβαρό οικογενεια-
κό ζήτημα, αποδεικνύοντας 

της πως για κείνον το μόνο που 
μετρούσε ήταν οι δικοί του 
άνθρωποι. Μετά από καιρό 
επιτέλους κοιμήθηκε ήρεμη. 
Στα όνειρά της εμφανίστηκε 
ως φύλακας άγγελος η μάνα 

της, η Βασιλεία και της χαμογελούσε 
ευτυχισμένη. Ίσως γιατί γνώριζε πως 
η εγγονή της τώρα πια θα έχει καλύ-
τερη μοίρα από τη δική της.  

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς πέρασαν πολύ γρή-
γορα, καθώς το ζευγάρι σχεδίαζε με 
κάθε λεπτομέρεια το ταξίδι του. Ο Ηλί-
ας είχε ήδη αποφασίσει ποιον θα άφη-
νε στο πόδι του για τον καφενέ. Σκε-
φτόταν τον έμπιστο παραγιό του, τον 
Διαμαντή, που ήταν και κείνος  κάποτε 
ένα ορφανό αλητάκι του δρόμου. Τον 
είχε περιμαζέψει πριν από δέκα χρόνια 
και τώρα πια κόντευε στην ηλικία της 
Γεωργίας. Ήταν έξυπνος και δραστή-
ριος. Έτσι, θα μπορούσε για όσο καιρό 
χρειαζόταν να κρατήσει το μαγαζί, μιας 
και ήξερε καλά τη δουλειά. Εξάλλου 
ήταν συμπαθής στους πελάτες του μα-
γαζιού. Ο Ηλίας και η Χαρίκλεια του 
άνοιξαν την αγκαλιά τους όταν αυτός 
ζητιάνεψε στην πόρτα τους και τον 
υποδέχτηκαν σαν να ήταν δικό τους 
παιδί. Άλλωστε ο Διαμαντής ήταν και 
κείνος ένα ακόμα ορφανό σε τούτο 
τον σκλαβωμένο  τόπο…   

Επιτέλους τώρα μπορώ να πάρω 
μια βαθιά ανάσα. Έξω στο δρόμο σκο-
τείνιασε. Το φεγγάρι σαν απρόσμενος 
επισκέπτης έχει εισχωρήσει σιωπηλά 
μέσα απ’ το τζάμι, κρατώντας μου συ-
ντροφιά. Έτσι όπως πέφτει το χλομό 
φως του πάνω στα χειρόγραφά, μού 
φαίνεται σαν να θέλει να διαβάσει τα 
όσα σας διηγούμαι. Έκλεισα τα μάτια 
για να προσευχηθώ στην αρχέγονη 
θεότητα και μάνα, τη Σελήνη. Όταν 
νιώθω την ανάγκη αυτό κάνω πά-
ντα. Όπως όλες οι γυναίκες πρόγονοί 
μου, τη θεωρώ και γω προστάτιδα 
και καθοδηγήτριά μου. Είναι η αρχέ-
γονη Θεά Εκάτη, κόρη του Διός και 
της Ήρας, η Περσεφόνη, αλλά και η 
Άρτεμις. Νιώθω κουρασμένη και τα 
μάτια μου κλείνουν από τη νύστα. Εί-
ναι η ώρα να ξεκουραστώ. Αύριο το 
πρωί θα επισκεφτώ τη φιλενάδα μου 
την Πιπίτσα στο νέο της σπίτι. Αργό-
τερα θα κάνω μία μεγάλη μοναχική 
βόλτα στην πόλη για να σκεφτώ και 
να βάλω σε μια τάξη όλα όσα ακόμα 
έχω να σας διηγηθώ… 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  

Γνώμη

Η τραγωδία του ψωμιού: 
Ο συνδικαλιστής - θύμα της 

τουρκικής  δικαιοσύνης

Τ
ο ψωμί είναι η 
απαραίτητη τροφή 
των ανόητων κοι-
νωνιών. Η κοινω-
νία μας καταναλώ-
νει πολύ, γι' αυτό 

εδώ και 20 χρόνια έχουμε αυ-
τούς τους ηγέτες στην κεφαλή 
της χώρας», δήλωσε ο Τζιχάν 
Κολιβάρ, Πρόεδρος της Ένω-
σης Παραγωγών Ψωμιού στην 
Κωνσταντινούπολη, σε τηλεο-
πτική εκπομπή.

Κατακραυγή μετα-
ξύ των ηγετών και 
των υποστηρι-
κτών της εξουσί-
ας: «Προσέβα-
λε το τουρκικό 
έθνος». Ο εκ-
πρόσωπος του 
κόμματος του Ερ-
ντογάν χαρακτήρισε 
τις δηλώσεις του Κο-
λιβάρ «ρητορική μί-
σους». Ο εισαγ-
γελέας ανέλαβε 
δράση το συντο-
μότερο δυνατό. 
Ο κ. Κολιβάρ τέθηκε υπό κρά-
τηση και ο πρώτος δικαστής 
που συνάντησε τον έστειλε στις 
περίφημες φυλακές Σιλιβρί 60 
χλμ. μακριά. από την Κωνστα-
ντινούπολη.

Αυτή η ιστορία ήταν η πιο 
πολυσυζητημένη της εβδομά-
δας. Ο 46χρονος αρτοποιός-
συνδικαλιστής από τη Ριζούντα 
(Εύξεινος Πόντος) προσπάθησε 
να εξηγηθεί στον εισαγγελέα 
και τον δικαστή, αλλά μάταια. 
«Ήθελα να επιστήσω την προ-
σοχή της κοινής γνώμης στις 
βλαβερές συνέπειες της υπερ-
κατανάλωσης ψωμιού. Αυτό 
που είπα είναι επιστημονικό. 
Δεν είχα σκοπό να προσβάλω 
το τουρκικό έθνος ή κανέναν 
άλλον».

Αυτό που εξακολουθεί να 
είναι περίεργο είναι ότι ο Κολι-
βάρ συνελήφθη επειδή «προσέ-
βαλε το τουρκικό έθνος», ενώ 
ο δικαστής τον έστειλε στη φυ-
λακή για «προσβολή του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας».

Ο γιος του, Τζιχάν, έκανε μια 
δήλωση έξω από το Δικαστικό 
Μέγαρο όταν ο πατέρας του 
οδηγήθηκε στη φυλακή: «Δεν 
μπόρεσαν να βρουν κανένα 
στοιχείο που να σχετίζεται με 
την πρώτη κατηγορία και έτσι 
εφηύραν ένα άλλο έγκλημα. 
Σε αυτήν την περίπτωση, δεν 
χρειαζόμαστε αυτό το κτίριο, 
δεν χρειάζεται να κάνουμε τό-
σα πολλά έξοδα, αν μας έστελ-
ναν ταχυδρομικά ή με μειλ την 
ετυμηγορία, λέγοντας ότι πρέ-
πει να πάμε φυλακή και να μεί-
νουμε εκεί τόσο πολύ χρόνο, θα 
ήταν πιο βολικό''. Πρόσθεσε, «Ο 
μεγαλοεπιχειρηματίας που ανα-
κοίνωσε δημόσια ότι «γ...ησε 
το έθνος» δεν τέθηκε καν υπό 

κράτηση όταν είχε προσβάλει 
ανοιχτά το έθνος».

Ο Τζιχάν δήλωσε επίσης ότι 
ο πατέρας του έχει ασθένειες 
(Καρδιολογικές και Διαβήτη) 
και ότι η διοίκηση της φυλα-
κής αρνήθηκε την παράδοση 
των φαρμάκων του.

