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ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Έβρου 
για «Ακρίβεια και 

προοπτικές μιας πιο 
δίκαιης κοινωνίας»

Λιακούλη και Αποστόλου, 
ανέδειξαν σοβαρά ζητήματα 

της κοινωνίας προτάσσοντας τις 
απόψεις και τις θέσεις του 

κινήματος, ενώ μνεία έγινε και 
στις εξελίξεις με το λιμάνι της 

Αλεξανδρούπολης  
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Τον Θερμαϊκό 
φιλοξενεί η 

Αλεξανδρούπολη Fc

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές 
την 2η αγωνιστική του 1ου ομί-
λου της Γ’ Εθνικής. Η αγωνιστική 
δραστηριότητα των πρωταθλη-

μάτων της ΕΠΣ Έβρου 

� 16

Μισό εκατ. ευρώ χρωστά στο 
Δήμο Αλεξανδρούπολης μόνο 

ένας πάροχος ρεύματος!

Η εταιρεία ζητά να γίνει διακανονισμός και να καταβάλει το ποσό που 
χρωστάει σε 9 δόσεις. Εξόφληση σε 6 δόσεις αντιπροτείνει ο Δήμος
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Εκπαίδευση ουκρανών 
κομάντο και σε στρατόπεδο της 

Αλεξανδρούπολης; 

Στρατόπεδα στη χώρα επεξεργάζεται η κυβέρνηση να διαθέσει για 
να τους φιλοξενήσει και να τους εκπαιδεύσει. Όλο και πιο βαθιά στον 

πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας μπαίνει η Ελλάδα
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Ρώσικα ΜΜΕ: Φτάνουν σε Ρώσικα ΜΜΕ: Φτάνουν σε 
Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη 
αμερικάνικα πλοία με όπλααμερικάνικα πλοία με όπλα

Τέλη κυκλοφορίας 2023: Τέλη κυκλοφορίας 2023: 
Tα ποσά που θα κληθεί να πληρώσει Tα ποσά που θα κληθεί να πληρώσει 
ο κάτοχος κάθε οχήματος ο κάτοχος κάθε οχήματος 

Οδική ασφάλεια: Γκάζι 
για παρεμβάσεις σε 5.902 

επικίνδυνα σημεία

Ως το τέλος του 2022 o διαγωνισμός για τις 
παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης
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Πρόταση για δημιουργία 
φορέα κατά της έμφυλης βίας 

με έδρα το Διδυμότειχο 

� 8

�  11  11

� 3

Λαμπάκης: «Ηττηθήκαμε, 
κάναμε αυτοκριτική, 
διεκδικούμε και πάλι την 
ψήφο σας»

● Την κάθοδο της παράταξης «Πόλη & Πολίτες» στις δημοτικές εκλογές του 2023 ανακοίνω-
σε ο Βαγγέλης Λαμπάκης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 20 χρόνια από τη δημιουργία της

● Απολογισμός έργων, νέοι στόχοι, αυτοκριτική και ουδεμία αναφορά στον Δήμαρχο Γιάννη Ζα-
μπούκη

● «Χρειάζεται επανεξέταση όλων των στόχων για μια πετυχημένη Αλεξανδρούπολη» ανέφερε ο 
καθηγητής μεταφορών και δικτύων του ΔΠΘ Ιωάννης Μουρμούρης
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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
1826
Αρχίζει η μεγάλη μάχη στην Αρά-
χωβα, όπου θα λάμψει το άστρο 
του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Θα λή-
ξει στις 23 Νοεμβρίου, με νικηφό-
ρα έκβαση για τα ελληνικά όπλα.

1902
Τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 
ακολουθεί κυβερνητική αστάθεια 
και συγκρούσεις ανάμεσα στους 
οπαδούς των δύο μεγάλων παρα-
τάξεων, ∆εληγιαννικών και Θεο-
τοκικών. (Σανιδικά)

1916
Απόβαση συμμαχικών αγημάτων 
στο Φάληρο και συγκρούσεις με 
τον ελληνικό στρατό. Στόχος ο 
βασιλιάς Κωνσταντίνος, που υπο-
στηρίζει την ουδετερότητα της 
Ελλάδος στον Α’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο. Η Ελλάδα είναι ήδη χωρι-
σμένοι στα «κράτη» των Αθηνών 
και της Θεσσαλονίκης. (Νοεμβρι-
ανά)

1976
Εγκαθιδρύεται ∆ημοκρατία στην 
Ισπανία, έπειτα από 37 χρόνια δι-
κτατορίας του στρατηγού Φράν-
κο. Η απόφαση λαμβάνεται με ψή-
φους 425 «υπέρ» και 59 «κατά», 
από τα Κορτές, τη διορισμένη από 
τον Φράνκο Βουλή της Ισπανίας 
και θεωρείται προσωπικός θρίαμ-
βος του μεταβατικού πρωθυπουρ-
γού Αδόλφο Σουάρεθ.