Τα κυρίαρχα μέσα ενημέ-
ρωσης ξεκίνησαν εκστρατεία 
λιντσαρίσματος κατά του Κο-
λιβάρ. ''Είναι ένα ψεύτικο συν-

δικάτο'', ''Έχει εκφράσει στο 
παρελθόν ιδέες ενά-

ντια στην εξου-
σία'', ''Υπερασπί-
στηκε τις θέσεις 
του Ρεπουμπλι-
κανικού Λαϊ-
κού Κόμματος 
(CHP)-βασικής 

αντιπολίτευσης''.
Χρειάζεται να 

σας υπενθυμίσουμε 
ότι το ψωμί είναι ιερό 

ή ακόμα και τα-
μπού στην τουρ-
κική κοινωνία. 
Υπάρχουν εκατο-

ντάδες ιδιωματισμοί στη λαϊ-
κή γλώσσα. Το ψωμί έχει επί-
σης και θρησκευτική ταυτότητα. 
Είναι επιπλέον συνώνυμο της 
δουλειάς, του ιδρώτα.

Η Τουρκία είναι η χώρα που 
καταναλώνει το περισσότερο 
ψωμί στον κόσμο: 120 κιλά 
ανά άτομο ετησίως. 120 εκα-
τομμύρια καρβέλια των 200γρ. 
πωλούνται καθημερινά σε όλη 
τη χώρα που κατοικείται από 
85 εκατομμύρια ψυχές. Αυτή 
τη στιγμή το ψωμί κοστίζει 4 
τουρκικές λίρες (περίπου 20 
σεντς, ο κατώτατος μισθός εί-
ναι 5.500 LT, 289 Ευρώ).

 Ο λεγόμενος αντιπολιτευτι-
κός τύπος παρακολούθησε και 
κάλυψε τα γεγονότα με μεγάλη 
προσοχή, γιατί γνωρίζουν ότι η 
πλειοψηφία των αναγνωστών 
τους δίνει μεγάλη σημασία στο 
ψωμί και είναι μεγάλοι κατα-
ναλωτές ψωμιού. Θέλει να πι-
στεύει ότι όλοι οι αναγνώστες 
δεν είναι ανόητοι!

Σε πίνακα:
Σειρά κατάταξης κατανάλω-

σης ψωμιού
(ανά άτομο και ανά έτος)
1- Τουρκία, 120 κιλά.
2- Αλγερία, 119 κιλά.
3- Σερβία, 106 κιλά.
4- Βουλγαρία, 95 κιλά.
5- Γερμανία, 85 κιλά.
6- Κύπρος, 74 κιλά.
7- Ελλάδα, 68 κιλά.
8- Ηνωμένες Πολιτείες, 60 

κιλά.
9- Γαλλία, 58 κιλά.
10- Ρωσία, 57 κιλά.
Πηγές:

·https://www.topito.com/
top-nationalite-pain-baguette

* aibi.eu  Planetoscope.com

ΤΟΥ ΡΑΓΚΙΠ 
ΝΤΟΥΡΑΝ 
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ΑΔΑ:Ψ13Ν46ΜΠ3Ζ-ΧΚΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ  

 
Αλεξανδρούπολη 14-11-2022

Αριθ. Πρωτ.:  9964

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑ-

ΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Τελωνείο 
Αλεξανδρούπολης διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των 
ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό διακήρυξης 9965/2022, για την προ-
μήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης, για τις 
ανάγκες των Τελωνείων Ν. Έβρου (Αλεξανδρούπολης , Κήπων, Ορεστιά-
δας και Καστανεών) [CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ], [CPV: 
09132100-4 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ] και [CPV: 09134200-9 ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ]» για το 2022, με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη 
μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του είδους 
καυσίμου την ημέρα της παράδοσής του στο Ν. Έβρου) συνολικής προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης 86.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός συμπεριλαμβάνει  δύο (2) Τμήματα, για κάθε ένα από 
τα οποία μπορεί να υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Κάθε οικονομικός 
φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή και για όλα τα Τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρή-
ση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικα-
σία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Νομαρχιακού Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Ειδικός Φορέας 
1023-801-0431400, από τους ΑΛΕ 2410302001 «Προμήθεια καυσί-
μων θέρμανσης» και ΑΛΕ 2410301001 «Προμήθεια καυσίμων κίνησης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02/12/2022  
ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.

Απαιτούμενες εγγυήσεις : Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό ορί-
ζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α, του Τμήματος ή 
των Τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά και εγγυητική καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης σε 4% του ύψους της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών 
θα γίνει την 05/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., μέσω του 
Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αύξοντα 
αριθμό 177055 και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). 

Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 
2551085010 και στο e-mail: tel.alexandroupolis@aade.gr.

  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  ΜΠΕΝΑΖΗ ΧΡΥΣΗ ΠΕ/Α΄

Αναλύσεις

Αλεξανδρούπολη: Συμπεράσματα από την ακύρωση  της ιδιωτικοποίησης του λιμένα

Θ
α πρέπει να γίνει - επιτέλους 
- αντιληπτό ότι στις συνθή-
κες παγκοσμιοποίησης  που 
καταργεί τα οικονομικά σύ-
νορα των κρατών η Θράκη 
δεν αποτελεί την ακριτική 

περιοχή της χώρας με όρους εθνικής οι-
κονομίας αλλά το δυνητικό της επίκεντρο. 
Διότι με τη διάλυση του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας και της ΕΣΣΔ δημιουργήθηκε 
για τη Θράκη και τη Βόρεια Ελλάδα μια 
τεράστια ενδοχώρα που εκτείνεται βόρεια 
και πέραν των Βαλκανίων μέχρι την Σκαν-
διναβία και ανατολικά στη Μαύρη Θάλασ-
σα, η οποία δεν υφίστατο στις συνθήκες 
του Ψυχρού πολέμου. Γιαυτό η ΕΕ το 1992 
δημιούργησε τον Διευρωπαϊκό σιδηροδρο-
μικό άξονα ΙΧ που θα συνέδεε τη Βαλτική 
(Ελσίνκι) με τη Μεσόγειο (Αλεξανδρούπο-
λη).έχοντας κομβικά σημεία το Βουκουρέ-
στι, το Βίλνιους, το ΜΙνσκ, το Κίεβο, την 
Οδησσό, τη Μόσχα,  το Καλίνινγκραντ, την 
Αγία Πετρούπολη. Μάλιστα  η  διεύρυνση 
της ΕΕ με Κύπρο, Μάλτα, Εσθονία, Λετονία, 
Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία 
επέτεινε ακόμη περισσότερο την αξία του 
λιμένα της Αλεξανδρούπολης ως κέντρου 
του διαμετακομιστικού εμπορίου ανάμεσα 
στις χώρες της Β. Αφρικής και της Εγγύς 
Ανατολής αφενός με τις χώρες της Μ. Θά-
λασσας, της Κεντρικής της Ανατολικής και 
της Βόρειας Ευρώπης αφετέρου, όμως πο-
τέ δεν αξιοποιήθηκε. 

Εδώ και τρεις δεκαετίες, με το τέλος του 
Ψυχρού πολέμου,  υπάρχει μια αναθεώρηση 
της γεωπολιτικής αξίας των περιφερειών της 
χώρας λόγω των εξελίξεων στην Ευρώπη, 
με την αναβάθμιση ή την υποβάθμισή τους. 
Ο νέος γεωπολιτικός χάρτης που προέκυψε 
δεν είναι πρωτόγνωρος για τον ελλαδικό 
χώρο διότι έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμέ-
να ιστορικά σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης 
σε διάφορες περιόδους. Αποτελεί ιστορική 
διαπίστωση η απομόνωση της κεντρικής και 
νότιας Ελλάδας σε συνθήκες παγκοσμιοποί-
ησης, που ως «Κατωτικά» μέρη, βρίσκονταν 
κατά την Αρβελέρ πάντα εκτός της σφαίρας 