1983
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ υιοθετεί το ψήφισμα 541, 
το οποίο προτείνεται από τη Βρε-
τανία και αποδοκιμάζει, μεταξύ 
άλλων, την ανακήρυξη του ψευ-
δοκράτους από τους Τουρκοκυ-
πρίους, με την οποία επιχειρείται η 
απόσχιση τμήματος της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας. Τη θεωρεί νομικά 
άκυρη και ζητεί την ανάκλησή της.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1934
Βασίλης Βασιλικός, συγγραφέας 
από τη Θάσο. («Ζήτα»)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1940
Μίμης Πιερράκος, έλληνας διε-
θνής ποδοσφαιριστής του Πα-
ναθηναϊκού, που έπεσε ηρωικά 
μαχόμενος στον ελληνοϊταλικό 
πόλεμο.

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Με ισόβια σε έναν δράστη, έπεσε η αυλαία 
στην δολοφονία Καλούδη

18
NOE
2015

 Στην καταδίκη δύο εκ των συνολικά 
πέντε κατηγορουμένων για την πολύκροτη 
υπόθεση της δολοφονίας του επιχειρηματία 
Χρήστου Καλούδη από την Αλεξανδρούπο-
λη προχώρησε τη ∆ευτέρα το δικαστήριο 
της Καβάλας, μετά από μία συνεδρίασε που 
διήρκησε περίπου 10 ώρες. Η πρόταση της 
εισαγγελέως της έδρας ήταν καταδικαστι-
κή για όλους τους κατηγορούμενους, μέλη 
οκταμελούς εγκληματικής οργάνωσης που 
είχε εξαρθρώσει η αστυνομία, 2,5 μήνες με-
τά τη δολοφονία. Τελικώς, ένοχοι κρίθηκαν 
οι δύο, άμεσα εμπλεκόμενοι, όπως αποδεί-
χθηκε στη δολοφονία του 63χρονου, το 
πρωί της 28ης Απριλίου 2014, έξω από το 
σπίτι του, στο τέρμα του οικισμού της Νέας 
Χιλής. . Ο ένας εκ των δύο δραστών καταδι-
κάστηκε σε ισόβια συν 22,5 χρόνια φυλάκι-
σης κατά συγχώνευση, ενώ ο δεύτερος σε 
22,5 χρόνια φυλάκισης κατά συγχώνευση

Ο καιρός σήμερα
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Είπαν Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Πρόταση για την δημιουργία 
ενός φορέα η θεσμού κατά της 
έμφυλης βίας με έδρα το Διδυ-
μότειχο, κατέθεσε κατά την δι-
άρκεια της χθεσινής συνεδρία-
σης του Δημοτικού συμβουλίου 
ο πρώην δήμαρχος της πόλης και 
δημοτικός σύμβουλος, Παρασκευ-
άς Πατσουρίδης.

Η πρόταση κατετέθηκε κατά 
την διάρκεια συζήτησης για τοπο-
θέτηση μαρμάρινης στήλης κατά 
της έμφυλης βίας την ημέρα της 
εκδήλωσης στη μνήμη της  Ελέ-
νης Τοπαλούδη με αφορμή την 
συμπλήρωση 4 χρόνων από την 
δολοφονία της.

Ο κ. Πατσουρίδης μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για το ότι γη πρόταση του 
βρήκε πρόσφορο έδαφος και υλοποιεί-
ται σήμερα, ενώ παράλληλα πρότεινε ο 
φορέας αυτός που θα δημιουργηθεί να 
βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του 
αρμόδιου Υπουργείου .

Σύμφωνα με την ertnews.gr, οΟ 
φορέας αυτός θα εκπονεί τις έρευνες, 
ενώ οι χρηματοδοτήσεις θα προέρχο-

νται όπως ανέφερε ο κ. Πατσουρίδης 
από το Υπουργείο και από την ΚΕΔΕ. 
Προτείνεται ακόμη να στελεχωθεί από 
εξειδικευμένοι επιστημονικό προσωπι-
κό ώστε ένα πραγματοποιούνται δρά-
σεις σε τοπικό και  πανελλήνιο επίπεδο.

Το όνομα της Ελένης είναι συνυφα-
σμένο με την έμφυλη βία καταλήγει ο 
πρώην δήμαρχος Διδυμοτείχου και ο 
θεσμός αυτός είμαι βέβαιος και αισιό-
δοξος πως θα βοηθήσει   τον τόπο και 
τον κόσμο.

Γ.Π.

Πρόταση για δημιουργία φορέα κατά της 
έμφυλης βίας με έδρα το Διδυμότειχο

Το σημαντικότερο

Κάλεσμα για “Αγγέλων Φώς 2022”

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρη-
ση Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Ορεστιάδας καλεί όλα τα σωματεία, 
πολιτιστικούς συλλόγους, καλλιτεχνι-
κές ομάδες, εργαστήρια, ωδεία, νεα-
νικά και μαθητικά μουσικά σχήματα, 
σχολές χορού και όλους όσους επιθυ-
μούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμ-
μα εκδηλώσεων “Αγγέλων Φώς 2022” 

που θα πραγματοποιηθούν φέτος από 
τις 10 έως και 18 Δεκεμβρίου 2022. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώ-
σουν συμμετοχή με την συμπλήρωση 
των επισυναπτόμενων αιτήσεων. Τα 
σπιτάκια δεν υπάρχει δυνατότητα να 
κρατηθούν από τους ενδιαφερόμενους 
πάνω από μία ημέρα. Όσοι τα επιθυ-
μούν περισσότερες ημέρες μπορούν να 
παραχωρηθούν μετά τις 19 Δεκεμβρίου 

Επειδή σε αυτή τη χώρα, καμιά φο-
ρά, όλα θεωρούνται δεδομένα και αυ-
τονόητα, ενώ, ξεκάθαρα, δεν είναι, το 
να χάνεις σε μία εκλογική αναμέτρηση, 
ιδιαίτερα μετά από 9 χρόνια στην εξου-
σία και να παραμένεις στα έδρανα της 
αντιπολίτευσης, δίχως να παραιτηθείς, 
δηλαδή να φυγομαχήσεις, είναι σπου-
δαίο και σπάνιο. Ο Βαγγέλης Λαμπά-
κης τίμησε και τιμά την εντολή που του 
έδωσε ο λαός, γιατί αυτό επιτάσσει η 
Δημοκρατία, όπως είπε στην προχθε-
σινή εκδήλωση. Κανείς δεν συμμετέχει 
σε μία εκλογική διαδικασία μόνο για 
να κερδίσει. Η απόφαση ενός λαού, 
όσο αρεστή ή μη αρεστή κι αν είναι, θα 
πρέπει να γίνεται σεβαστή, χωρίς βολι-
κές εξαιρέσεις και παρερμηνείες. Αυτό 
ακριβώς έκανε ο κύριος Λαμπάκης, κι 

είναι κάτι που οφείλει κανείς να του 
το αναγνωρίσει, ακόμη κι αν διαφωνεί 
μαζί του σε πολλά άλλα. 

Κ.Η. 

Από τα ωραιότερα μηνύματα για τη χθεσινή επέτειο του Πολυτεχνείου. 

Πλέον έχουμε διασφαλίσει 
την επάρκεια των αντιγριπι-
κών εμβολίων. Ενδεχομένως 
κι από την άλλη εβδομάδα η 
γενική γραμματέας, κυρία Ει-
ρήνη Αγαπηδάκη, θα έχει ολο-
κληρώσει τις διαδικασίες. Θα 
ανοίξουμε το σύστημα για να 
γίνεται ο εμβολιασμός χωρίς 
συνταγογράφηση. .  

Θ. ΠΛΕΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Οι χιλιάδες πράξεις που γίνο-
νται τώρα από το σπίτι απαλ-
λάσσουν ένα δημόσιο υπάλ-
ληλο από τη δουλειά που θα 
έπρεπε να κάνει αυτός αν δεν 
είχε υπάρξει το σύστημα Πιερ-
ρακάκη. Η κυβέρνηση όφειλε 
είτε να απολύσει όσους δεν 
έχουν πια δουλειά είτε να τους 
μετατάξει σε υπηρεσίες ή πε-
ριοχές της χώρας που έχουν 
ανάγκη.  
Σ. ΜΑΝΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  

έως 31 Δεκεμβρίου χωρίς καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα. Οι αιτήσεις θα πρέπει να πα-
ραδίδονται στη γραμματεία της ΔΗΚΕ-
ΠΑΟ από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 
– 15:00 ή να αποστέλλονται ηλεκτρονι-
κά μέσω mail στο: dkepao@orestiada.
gr Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
είναι η Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022. 

radioevros.gr

Παράταση για 6 μήνες
Ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανί-

ας, Ολεξάντρ Κουμπράκοφ, ανακοίνωσε 
το πρωί της Πέμπτης ότι παρατείνεται 
για 120 μέρες (6 μήνες) η συμφωνία 
για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών 
από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

«Αυτή η απόφαση ελήφθη στην Κων-
σταντινούπολη. Ο ΟΗΕ και η Τουρκία 
παραμένουν εγγυητές της πρωτοβου-
λίας», επισήμανε ο Κουμπράκοφ στο 

Twitter εκφράζοντας την ικανοποίησή 
του για ένα βήμα «σημαντικό για την 
αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτι-
στικής κρίσης».