των δραστηριοτήτων, όπως στη ρωμαϊκή, 
στην βυζαντινή και στην οθωμανική αυτοκρα-
τορία. Την ίδια διαπίστωση, για τους ίδιους 
λόγους, έκανε και η Μόλι Γκρην, καθηγήτρια 
Οθωμανικής Ιστορίας στο Πρίνστον, η οποία 
σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή» εκτί-
μησε ότι «αυτό το κομμάτι της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, Στερεά Ελλάδα και Πελο-
πόννησος, ήταν από τα πιο καθυστερημέ-
να σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία». Στην 
βόρεια Ελλάδα και στη Θράκη ανήκε πάντα 
το προνόμιο της οικονομικής επικοινωνίας 
με την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Όμως όλοι 
οι κυβερνήσαντες τη χώρα μετά το 1991, 
μόλις τρεις δεκαετίες μετά "ανακάλυψαν" 
την τεράστια ευρωπαϊκή ενδοχώρα με την 
οποία συνδέονται η Αλεξανδρούπολη και η 
Θράκη και ότι το λιμάνι και ο σιδηροδρο-
μικός άξονας Αλεξανδρούπολης - Ελληνο-
βουλγαρικών συνόρων παρακάμπτουν τα 
Στενά. Και αυτό επειδή τα συμφέροντα της 
υπερδύναμης υπαγόρευσαν την αξιοποίηση 
της γεωστρατηγικής αξίας της περιοχής με-
τά το πραξικόπημα του 2014 στο Κίεβο και 
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όταν ακούς τον 
κ. Δένδια τον περασμένο Μάιο στην Επιτρο-
πή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου 
για την «κύρωση του δεύτερου πρωτοκόλ-
λου τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος 
και των ΗΠΑ» να λέει: «Θέλαμε τη στρατιω-
τική παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή και 
στη Θράκη. Ένα κύριο σημείο ήταν το θέμα 
της Αλεξανδρούπολης. Θέλουμε (τη) στρα-
τιωτική παρουσία των ΗΠΑ. Ναι δεν θέλου-
με να είναι εμπορικό το λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης» (Καθημερινή 10/5/2022), τότε 
δεν μένει καμία αμφιβολία ότι η ανάπτυξη 
της Θράκης, έστω τρεις δεκαετίες μετά τη 
διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, με 
την αξιοποίηση της γεωοικονομικής και της 
γεωπολιτικής αξίας της περιοχής, έχει πα-
γιδευτεί στη γεωστρατηγική της αξία, στις 
πολεμικές επιδιώξεις των ΗΠΑ.

Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν για άλλη μια 
φορά με την απόφαση του πρωθυπουργού 
σύμφωνα με την οποία  το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης πρέπει «να παραμείνει στην 
κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου και συ-
γκεκριμένα του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει και 
τη δυνατότητα να αναπτύξει το λιμάνι και 
να αξιοποιήσει πλήρως όλες του τις δυνα-
τότητες». Όμως όταν η κυβέρνηση μέσα σε 
δύο χρόνια από τον Ιούλιο του 2020, που το 
ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε από την Αλεξανδρού-
πολη την απόφαση για πώληση του 67% 
του λιμένα σε ιδιώτη, αυτοαναιρείται αλλά 
αναιρεί  και τη δογματική  πολιτική της για 
την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών 

πηγών μέσω του ιδιωτικού κεφαλαίου, τότε 
είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για αξίωση 
της Ουάσινγκτον να διαχειρίζεται αυτή εξ 
ολοκλήρου το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 
Μάλιστα όλα τα έργα επέκτασης, εκβάθυν-
σης και εξοπλισμού του λιμένα θα ανατεθούν 
στο ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή όλες τις δαπάνες για 
τα έργα και τον εξοπλισμό του λιμένα που 
θα επιβάρυναν τον πλειοδότη του διαγωνι-
σμού για την ιδιωτικοποίηση του λιμένα θα 
επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο και όχι τις 
ΗΠΑ.  Από πού απορρέουν αυτά τα συμπε-
ράσματα;  Από τον Νόμο 4660/2020 (ΦΕΚ 
23Α) για την αμυντική συνεργασία μεταξύ 
Ελλάδας και ΗΠΑ, σύμφωνα με τον οποίο 
"...χορηγείται στην Κυβέρνηση των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών καθεστώς προτεραιότητας 
(ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση) του λι-
μένα Αλεξανδρούπολης...". Δηλαδή καθεστώς 
προτεραιότητας έχουν οι πολεμικές σκοπιμό-
τητες των ΗΠΑ έναντι των εμπορευματικών. 
Πώς θα μπορούσε μια ιδιωτική εταιρεία να 
προγραμματίσει τις δραστηριότητες της μέσα 
σε αυτές τις απρόβλεπτες συνθήκες της ανε-
μπόδιστης πρόσβασης και χρήσης κατά προ-
τεραιότητα; Αλλά και για ποιό λόγο το Πε-
ντάγωνο να ανεχθεί και άλλη παρουσία στο 
λιμάνι, σε μια χώρα εκ προοιμίου δεδομένη;

Ποιά είναι τα συμπεράσματα που θάπρεπε 
να κρατήσουμε; Όλα αυτά συμβαίνουν λόγω 
των οξυμένων ελληνοτουρκικών σχέσεων και 
της πολιτικής της Αθήνας να αναζητά προ-
στάτες με την ψευδαίσθηση ότι έτσι υπερα-
σπίζεται τη χώρα. Αυτό ισχυρίστηκαν για την 
αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη, 
καίτοι ο Έβρος λόγω της μορφολογίας του 
εδάφους είναι απόρθητο φρούριο. Αν επιζη-
τούμε την ανάπτυξη, να ξεφύγει η χώρα από 
αυτή τη μέγγενη που την καθηλώνει, ο μόνος 
τρόπος είναι η προσέγγιση των δύο χωρών 
χωρίς παρεμβάσεις τρίτων μέσα από το δι-
εθνές δίκαιο με προσφυγή στη Χάγη. Χωρίς 
παρεμβάσεις τρίτων διότι τα συμφέροντα 
των δυνάμεων που θεωρούμε ότι μας προ-
στατεύουν, συμβαδίζουν με τη διαιώνιση της 
ελληνοτουρκικής αντιπαλότητας δεδομένου 
ότι αυτή η αντιπαλότητα τους δίνει τη δυνα-
τότητα να παρεμβαίνουν στη χώρα μας, ως 
χώρα προβλέψιμη και δεδομένη στην εξυ-
πηρέτηση των συμφερόντων τους.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης 

& Μονάδα Οικογενειακής Υποστήριξης

Τούντζας 100, 681 00 Αλεξανδρούπολη 
Τηλ.: 25510 89595, φαξ: 25510 89596

Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 
08:00-16:00

• Η προσέλευση στο πρόγραμμα είναι εθελοντική.
• Οι υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής & θε-
ραπείας παρέχονται δωρεάν. 
• Δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα.
• Οι υπηρεσίες παρέχονται με σεβασμό στο απόρ-
ρητο.

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
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5 8 2

5 1 2

6 2 1 3

4 7 1 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

4 3

5 8 3 7 9

4 8 2 6

3 7 6

4 8 2

7 1 6

9 6 8 3

4 8 6 2 7

2 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

O θιασάρχης του τσίρκου ετοιμαζόταν για την 

μεγάλη πρεμιέρα όταν ένας ισχνός ανθρωπάκος 

μπήκε μέσα και τον πλησίασε.

-Είστε ο υπεύθυνος; ρώτησε συνεσταλμένα. Θα 

‘θελα να δουλέψω στο τσίρκο σας. Πιστεύω ότι ξέ-

ρω ένα καλό νούμερο.

Ο θιασάρχης έκανε ένα νόημα συγκατάβασης, 

οπότε ο ανθρωπάκος έτρεξε στο κεντρικό κοντά-

ρι και ανέβηκε γρήγορα στη κορυφή του. Πήρε μια 

βαθιά ανάσα, έδωσε ένα σάλτο και άρχισε να χτυ-

πάει τα χέρια του πάνω κάτω, με δύναμη. Παρα-

δόξως, αντί να βυθιστεί στο κενό και να πεθάνει, 

ο ανθρωπάκος άρχισε να πετάει γύρω από τους 

πασσάλους του τσίρκου, τα σχοινιά κι άλλα εμπό-

δια, κάνοντας απίστευτες φιγούρες και ακροβατικά 

που κατέληξαν σε μια δυνατή βουτιά δίπλα στον 

θιασάρχη, ο οποίος τον παρακολουθούσε συνεχώς, 

με σοβαρό ύφος.