Από την πλευρά της η Τουρκία επι-
βεβαίωσε την παράταση της συμφωνίας 
και μάλιστα «με τους ίδιους όρους» που 
ισχύουν από τον Ιούλιο, όπως δήλωσε 
υψηλόβαθμος αξιωματούχος που θέ-
λησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η αρχική συμφωνία είχε υπογραφεί 
τον Ιούλιο και είχε βοηθήσει να απο-
τραπεί μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση 
επιτρέποντας την εξαγωγή τροφίμων και 
λιπασμάτων από τα ουκρανικά λιμάνια 
της Μαύρης Θάλασσας. Η συμφωνία αυ-
τή, που θα εξέπνεε αύριο Παρασκευή, 
επέτρεψε να εξαχθούν περισσότεροι από 
11 εκατομμύρια τόνοι από τα ουκρανικά 
λιμάνια σε διάστημα τεσσάρων μηνών.
voria.gr
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Την Παρασκευή 11/11 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
εκδήλωση της ΝΕ ΠΑΣΟΚ-
Κίνημα αλλαγής με θέμα 
«Ακρίβεια και οι προοπτικές 
μιας πιο δίκαιης κοινωνία». 
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη 
επιτυχία παρουσία στελεχών, 
μελών αλλά και πολιτών. Επί-
σης, μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο κ.Γεώργιος 
Μαρινάκης δήμαρχος Ρεθύ-

μνης αλλά και ο κ. Γεώργιος 
Καραμανώλης συντονιστής 
ψηφιακού κόμματος.

Ευαγγελία Λιακούλη και 
Ολυμπία Αποστόλου, κάλυ-
ψαν κάθε πτυχή του θέμα-
τος αναδεικνύοντας σοβα-
ρά ζητήματα της κοινωνίας 
προτάσσοντας τις απόψεις 
και τις θέσεις του κινήματος. 

Κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης το θέμα του λιμα-

νιού της Αλεξανδρούπολης 
συζητήθηκε έντονα με την 
γραμματέα της ΚΟ, Ευαγγε-
λία Λιακούλη, να δεσμεύε-
ται ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανα-
δείξει το θέμα σε κορυφαίο 
επίπεδο.

Ήταν η αρχή μιας σειράς 
εκδηλώσεων γύρω από ζητή-
ματα που ταλανίζουν την κοι-
νωνία. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται 
εδώ για τον λαό, κάνοντας 
τη φωνή του φωνή του κι-
νήματος.
ΝΕ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα 
αλλαγής Έβρου

Το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Έβρου για «Ακρίβεια και 
προοπτικές μιας πιο δίκαιης κοινωνίας»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕ 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, 
ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ   

Λιακούλη και Αποστόλου, ανέδειξαν 
σοβαρά ζητήματα της κοινωνίας 
προτάσσοντας τις απόψεις και τις 
θέσεις του κινήματος, ενώ μνεία έγινε 
και στις εξελίξεις με το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης 

Η Γενική Γραμματέας 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Χριστιάνα Κα-
λογήρου συναντήθηκε στο 
γραφείο της με μέλη της 
Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης «Άρωμα Έβρου», 
παρουσία του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Γε-
ωργίας του ΥπΑΑΤ Απόστο-
λου Πολύμερου.

Η πρωτοπόρος αυτή εται-
ρία, παράγει και μεταποιεί λε-
βάντα στο χωριό Βάλτος της 

Ορεστιάδας. Τα προϊόντα της, 
το αιθέριο έλαιο, το ανθόνε-
ρο, το τσάι και η δρόγη, δια-
τίθενται στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.

Με τον Πρόεδρο Βασίλη 
Μαζαράκη, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο Χρήστο Μουταφί-
δη και τα στελέχη Νίκο Μα-
ζαράκη και Σόφη Μουτάφη, 
έγινε συζήτηση για τις προο-
πτικές περαιτέρω ανάπτυξης 
της εταιρίας, καθώς γίνονται 
έρευνες για νέες καλλιέρ-

γειες όπως δενδρολίβανου, 
άγριου τριαντάφυλλου και 
στέβιας.

Το «Άρωμα Έβρου» πέρα 
από την παραγωγή και την 
ερευνητική δραστηριότητα 
αξιοποιεί προγράμματα εκ-
παίδευσης και αγροτουρι-
σμού.

Η Γενική Γραμματέας τους 
συνεχάρη για τη δυναμι-
κή τους πορεία και δήλωσε: 
"Στηρίζουμε κάθε πρωτοβου-
λία που αξιοποιεί τα ξεχωρι-
στά προϊόντα που παράγονται 
στα πλούσια εδάφη ακριτι-
κών μας περιοχών, όπως ο 
Έβρος".

Συνάντηση ΓΓ ΥπΑΑΤ με μέλη της Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης "Άρωμα Έβρου"
Η πρωτοπόρος αυτή εταιρία, παράγει και 
μεταποιεί λεβάντα στο χωριό Βάλτος της 
Ορεστιάδας 
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της Κικής Ηπειρώτου
Πολύ μεγάλη απώλεια εσό-

δων έχουν οι Δήμοι της χώ-
ρας από την τακτική που ακο-
λουθούν οι πάροχοι ηλεκτρικής 
ενέργειας, ειδικά τα τελευταία 
2 χρόνια, σύμφωνα με την 
οποία παρακρατούν παρανό-
μως τα ποσά που εισπράττουν 
και που αντιστοιχούν στα δη-
μοτικά τέλη, τους δημοτικούς 
φόρους και το τέλος ακίνητης 
περιουσίας, τα οποία πληρώ-
νουν κανονικά οι πολίτες με 
τους λογαριασμούς ρεύματος.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει σε 
τέτοιο βαθμό, που οι περισσό-
τεροι Δήμοι, συμπεριλαμβανο-
μένου του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης, έχουν προσφύγει στη 
δικαιοσύνη κατά των εταιρειών. 
Την ίδια στιγμή, οι εξαγγελίες 
της κυβέρνησης για τη δημι-
ουργία πλατφόρμας ελέγχου 
των οφειλών των εταιρειών 
παρόχων ηλεκτρικής ενέργει-

ας προς τους Δήμους έχει μεί-
νει στα λόγια. 

Μία από τις εταιρείες ενέρ-
γειας έχει προβεί σε προσπά-
θεια διακανονισμού για τη 
ρύθμιση οφειλών ύψους 5,1 
εκ ευρώ σε 39 Δήμους της χώ-
ρας. Η συγκεκριμένη εταιρεία 
οφείλει στον Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης 486.452,77 ευρώ, 
εκ των οποίων, το ποσό ύψους 
447.379,48 ευρώ είναι παλιές 
οφειλές και το ποσό ύψους 
39.073,29 ευρώ είναι τρέχου-
σες οφειλές. Ο πάροχος πρό-
τεινε προς τον Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης να εξοφληθούν τα 
παλιά χρέη του σε 9 δόσεις και 
οι τρέχουσες οφειλές να απο-
δοθούν άμεσα. Ωστόσο, στην 
πρότασή του δεν διευκρινίζε-
ται εάν η εξόφληση σε 9 δό-
σεις των παλιών οφειλών θα 
γίνεται σε μηνιαία βάση.

Η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου, εξετάζοντας το ζήτη-

μα, αποφάσισε να καταθέσει, 
δια του δικηγόρου του Δήμου, 
αντιπρόταση για την εξόφληση 
των οφειλών της εταιρείας. Δη-
λαδή, να προβεί ο πάροχος σε 
άμεση καταβολή των τρεχου-
σών οφειλών και το υπόλοιπο 
ποσό να μπει σε ρύθμιση, με 
6 και όχι 9 δόσεις, δηλαδή να 
καταβάλλεται ποσό 74.563 ευ-
ρώ, κάθε μήνα, αρχής γενομέ-
νης από 15 Δεκεμβρίου 2022. 
Ρητά επισημαίνεται ότι οι οφει-
λόμενοι τόκοι θα υπολογιστούν 
μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης. 
Παράλληλα, αποφασίστηκε, σε 
περίπτωση που ο πάροχος δεν 
κάνει δεκτή την πρόταση Οικο-
νομικής Επιτροπής, να απαιτή-
σει ο Δήμος την άμεση καταβο-
λή όλων των οφειλών.

Τι λέει ο νόμος
Σε κάθε περίπτωση, αυ-

τή είναι μόνο μία από τις πέ-
ντε ιδιωτικές εταιρείες παρο-
χής ενέργειας που παρανόμως 
παρακρατά τα έσοδα από τη 
δημοτική φορολογία. Να επι-
σημανθεί ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του Ν. 3979/2011, 
«τα δημοτικά τέλη καθαριό-
τητας και φωτισμού, ο φόρος 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 
και το Τέλος Ακίνητης Περιου-
σίας βαρύνουν τον υπόχρεο σε 
πληρωμή του λογαριασμού. Οι 
πραγματοποιούμενες εισπρά-
ξεις από τη ΔΕΗ ή τον εκάστοτε 
εναλλακτικό προμηθευτή απο-

δίδονται στον δικαιούχο δήμο 
βάσει της εκκαθαριστικής κατά-
στασης εντός του δεύτερου μή-
να από τη λήξη του μήνα στον 
οποίο λογιστικώς ανήκουν οι 
λογαριασμοί».