-Λοιπόν; Πώς σας φάνηκε; είπε περήφανα ο 

ανθρωπάκος.

-Μόνο αυτό ξέρεις να κάνεις; τον ρώτησε ο θι-

ασάρχης περιφρονητικά. Μιμήσεις πτηνών;

* * * * * *

Περνάει κάποιος έξω από ένα τρελοκομείο, κρα-

τώντας ένα τσουβάλι στον ώμο του.

-Τι κουβαλάς εκεί; τον ρωτάει ένας τρόφιμος 

μέσα από τα κάγκελα.

-Κοπριά, για να τη βάλω στις φράουλές μου, 

αποκρίνεται ο περαστικός.

-Κοίτα να δεις αδικία, λέει αγανακτισμένος ο 

άλλος. Εγώ τις τρώω με ζάχαρη κι όμως εμένα 

θεωρούν τρελό!…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Αδίδακτος, άπειρος.
8. Άγγλος… Αδάμ.
13. Πρωτεύουσα επαρχίας του νομού 
Λακωνίας.
14. Αίσθημα σωματικής κόπωσης.
16. … παρών: σαν να ήταν εδώ.
17. Θαμνώδη φυτά.
19. Ερημική πεδιάδα της Ασίας.
20. Μπόσικα, χαλαρά.
22. Μουσικό φωνητικό σύνολο.
24. Σιγόντο ψάλτη.
26. Φάτσα με φάτσα.
28. Ο εκκινητήρας του αυτοκινήτου.
29. Με αναμνήσεις το… πατρικό.
31. Λίμνη της Αιθιοπίας.
33. Αν πολλαπλασιαστεί… σαλπίζει.
34. Σύστημα μετάδοσης τηλεοπτικών 
προγραμμάτων.
36. … Γκάντι: αξέχαστη Ινδή πολιτικός.
38. Το όνομα του συγγραφέα Φλέμινγκ.
40. Γάλλος φιλόσοφος, ιδρυτής της κοι-
νωνιολογίας.
41. Ρόλος ζωής για τον Τσάρλι Τσάπλιν.
43. Τα χωρίς στίγματα.
44. Γράμματα από το… Λεωνίδα.

-- Συστατικά --

• 1 ποτήρι ελαιόλαδο
• 2 κρεμμύδια
• 1 κιλό μπάμιες
• 4-5 μεγάλες ντομάτες
• 3-4 σκελίδες σκόρδο
• 1/2 ματσάκι μαϊντανός

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Μια απλή και καλή συνταγή για μπάμιες στο 

φούρνο. Απλό και υγιεινό φαγητό.
• Πλένουμε και καθαρίζουμε τις μπάμιες από τα 

κοτσάνια τους. Τις βάζουμε σε ένα ταψί.
• Κόβουμε τα κρεμμύδια σε φέτες, όπως επίσης 

και το σκόρδο.
• Πλένουμε και ψιλοκόβουμε το μαϊντανό, και 

τον βάζουμε μαζί με το σκόρδο και το κρεμμύ-
δι μέσα στο ταψί.

• Αλατοπιπερώνουμε όσο θέλουμε και ανακα-
τεύουμε όλα μαζί.

• Ρίχνουμε ένα ποτήρι λάδι.
• Βάζουμε τις ντομάτες στο μίξερ, και έπειτα τις 

ρίχνουμε κι αυτές στο ταψί.
• Τέλος, καθαρίζουμε και κόβουμε τις πατάτες 

κυδωνάτες και τις ρίχνουμε και αυτές στο ταψί.
• Ψήνουμε στο φούρνο για περίπου 1 ώρα στους 

180 βαθμούς.
• Οι μπάμιες μας είναι έτοιμες. Τις συνοδεύουμε 

με ωραία φέτα.
• Καλή μας όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μπάμιες στο φούρνο, της γιαγιάς Ελένης

Κάθετα
1. Αυτοκίνητα της… Φόρμουλα 1.
2. Είναι και ο τετρακέφαλος.
3. Δεν έχουν το στοιχείο της πρόθεσης.
4. Αδελφή του πατέρα ή της μητέρας κάποιου.
5. Ομόηχα φωνήεντα.
6. Έργο του Πουτσίνι.
7. Θεαματικό σπορ.
8. Ονομαστό γαλλικό τσίρκο.
9. Άνομη και… αθόρυβη.
10. Κι έτσι η Δεκέλεια.
11. Ώστε, λοιπόν.
12. Αδελφή του Λαζάρου.
15. Θεός των Βίκινγκς.
18. Και ελέγχου καυσαερίων υπάρχει.
21. Τρέχει με χιονοπέδιλα (ξ.λ.).
23. Τα έχει η… τιμή.
25. Γιάννης…: ο εικονιζόμενος.
27. Ισραηλινός πολιτικός.
30. Είδος μπαμπακερού υφάσματος.
32. Δεν ξέρω.
35. Το σύνολο των ηθοποιών ενός έργου 
(ξ.λ.).
37. Συντομογραφία εκρηκτικής ύλης.
39. Νομπελίστας οικονομολόγος.
42. Όμοια… ποιοτικά.
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Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου θα 
πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια 
της 4ης ατομικής 
έκθεσης του Νί-
κου Κιτμερί-
δη στην Art 
Gallery στην 
Αλεξαν-
δρούπολη.

Ο τίτλος 

της έκθεσης είναι "Untitled 2". 
Ένας μυστήριος τίτλος που 

ενεργοποιει τη φαντα-
σία του θεατή, να 

ταξιδέψει στο 
χρόνο ή να δει 
σε ενα παράλ-
ληλο σύμπαν 
ανθρώπους και 

αντικείμενα σε 

μια οντότητα.
Ο έντονος σουρεαλισμός 

στα 22 έργα με χρωματιστά 
μολύβια και ακουαρέλα σε 
χαρτί μας εξωτερικευει τα συ-
ναισθήματα και μας προβλη-
ματίζει ευχάριστα σχετικά με 
τις αντιλήψεις των κοινωνικών 
τάξεων, τη σεξουαλικοτητα και 
την αποδοχή της, τον πόλεμο 

και την προσφυγιά.
Η έκθεση θα διαρκέσει 

μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου. 
Λίγα λόγια για τον Νίκο 

Κιτμερίδη
Ο Νικόλαος Κιτμερίδης 

γεννήθηκε το 1984 στην 
Αλεξανδρούπολη. Εισή-
χθη το 2005 στην Ανωτά-
τη Σχολή Καλών Τεχνών 
στον τομέα της ζωγραφι-
κής με καθηγητή τον κ.Τρι-
αντάφυλλο Πατρασκίδη 
και αποφοίτησε το 2010. 
Εχει συμμετάσχει σε πολ-
λές ομαδικές εκθέσεις εκ-
θέσεις. Έργα του βρίσκο-
νται στο Ιστορικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης και στη 
Θρακικό Κέντρο Τέχνης 
και Πολιτισμού. 

Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα 
ήταν η φιλανθρωπική εκδήλωση που δι-
οργάνωσε ο Κώστας Μολτσιδης, γνωστός 
καλλιτεχνικά ως LAVA, και συμμετείχε ο 
Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Ν. Ορε-
στιάδας «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ» 
με τον φιλόπτωχο κουμπαρά του από το 
πρωί έως και αργά το βράδυ της Κυριακής 
6 Νοεμβρίου 2022 σε γνωστά café-bar 
της κεντρικής πλατείας της Ν. Ορεστιάδας.

Με σύμμαχο μας έναν ονειρεμέ-
νο φθινοπωρινό καιρό η παραπάνω 
δράση ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη, 
ομολογουμένως με απόλυτη επιτυ-
χία, αφού η τοποθεσία πλημμύρισε 
με κόσμο.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν ιδι-

αίτερα όλες κι όλους εσάς, φίλες και φί-
λους, μέλη του Συλλόγου Κυριών & Δε-
σποινίδων Ν. Ορεστιάδας «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ» που όχι μόνο τιμήσανε πα-
ρέα με φίλους και συγγενείς αλλά ενισχύ-
σανε το κουμπαρά μας καθ’όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας.