Πρώτος πανελλαδικά που 
ξεκίνησε αγώνα για την είσπρα-
ξη των παρανόμων παρακρατη-
θέντων δημοτικών φόρων και 
τελών είναι ο α΄ αντιπρόεδρος 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας και δήμαρχος Αμπε-
λοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος 

Κυρίζογλου, ο οποίος, όπως 
αναφέρει η Αυγή,  κατόρθωσε 
μετά από υποβολή μηνύσεων 
εις βάρος των πέντε ιδιωτικών 
εταιρειών παροχής ενέργειας 
να εισπράξει τα ποσά, δίνοντας 
τα φώτα του και σε άλλους δή-
μους της χώρας που αντιμε-
τωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με 
αυτές τις εταιρείες.

Βέβαια, οι εταιρείες δεν 
ανταποκρίνονται άμεσα στην 
απόδοση των παρανόμως πα-
ρακρατηθέντων ποσών, γιατί, 

δυστυχώς, για τους δήμους 
δεν υπάρχει νομική προστασία 
από την ηγεσία του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, που οφείλει 
να πάρει δραστικά μέτρα υπέρ 
των ΟΤΑ Α΄ βαθμού! Εν ολί-
γοις, η ηγεσία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος επιλέγει να μην 
προστατεύσει τους δήμους από 
τη συστηματική υπεξαίρεση δη-
μοτικών φόρων και τελών που 
διαπράττουν οι ιδιωτικές εται-
ρείες παροχής ενέργειας.

Μισό εκατομμύριο ευρώ χρωστά στο 
Δήμο Αλεξανδρούπολης μόνο ένας 
πάροχος ρεύματος!

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΕ 9 ΔΟΣΕΙΣ   

Εξόφληση σε 6 δόσεις αντιπροτείνει 
ο Δήμος

Νέα επιβάρυνση στο ρεύμα, περί-
που 1 λεπτό ανα κιλοβατώρα ανακοί-
νωσε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας, προκειμένου όπως είπε να 
χρηματοδοτηθεί ένας μηχανισμός 
αντιστάθμισης κινδύνων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κώ-
στας Σκρέκας ανέφερε ότι θα επιβλη-
θεί μια νέα επιβάρυνση περίπου 1 
λεπτό ανα κιλοβατώρα προκειμένου 
να χρηματοδοτηθεί ένας μηχανισμός 
που θα χρησιμοποιείται για να αντι-
μετωπιστούν ανάλογες καταστάσεις 
όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα, 
στο μέλλον.

Ο κ. Σκρέκας είπε “Μέχρι αυτή τη 
στιγμή έχουν δοθεί περίπου 7 δις ευ-
ρώ για επιδοτήσεις στους λογαρια-
σμούς ρεύματος. Από αυτά τα χρή-
ματα, τα 2 δις είναι από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα από 
τη φορολόγηση των υπερκερδών 
των εταιρειών ενέργειας, αλλά και 
τον μηχανισμό δημοπράτησης αερίων. 
Ήδη έχουν εισπραχθεί περίπου 2,5 
δις από τη φορολόγηση των υπερ-
κερδών, ενώ βεβαιώθηκαν κι άλλα 
400 εκ. ευρώ που θα εισπραχθούν 

αναδρομικά”, όπως ανέφερε.

Τι είπε για το ενδεχόμενο 
Μπλακ άουτ

Σχολιάζοντας τις διακοπές ρεύ-
ματος που σχεδιάζονται σε ευρωπα-
ϊκές χώρες ή και έχουν ξεκινήσει ήδη 
όπως στην Αυστρία για παράδειγμα, 
διαβεβαίωσε πως στην Ελλάδα έχει 
ήδη δρομολογηθεί το σχέδιο που θα 
μας βοηθήσει να μην χρειαστεί αν 
φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Αναφέρθηκε και στα μεγάλα χρέη 
που έχουν οι εταιρείες ενέργειας προς 
τους Δήμους, από την παρακράτηση 
των δημοτικών τελών. Συγκεκριμέ-
να είπε πως αποτελεί ένα διαχρονι-

κό πρόβλημα το οποίο η Κυβέρνηση 
προσπάθησε να λύσει και ήδη τον 
τελευταίο χρόνο οι οφειλές αυτές 
έχουν μειωθεί κατά 70-80%.