Ευχαριστούν θερμά τους επαγγελματί-
ες των τοπικών επιχειρήσεων, τους εκπρο-
σώπους πολιτιστικών, αθλητικών συλλό-
γων και λοιπών θεσμών και φορέων που 
αγκάλιασαν τη φιλανθρωπική εκδήλωση.

«Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στο Δή-
μαρχο Ορεστιάδας κ. Βασίλη Μαυρίδη και 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που διέ-
θεσαν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους 
με τη παρουσία τους.

Τέλος, ευχαριστούμε από καρδιάς τον 
LAVA Κώστα Μολτσίδη για την ανθρώ-
πινη πρωτοβουλία και την άριστη συνερ-
γασία με το Δ.Σ. του συλλόγου μας. Είναι 
τεράστια η χαρά μας η συμμετοχή μας στο 
όνειρο του οσο απολαμβάναμε τις μουσι-
κές του επιλογές από βινύλιο.

Τα έσοδα του ταμείου του Συλλόγου 
Κυριών & Δεσποινίδων Ν. Ορεστιάδας 
«ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ» προέρ-
χονται αποκλειστικά από την ετήσια συν-
δρομή των μελών του, από δωρεές κι από 
εκδηλώσεις. Στηρίζοντας τις δράσεις μας, 
μας γεμίζετε με συγκίνηση και δύναμη να 
συνεχίζουμε το φιλάνθρωπο έργο προς 
όφελος του φιλόπτωχου ταμείου. Μας 
είστε όλοι απαραίτητοι».

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική εκδήλωση στην
 Ορεστιάδα

Στο 
πλαίσιο ενίσχυσης 
συνεργασίας των 
αμερικανικών και 
των Ελληνικών 
πανεπιστημίων

Στο κτήριο Διοίκησης του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) 
έγιναν δεκτοί συνολικά 25 εκπρόσω-
ποι από κορυφαία Πανεπιστήμια των 
Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων International 
Academic Partnerships Programme 
(IAPP) - Greece, για την ενίσχυση της 
συνεργασίας των αμερικανικών και 
των Ελληνικών πανεπιστημίων.

Η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε 
εγκαταστάσεις και υποδομές της Πα-
νεπιστημιούπολης Κομοτηνής, έγινε 
δεκτή στο κτήριο Διοίκησης από τις 
πρυτανικές αρχές, τους Κοσμήτορες 
των Σχολών, τους Προέδρους των 

Τμημάτων και Καθηγητές του Πανε-
πιστημίου που έχουν ήδη αναπτύξει 
συνεργασία με Αμερικανικά Ιδρύματα.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση 
σχετικά με τους τρόπους υποστήριξης 
νέων συνεργασιών, τη διερεύνηση θε-
ματικών περιοχών και δράσεων κοινού 
ενδιαφέροντος, καθώς και τρόπων 
συνέχισης των επαφών μεταξύ των 
πανεπιστημίων μετά την επίσκεψη. Οι 
προτάσεις που συζητήθηκαν περισσό-
τερο αφορούσαν τη συνεργασία σε 
θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας, 
επιστημών της εκπαίδευσης, κοινω-
νικών επιστημών με έμφαση στο με-
ταναστευτικό θέμα, εκπόνηση κοινών 
προγραμμάτων σπουδών, ανταλλαγή 

φοιτητών, ακαδημαϊκών, ερευνητών, 
συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών σε 
ξενόγλωσσα και θερινά προγράμματα 
στο ΔΠΘ, και στήριξη των Ελληνικών 
Σπουδών στις ΗΠΑ.

Κατά την αναχώρησή τους τα μέλη 
της αντιπροσωπείας εξέφρασαν την 
ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για το επί-
πεδο του εκπαιδευτικού έργου και της 
έρευνας που διεξάγεται στο Δ.Π.Θ. 
για το εύρος των πεδίων πιθανής 
συνεργασίας που διερευνήθη-
καν και τις προτάσεις συνερ-
γασίας που έλαβαν από τους 
εκπροσώπους των Σχολών και 
των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. με 
τους οποίους συναντήθηκαν.

25 εκπρόσωποι από κορυφαία Πανεπιστήμια των 
ΗΠΑ επισκέφτηκαν το ΔΠΘ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομί-
λου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει 
προβολές ταινιών μικρού μήκους, 
για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δη-
μοτικού, Γυμνασίου και Α' Λυκεί-
ου, στο Μουσείο Μετάξης, στο 
Σουφλί, στο πλαίσιο συνεργασί-
ας με το 5ο Παιδικό και Εφηβικό 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Αθήνας.

Οι προβολές πραγματοποιού-
νται από τις 14 Νοεμβρίου έως 
και τις 16 Δεκεμβρίου 2022 (κα-
θημερινά, εκτός Τρίτης, ώρες 
10:00-14:00) και περιλαμβάνουν 
τέσσερα διαφορετικά προγράμ-
ματα ανά ηλικιακή ομάδα 
τα οποία ανοίγουν 
γόνιμο διάλο-
γο και θέτουν 
καίρια ερωτή-
ματα στους 
μαθητές για 
επίκαιρα ζη-
τήματα.

Οι μαθητές, 
μέσω του εκπαι-
δευτικού προγράμμα-
τος του Παιδικού και Εφηβικού 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Αθήνας, θα έχουν την 

ευκαιρία να ανακαλύψουν 
τεχνικές κινηματο-

γράφησης και να 
εμβαθύνουν 
στους τρό-
πους αφή-
γησης.

Δείτε τα 
προγράμμα-

τα προβολών 
ανά ηλικιακή ομά-

δα εδώ
Οι εκπαιδευτικοί δύναται να 

λάβουν σχετικό υλικό προετοι-
μασίας κατόπιν προφορικού αι-

τήματός τους στο Μουσείο Με-
τάξης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Απαραίτητη η προσυνεννόηση.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και για κρατήσεις σχολεί-
ων, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με το Μουσείο, στο τηλέφω-
νο 25540 23700 (καθημερινά, 
εκτός Τρίτης, 10:00-17:00).

ΠΙΟΠ | Μουσείο Μετάξης
Ελευθερίου Βενιζέλου 73, 

Σουφλί 684 00
Τ: 25540 23700 | www.piop.

gr

Προβολές ταινιών μικρού μήκους για σχολικές 
ομάδες στο Μουσείο Μετάξης

Νέα έκθεση ζωγραφικής στην Art Gallery

Life

Οι μαθητές θα 
έχουν την ευκαιρία να 
ανακαλύψουν τεχνικές 

κινηματογράφησης και να 
εμβαθύνουν στους τρόπους 

αφήγησης

««4 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη. Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στηρίζει το 
έργο του Συλλόγου Διαβητικών Έβρου και βρίσκεται δίπλα στους συμπατριώτες μας με διαβήτη, 

επιθυμώντας να συμβάλει στην ενίσχυση της γνώσης και της εκπαίδευσης για την πάθηση. » 
Δημήτρης Πέτροβιτς, Αντιπεριφεριάρχης Έβρου 

Την 
Τρίτη 22 

Νοεμβρίου τα εγκαίνια 
της 4ης ατομικής έκθεσης 

του Νίκου Κιτμερίδη 

Με πρωτοβουλία  του 
Συλλόγου Κυριών & 

Δεσποινίδων Ν. Ορεστιάδας 
«ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ»
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

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

Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας
Διεθνής Ημέρα Φλαμένκο
Παγκόσμια Ημέρα Αγγειεκτομής
Παγκόσμια Ημέρα 
Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή 17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 
2551356200
Σαμοθράκης:25510-41305 
και 41385 
Τηλ.Πρακτ.:25510 
38503,2551024694, 
2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Χατζηκυριακου Εθνικής Αντί-
στασης 49 ✆2551031479
18:00-08:00 Αβραμίδου Λ. Δημοκρατίας 
99 (παραπλεύρως ADMIRAL) ✆2551024264

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη Κων/πολεως 
222 ✆2552023926

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο μη-
χανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να απα-
σχοληθούν στα έργα της εταιρίας

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Ιφιγένεια, Ματθαίος, 
Ματθίλδη.

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! Το Τρίγω-
νο Ερμή-Δία, θα σου δώσει εσωτερική 
δύναμη, σε ότι κι αν θελήσεις να κάνεις 
ή να διεκδικήσεις σήμερα!  
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, το Τρίγωνο Ερμή-Δία, 
θα σε ωθήσει σήμερα σε ορισμένες σο-
βαρές, ουσιαστικές και ωφέλιμες απο-
φάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις 
και συναναστροφές, που θα βελτιώ-
σουν πολύ αυτόν τον τομέα!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, το Τρίγωνο Ερμή-Δία, 
θα σου φέρει σίγουρη επιτυχία και εύ-
νοια στην καθημερινότητα σου και θα 
γλυκάνει με πολλούς τρόπους την κα-
θημερινότητα σου! Θα καταφέρεις να 
κάνεις θετικές κινήσεις σήμερα και όλες 
οι υποχρεώσεις σου θα διεκπεραιω-
θούν με ευκολία!     

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα φίλε Καρκίνε, το Τρίγωνο Ερ-
μή-Δία, θα σου φέρει σίγουρα καλοπέ-
ραση, ψυχαγωγία, διασκεδάσεις, απο-
λαύσεις στο έπακρο, δημιουργικότητα 
και ακαταμάχητη λάμψη! Έχεις όλα τα 
βλέμματα πάνω σου, ανανεώνεσαι κοι-
νωνικά και καταφέρνεις να βελτιώσεις 
απόλυτα την φήμη και την δημοτικό-
τητα σου!

ΛΕΩΝ
Σήμερα αγαπητέ Λέοντα, με το Τρίγω-
νο Ερμή-Δία, υλοποιείς με απόλυτη 
επιτυχία επιθυμίες, σκοπούς και στό-
χους, που έχουν να κάνουν με το σπίτι 
και την οικογένεια! Προσπάθησε τώρα 
που έχεις εύνοια, να εξομαλύνεις συγ-
γενικές σχέσεις!     

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, με το Τρίγωνο 
Ερμή-Δία, ευνοούνται απόλυτα επαφές, 
επικοινωνίες, νέα ξεκινήματα, μετακινή-
σεις, αλλά και σχέσεις με αδέλφια και 
γείτονες! Θα έχεις πολλές ευκαιρίες 
για νέες ενδιαφέρουσες και ωφέλιμες 
γνωριμίες! 

ΖΥΓΟΣ
Σήμερα φίλε Ζυγέ, με το Τρίγωνο Ερμή-
Δία, θα ξεχωρίσεις για την αυξημένη 
σου αυτοπεποίθηση και την ώριμη γο-
ητεία σου! Σημαντικά για σένα θέματα 
και σχέσεις στην ζωή σου, σταθεροποι-
ούνται, ακριβώς όπως εσύ μέχρι τώρα 
επιθυμούσες και είχες ανάγκη!    

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, με το Τρίγωνο 
Ερμή-Δία, η τύχη είναι σε όλους τους 
τομείς με το μέρος σου! Οφείλεις να 
εκμεταλλευτείς όλες τις ευκαιρίες που 
θα έρθουν στην ζωή σου και να κάνεις 
επιθυμίες και όνειρα πραγματικότητα!   

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα φίλε Τοξότη, με το Τρίγωνο Ερ-
μή-Δία, κάνε μια θετική ενδοσκόπηση 
και αναλογίσου τι πραγματικά θέλεις 
για να είσαι ευτυχισμένος και θα νιώ-
σεις δυνατός, ανανεωμένος ψυχικά και 
ικανός να το πετύχεις πλέον! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, με το Τρίγωνο Ερ-
μή-Δία, οι φίλοι σε στηρίζουν, σε βοη-
θούν έμπρακτα και αποτελεσματικά και 
σου αποφέρουν σημαντικά οφέλη για 
να κάνεις πραγματικότητα τα μεγάλα 
όνειρα και τα σπουδαία σχέδια σου!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, θετικές και ουσιαστι-
κές εξελίξεις θα υπάρξουν σε όλους 
τους σημαντικούς τομείς της ζωής σου 
με το σημερινό Τρίγωνο Ερμή-Δία! Η 
κοινωνική σου εικόνα βελτιώνεται στο 
έπακρο, αφού σήμερα θα νιώσεις πως 
οι γύρω σου πραγματικά σε σέβονται!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, το Τρίγωνο Ερμή-Δία 
σου προσφέρει άπλετη τύχη, σε ότι κι 
αν κάνεις σήμερα! Οι συγκυρίες μέσα 
από επαφές, συναντήσεις και μετακι-
νήσεις, θα σου δώσουν πολλές ευκαι-
ρίες να πετύχεις υψηλούς στόχους, να 
ανανεώσεις την καθημερινότητα σου! 

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος όρο-
φος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέροχη θέα 
το θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από την κε-
ντρική πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 2010 , κα-
τάλληλη για παραθεριστική κατοικία ή και για 
εκμετάλλευση. Αποτελείται από δύο υπνο-
δωμάτια , σαλόνι, κουζίνα και 2 μπάνια. Το 
συνολικό του εμβαδόν είναι 74 τ.μ.
Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα 
κτιρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέ-
φωνα 6978021200  & 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

Μεταμορφώστε 
τους τοίχους σας με 
έναν ιδιαίτερο και 
διαφορετικό τρόπο!

Δώστε πολυτελή διάσταση στον 
χώρο σας

Βάψτε τον τοίχο σας σε μια μεταλ-
λιζέ απόχρωση ή λευκό και προσθέστε 
από πάνω τετράγωνα κομμάτια σκλη-
ρού υφάσματος αφήνοντας λίγα κενά. 
Με το φως του ήλιου θα δημιουργηθεί 
μια ψευδαίσθηση σαν να λάμπει ο τοί-
χος σας από μόνος του. Αυτός ο τοίχος 
ταιριάζει σε σαλόνια αλλά και σε υπνο-
δωμάτια και φαίνεται ωραίος όταν μπαί-
νει σε έναν από τους τέσσερις τοίχους 
ενός δωματίου.

Υπνοδωμάτιο με στιλ
Στο υπνοδωμάτιο της παρακάτω ει-

κόνας, έχουν δημιουργηθεί δύο διαφο-
ρετικές ιδέες σε δύο τοίχους. Στον τοί-

χο που βρίσκεται πίσω από το κρεβάτι 
έχει προστεθεί ένα πρόσθετο κομμάτι 
τοίχου που ταιριάζει και με το κεφα-
λάρι του κρεβατιού. Στον πλαινό τοί-
χο έχει μπει ξύλινη επιφάνεια δίνοντας 
στον χώρο ζεστασιά. Μην φοβάστε να 
συνδυάσετε διαφορετικές υφές στους 
τοίχους σας. Επιλέξτε τεχνοτροπίες που 
σας αρέσουν και ‘δέστε’ τις μεταξύ τους 
εκμεταλλευόμενοι την υπόλοιπη διακό-
σμηση του δωματίου.

Μεταλλιζέ διάσταση
Σε έναν τοίχο μπορείτε να δημιουρ-

γήσετε ένα σωρό τεχνοτροπίες, μπορεί-
τε όμως να προσθέσετε μια επιφάνεια 
που να είναι έτοιμη φτιαγμένη με έναν 
ιδιαίτερο τρόπο και απλά να την τοπο-
θετήσετε στον τοίχο σας. Η τεχνοτροπία 
αυτού του τοίχου είναι πολύ ιδιαίτερη 
και αποτελείται από γεωμετρικά σχήμα-
τα. Πάνω στον τοίχο έχει τοποθετηθεί 
ένα έργο τέχνης παρόμοιας λογικής που 
ταιριάζει πολύ στον χώρο και του προ-
σθέτει ακόμα περισσότερο στυλ.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ



Η ΓΝΩΜΗ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  202216 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Με τους αγώνες της πρεμιέρας ξεκί-
νησε το πρωτάθλημα του 1ου Ομίλου 
της Γ’ Εθνικής.

Σε αυτούς είδαμε τα βαριά ονόματα 
τις κατηγορίας με πολλές συμμετοχές 
στην Α’ Εθνική να παιρνουν σημαντικές 
νίκες στην πρεμιέρα του πρωταθλήμα-
τος. Στο θρακιωτικο ντέρμπι στην Κομο-
τηνή ο Πανθρακικός ήταν σαφώς καλύ-
τερος από την Αλεξανδρούπολη έχοντας 
ως αποτέλεσμα να πάρει το πρώτο τρί-
ποντο στη σεζόν με 3-0.

Η Καβάλα αν και θεωρητικά από τα 
αουτσαιντερ της κατηγορίας και είχε 
ηττηθεί σε φιλικό από το Αβατο, πή-
ρε άνετα με 3-0 τα αμούστακα παιδιά 
του Κώστα Μπεδρελή με τον Αρη να 
είναι κατεβαίνει με ελλείψεις στο Ανθη 
Καραγιάννη, ενώ η Δόξα Δράμας του 
Κυριακου Κετσιεμενίδη έφυγε με μεγά-
λο διπλό από την δυνατή Μηχανιώνα 
με τον Ξανθιώτη κόουτς να κάνει θετι-
κό επίσημο ντεμπούτο στον πάγκο των 
μαυραετών.

Στο γήπεδο του ΑΟΞ ο Ορφέας Ξάν-
θης φορώντας κίτρινες στολές με τον 
Ορφέα αντί για το Δημόκριτο στο στή-
θος ως ΓΣ Ξάνθη χάρη σε ένα τέρμα νί-
κησε τον ανέτοιμο αλλά μαχητικό Νέστο 
Χρυσούπολης του Κώστα Βασιλακάκη.

Το ματς της αγωνιστικής έγινε στην 
Χαλάστρα οπου αν και ο Καμπανιακός 
προηγηθηκε με 2-0 ισοφαριστηκε από 
το Παραλίμνιο σε 2-2 με 2 τερματα πρω-
ην παικτών του Άρη Αβάτου. Στο Κα-
βαλιωτικό ντερμπι ο Βυρωνας πέρασε 
από το Ορφανι, ενω ισόπαλο έληξε το 
ματς ανάμεσα σε Θερμαικό και Αγροτι-
κό Αστερα.

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας:
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – 1ος ΟΜΙ-
ΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Πανθρακικός – Αλεξανδρούπολη FC 
3-0 (17-  Γιαννακιτσίδης, 29-  Βάσκος, 
74-  Γκουτσίδης)
Καμπανιακός – Απόλλων Παραλιμνίου 
2-2 (23-  Ταΐρης, 34-  Ιγνατίδης / 47-  
Γκέκας πεν, 87-  Καρατλίδης)
Καβάλα – Άρης Αβάτου 3-0 (53-  Σαλ-
πιγγίδης, 81-  Καζαντζίδης, 83-  Ρου-
μπιές)
Θερμαϊκός Θέρμης – Αγροτικός Αστέ-
ρας 1-1 (21-  Παπάζογλου πεν / 78-  
Ζουλουμης)
Ορφέας Ξάνθης – Νέστος Χρυσούπολης 
1-0 (32-  Ιωαννίδης)
Ποσειδών Μηχανιώνας – Δόξα Δράμας 
0-1 (66-  Κόντος πεν)
Mέγας Αλέξανδρος Ορφανίου – Βύ-
ρων Καβάλας 2-3 (40- -84-  Καρακού-
της / 44- -72-  Πτηνόπουλος, 45-  Πα-
ντελίδης)
Ρεπό: Πανδραμαϊκός

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1 ΑΓΩΝΑ)

1. Πανθρακικός 3 (3-0)
2. ΑΟ Καβάλα 3 (3-0)
3. Ορφέας Ξάνθης 3 (1-0)
4. Βύρων Καβάλας 3 (3-2)
5. Δόξα Δράμας 3 (1-0)
6. Καμπανιακός 1 (2-2)
7. Θερμαϊκός Θέρμης 1 (1-1)
8. Αγροτικός Αστέρας 1 (1-1)
9. Απόλλων Παραλιμνίου 1 (2-2)
10. Μηχανιώνα 0 (0-1)
11. Νέστος Χρ 0 (0-1)
12.Μέγας Αλ Ορφανίου 0 (2-3)
13. Άρης Αβάτου 0 (0-3)
14. Αλεξανδρούπολη FC 0 (0-3)
15. Πανδραμαϊκός 0 (0-0)*
*Η ομάδα που έκανε ρεπό

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βύρωνας – Πανθρακικός
Απόλλων Παραλιμνίου – Άρης Αβάτου
Αγροτικός Αστέρας – Καμπανιακός

Δόξα Δράμας – Καβάλα
Αλεξανδρούπολη FC – Θερμαϊκός Θέρ-
μης
Νέστος– Πανδραμαϊκός
Ορφέας Ξάνθης – Μ. Αλ Ορφανίου
ΡΕΠΟ: Ποσειδών Μηχ.

ΕΠΣ Έβρου: Αποτελέσματα, βαθμο-

λογίες και επόμενη αγωνιστική σε 

όλες τις Κατηγορίες

Με την 4η αγωνιστική στην Α’ Κα-
τηγορία, την 3η στο Βόρειο Όμιλο και 
την 2η στο Νότιο Όμιλο της Β’ Κατηγο-
ρίας συνεχίστηκαν τα πρωταθλήματα 
το Σαββατοκύριακο στην Ένωση Πο-
δοσφαιρικών Σωματείων Έβρου και το 
ThrakiSportS κάθε πρωί Δευτέρας θα 
σας παρουσιάζει σε μια ανάρτηση την 
σύνοψη με όλα τα αποτελέσματα, τις 
βαθμολογίες και την επόμενη αγωνι-
στική σε όλες τις κατηγορίες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθ-
μολογίες σε κάθε κατηγορία:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΈΒΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΟ Νεοχωρίου – Ορέστης Ορεστιά-
δας 0-4
Νίκη Απαλού – Θράκη Φερών 1-0
Έβρος Σουφλίου – Ιπποκράτης 1-2
ΑΟ Μαΐστρου – Εθνικός Αλεξανδρού-
πολης 3-2
ΑΕ Διδυμοτείχου – Άρδας Καστανεών 
3-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 4 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Ορέστης Ορεστιάδας 12 (15-0)
—————————————
2. Ιπποκράτης 12 (10-4)
3. Θράκη Φερών 9 (10-2)
4. Νίκη Απαλού 6 (6-8)
5. ΑΕ Διδυμοτείχου 6 (6-7)
6. ΑΟ Νεοχωρίου 4 (4-7)
7. Εθνικός 3 (6-10)
8. ΑΟ Μαΐστρου 3 (4-10)
9. Άρδας Καστανεών 3 (3-12)
10. Έβρος Σουφλίου 1 (3-6)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η, 19-

20/11)

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

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – ΒΟ-

ΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ηρακλής Σαγήνης – Ακρίτας Ορμενί-
ου 1-1
Ένωση Οινόης – Αετός Λεπτής 5-0
ΠΑΕ Ριζίων – Δόξα Ορεστιάδας 7-0
Ασπίδα Θουρίου – Ορφέας Σοφικού 0-4
ΑΜΟ Ρούσσας – ΑΕ Λαβάρων 3-0
Διγενής Ακρίτας Σάκκου – Ασπρονέ-
ρι 0-1
Ρεπό: Ομόνοια Φυλακίου

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 3 ΑΓΩΝΕΣ)

1. ΠΑΕ Ριζιών 9 (17-1)
2. ΑΜΟ Ρούσσας 9 (10-1)
3. Ακρίτας Ορμενίου 7 (8-3)
4. Διγενής Ακρίτας Σάκκου 6 (16-2)
5. Ένωση Οινόης 6 (8-5)
6. Ατρόμητος Ασπρονερίου 6 (5-2)
7. Ορφέας Σοφικού 4 (6-3)
8. Αναγέννηση Λαβάρων 3 (3-4)
9. Ηρακλής Σαγήνης 2 (2-2)**
10. Αετός Λεπτής 0 (2-12)
11. Ασπίδα Θουρίου 0 (0-10)**
12. Δόξα Ορεστιάδας 0 (0-11)*
13. Ομόνοια Φυλακίου 0 (1-18)**
* Η ομάδα της Δόξας Ορεστιάδας έχει 
ένα μηδενισμό
** Οι ομάδες που έχουν κάνει το ρε-
πό τους

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – ΝΟ-

ΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΕ Νέας Χηλής – ΑΟ Καππαδοκών 2-0
ΑΟ Δορίσκου – Ατρόμητος Άβαντα 2-4
Φουρτούνα– Αθλητικός Όμιλος Τυχε-
ρού 0-3 α.α
ΑΕ Κορνοφωλιάς Λυκόφης – Αλεξαν-
δρούπολη FC Β’ 1-1
Κύκλωπες Μάκρης – Νίκη Άνθειας 1959 
7-2
Ακρίτας Δαδιάς – Ποντιακός 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 2 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Α. Ό. Τυχερού 6 (9-1)
2. Ατρόμητος Άβαντα 6 (5-2)
3. ΑΕ Νέας Χηλής 6 (3-0)
4. Αλεξανδρούπολη FC Β’ 4 (4-3)
5. Κύκλωπες Μάκρης 3 (9-5)
6. ΑΟ Καππαδοκών 3 (3-4)
7. Ακρίτας Δαδιάς 2 (2-2)
8. Ποντιακός 1 (1-2)
9. ΑΕ Κορνοφωλιάς Λυκόφης 1 (2-7)
10. Νίκη Άνθειας 1959 1 (3-8)
11. ΑΟ Δορίσκου 0 (4-7)
12. Φουρτούνα 0 (0-4)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η, 19-

20/11)

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

Το προφίλ της πρεμιέρας 
στον 1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής 

 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ, 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   

ΕΠΣ Έβρου: Αποτελέσματα, βαθμολογίες και 
επόμενη αγωνιστική σε όλες τις Κατηγορίες

Με νίκες στο τάι μπρέικ συνέχισαν τις 
υποχρεώσεις τους οι ομάδες της Αλεξαν-
δρούπολης στο πλαίσιο της 3ης αγωνι-
στικής στην Α2 Γυναικών. Μεγάλο διπλό 
μέσα στην έδρα της Αργώ Βόλου πα-
νηγύρισε ο Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 
παίρνοντας τους δύο βαθμούς της νίκης 
στο τάι μπρέικ. Έφτασε τις τρεις νίκες σε 
ισάριθμα παιχνίδια και να βρίσκεται στην 
τρίτη θέση με 7 βαθμούς.

Τα κορίτσια του Σάκη Μουστακίδη 
μπορεί να βρέθηκαν πίσω με δύο σετ 
όμως έκαναν την ολική επιστροφή κατα-

κτώντας τα άλλα δυο φέρνοντας το παι-
χνίδι στην ισοπαλία. Στο τάι μπρέικ ήταν 
πιο αποτελεσματικές και με ανεβασμένη 
την ψυχολογία το κέρδισαν πανηγυρίζο-
ντας έξαλλα μια μεγάλη νίκη ανατροπής. 
Βρίσκονται πλέον στην έβδομη θέση έχο-
ντας 5 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και 

η επόμενη αγωνιστική:

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Α.Σ. Αργώ Βόλου – Φοίνικας 2-3 (29-31, 
25-18, 25-16, 22-25, 11-15)
Ε.Ο. Σταυρούπολης – Ε.Α. Λαρίσης 2-3 
(25-21, 15-25, 25-18, 28-26, 6-15)
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός – Νέα Γενεά 
0-3 (6-25, 11-25, 17-25)
Πρέβεζα – Περσέας 3-0 (25-16, 32-30, 
25-16)
Νίκη Αλ. – Π.Α.Σ. Γιάννινα 3-2 (21-25, 

21-25, 25-22, 25-22, 15-9)
Α.Σ. Γιάννενα –  Ίκαρος Έδεσσας 3-1 (25-
16, 25-11, 23-25, 25-12)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 3 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Νέα Γενεά 9 (Νίκες 3-0, Σετ 9-1)
2. Πρέβεζα 9 (Νίκες 3-0, Σετ 9-0)
3. Φοίνικας 7 (Νίκες 3-0, Σετ 9-5)
4. ΑΣ Γιάννενα 6 (Νίκες 2-1, Σετ 8-6)
5. ΕΑ Λαρίσης 6 (Νίκες 2-1, Σετ 8-5)
6. ΟΠΑΘ Περσέας 6 (Νίκες 2-1, Σετ 6-4)
7. ΓΣΓ Νίκη 5 (Νίκες 2-1, Σετ 6-5)
8. ΠΑΣ Γιάννινα 4 (Νίκες 1-2, Σετ 5-6)
9. ΕΟ Σταυρούπολης 1 (Νίκες 0-3, Σετ 
3-9)
10. ΑΣ Αργώ Βόλου 1 (Νίκες 0-3, Σετ 3-9)
11. Φιλαθλητικός Λαρ 0 (Νίκες 0-3, Σετ 
0-9)
12. Ίκαρος Έδεσσας 0 (Νίκες 0-3, Σετ 2-9)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η, 19-

20/11)
Ε.Α. Λαρίσης – Φιλαθλητικός Λαρ.
Νέα Γενεά – Πρέβεζα
Φοίνικας– Ε.Ο. Σταυρούπολης
Α.Σ. Γιάννενα – Αργώ Βόλου
 Ίκαρος Έδεσσας – Π.Α.Σ. Γιάννινα
Περσέας – Νίκη Αλ.

Κορυφή για Εθνικό που προελαύνει 

Με δύο νίκες και ισάριθμες ήττες συ-
νέχισαν τις υποχρεώσεις τους οι τέσσερις 
εκπρόσωποι της Θράκης στο πλαίσιο της 
3ης αγωνιστικής στην Α2 Ανδρών. Στην 
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 9 
βαθμούς βρίσκεται ο Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης καθώς πέτυχε την τρίτη του 
καθαρή νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και το 
σημαντικότερο δίχως να έχει χάσει σετ.

Η ΑΕ Κομοτηνής αν και έχασε το 
πρώτο και το τρίτο σετ κατάφερε και το 
ανέτρεψε νικώντας στο τάι μπρέικ τον 

Μακεδονικό στη Νεάπολη και βρίσκεται 
στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 
7 βαθμούς.

Ο Έβρος Σουφλίου που ταξίδεψε στην 
μακρινή Φλώρινα έχασε από τον Ήφαι-
στο. Στο πρώτο προσπάθησε στο δεύτερο 
το έχασε στις λεπτομέρειες αλλά κέρδισε 
με υπερπροσπάθεια το τρίτο λυγίζοντας 
όμως στο τέταρτο σετ και επέστρεψε δί-
χως βαθμό πίσω. Υποχώρησε κατά μια 
θέση στη βαθμολογία καθώς τώρα εί-
ναι στην έβδομη μετρώντας 4 βαθμούς.

Ο Ερμογένης δεν τα κατάφερε στην 
έδρα του απέναντι στην ΕΑ Λάρισας. Έχα-
σε σχετικά εύκολα το πρώτο, προσπάθησε 
στο δεύτερο σετ να διεκδικήσει και να το 
κερδίσει αλλά δεν τα κατάφερε ενώ στο 
τρίτο μετά και την υπερένταση του δευ-
τέρου προσπάθησε εκ νέου αλλά και πάλι 
το έχασε. Παραμένει στην προτελευταία 
θέση χωρίς σετ και 0 βαθμούς.

Το πανόραμα της Α2 βόλεϊ γυναικών & ανδρών 
Νίκη για φοίνικα, Νίκη 
Αλεξανδρούπολης – 
Κορυφή για Εθνικό, δύο 
νίκες και ισάριθμες ήττες 
για τους Θρακιώτες
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