Τέλος αναφορικά με τους υδρο-
γονάνθρακες, είπε ότι μέσα στο 2023 
θα γίνει η πρώτη δοκιμαστική γεώ-
τρηση στα Ιωάννινα κι αν επαληθευ-
τούν οι προβλέψεις, το κοίτασμα θα 
δώσει αυτονομία φυσικού αερίου στη 
χώρα μας για 10 χρόνια. “Το μεγά-
λο στοίχημα όμως είναι το κοίτασμα 
μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, 
όπου εκεί αν επαληθευτούν οι προ-
βλέψεις, η χώρα μας θα μπορεί να 
κάνει και εξαγωγές φυσικού αερί-
ου”, όπως είπε.

Τι θα ισχύσει με 
διακοπές ρεύματος

Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου αποτελεί ορόσημο στην σύγχρονη 
ιστορία της Ελλάδας.  Για την επέτειο αυτή 
ενημερώθηκαν χθες οι ωφελούμενοί μας, 
που παρακολούθησαν ντοκιμαντέρ σχετικα 
με τα γεγονότα της 17ης Νοέμβρη 1973 και 
πήραν πληροφορίες για τη δράση του τότε 
φοιτητικού κινήματος, που εν τέλει είχε δρο-
μολογήσει σημαντικές πολιτικές εξελίξεις με 

κατάληξη την πτώση του της Χούντας και 
την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην 
Ελλάδα, η οποία τελούσε υπό τον ζυγό του 
στρατιωτικού καθεστώτος επί επτά χρόνια.

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλί-
κων «Έλλη» της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπο-
λη λειτουργεί στα πλαίσια υλοποίησης της 
δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 
για το έργο “ΜΕΤΟΙΚΟΣ», του Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργεί-
ου Μετανάστευσης & Ασύλου του ΕΠΑ 
2021-2025.

Οι νεαροί ωφελούμενοι της 
ΑΡΣΙΣ ενημερώθηκαν για την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου

Στην Αλεξανδρούπολη 

Αυξάνονται οι «κρυφές» χρεώσεις 
στους λογαριασμούς ρεύματος
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Στην εκκίνηση μπαίνει το μεγάλο 
πρόγραμμα οδικής ασφάλειας με…
καύσιμο από το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Οι παρεμβάσεις στα πρώτα 1.500 επι-
κίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου 
της χώρας θα πρέπει να έχουν ολο-
κληρωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο 
του 2024. Συνολικά, θα γίνουν εργα-
σίες σε 5.902 θέσεις Μειωμένης Οδι-
κής Ασφάλειας σε όλη την επικράτεια. 
Ως το τέλος του 2022, θα πατήσουν 
γκάζι οι διαγωνισμοί για τις περιφέ-
ρειες Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής 
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονί-
ας – Θράκης.

Το ολικό λίφτινγκ οδικής ασφά-
λειας σε 2.500 χλμ. του οδικού δι-
κτύου από άκρη σ’ άκρη της χώρας 
μπήκε μπροστά από το υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών. Το ολο-
κληρωμένο σχέδιο δράσης, συνολι-
κού ύψους 675 εκατ. ευρώ, αφορά 
σε 7.000 επικίνδυνα σημεία σε όλη 
τη χώρα.

Για να σχεδιαστεί σε κάθε του λε-

πτομέρεια, μπήκαν στο μικροσκόπιο 
πάνω από 15.000 χλμ. δικτύου, από 
τα οποία 4.200 χλμ. εθνικών οδών 
και 10.800 χλμ. περιφερειακών οδών. 
Οι σχετικές μελέτες υλοποιήθηκαν 
από την Εγνατία Οδός Α.Ε. και εντο-
πίστηκαν τα επικίνδυνα σημεία που 
χρήζουν παρεμβάσεων. Πρόκειται, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομι-
σιόν, για το κομμάτι του οδικού δικτύ-
ου όπου σημειώνονται το 39% των 
θανάτων από τροχαία στην Ελλάδα.

Τα χρονικά ορόσημα
Το μέρος του προγράμματος 

οδικής ασφάλειας που χρηματο-
δοτείται από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
323.718.554,95 ευρώ, αφορά στις 
βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις που 
θα γίνουν σε έντεκα από τις δεκα-
τρείς περιφέρειες της χώρας. Οι περί-
που 1.100 θέσεις Μειωμένης Οδικής 
Ασφάλειας που αντιστοιχούν σε Αττι-
κή και Κρήτη, εντάχθηκαν στο πλαίσιο 
άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το αντικείμενο του έργου περι-
λαμβάνει την αναβάθμιση και αντι-
κατάσταση του εξοπλισμού της οδού, 
όπως διαγράμμιση, σήμανση οριζό-
ντια και κατακόρυφη, πινακίδες σή-
μανσης, ανακλαστήρες οδοστρώμα-
τος, γραμμική οροσήμανση, στηθαία 
ασφαλείας, ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις, εργασίες ηλεκτρο-
φωτισμού.

Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συ-
μπλήρωση – ανακατασκευή της 
υποδομής, όπως επισκευή φθορών 
οδοστρώματος, αντικατάσταση της 
παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής 
στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συ-
μπλήρωση υλικού ερείσματος, κα-

θαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης 
τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός πε-
ριοχής για αύξηση ορατότητας (π.χ. 
αποξήλωση εμποδίων και αποψίλω-
ση ζωνών).

Οι σχετικές συμβάσεις θα ανα-
τεθούν με το σύστημα μελέτης-κα-
τασκευής. Όπως περιγράφεται στην 
απόφαση ένταξης του έργου στο Τα-
μείο Ανάκαμψης, το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών θα υλοποι-
ήσει έργα στις περιφέρειες Στερεάς, 
Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαί-
ου και Ιονίων Νήσων. Αντίστοιχα, η 
Εγνατία Οδός ΑΕ στις περιφέρειες 
Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης , ενώ οι πε-

ριφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πε-
λοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου θα 
υλοποιήσουν έργα εντός της χωρικής 
τους αρμοδιότητας. Περιλαμβάνονται 
και δαπάνες διαχείρισης 4% για την 
Εγνατία Οδό ΑΕ που είναι ο συντο-
νιστής του έργου.

Σύμφωνα με τα ορόσημα του Τα-
μείου Ανάκαμψης, η πρώτη δέσμη 
συμβάσεων θα πρέπει να έχει υπο-
γραφεί ως το δεύτερο τρίμηνο του 
2023 κι ένα χρόνο αργότερα, στο 
πρώτο εξάμηνο του 2024, θα πρέ-
πει να έχουν ανατεθεί όλες οι συμ-
βάσεις. Στόχος είναι τα έργα να έχουν 
ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2025.
ot.gr

Οδική ασφάλεια: Γκάζι για παρεμβάσεις 
σε 5.902 επικίνδυνα σημεία

ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 O 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ 

Οι παρεμβάσεις στα πρώτα 1.500 επικίνδυνα σημεία 
του οδικού δικτύου της χώρας θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024

Μία περίπλοκη υπόθε-
ση διαχειρίζεται η Αστυ-
νομική Διεύθυνση Ρο-
δόπης, γύρω από τον 
θάνατο ηλικιωμένης στην 
Κομοτηνή, καθώς η σω-
ρός μιας 82χρονης εντο-
πίστηκε στο σπίτι που δι-
έμενε με τον σύζυγό της.

Το πτώμα της γυναίκας 
εντοπίστηκε από συγγε-
νικό πρόσωπο και σύμ-
φωνα με το xronos.gr ο 
άνδρας της φαίνεται να 
την έκρυβε για μέρες όχι 
μόνο από τις Αρχές αλλά 
και από το συγγενικό πε-
ριβάλλον.

Σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ, κινήθηκαν υποψίες 
συγγενικού προσώπου 
από την πολυήμερη έλ-
λειψη κάθε είδους επικοι-
νωνίας από πλευράς της 
γυναίκας. Τελικά, το συγ-
γενικό πρόσωπο φέρεται 

να μπήκε στο σπίτι, να δι-
απίστωσε τον θάνατο και 
να ειδοποίησε την αστυ-
νομία. Οι διασώστες αντί-
κρυσαν τη γυναίκα ήδη 
νεκρή πολλών ημερών κι 
η σορός της μεταφέρθη-
κε στο Νοσοκομείο Κο-

μοτηνής.
Η ΕΛ.ΑΣ. ανακρίνει 

τον σύζυγο της θα-
νούσας για να εξακρι-
βωθεί η εμπλοκή του 

στην τραγωδία. Τα αίτια 
του θανάτου της θα γί-
νουν γνωστά μόνο με τη 
σχετική νεκροψία-νεκρο-
τομή που θα διενεργηθεί 
στο Νοσοκομείο.
makthes.gr

Μία περίπλοκη υπόθεση διαχειρίζεται η 
Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης

Τις 10 βασικές ρυθμίσεις του 
νομοσχεδίου ανακοίνωσε το 
υπουργείο Εργασίας με αφορ-
μή την κατάθεση του στη Βουλή. 
Αναλυτικά τι ισχύει με επιδόματα 
και ασφαλιστικές εισφορές.

Αναλυτικότερα:
- 1. Χορήγηση έκτακτης οι-

κονομικής ενίσχυσης έως τις 20 
Δεκεμβρίου 2022 στους ευάλω-
τους συνταξιούχους, τους δικαι-
ούχους αναπηρικού επιδόματος, 
τους ανασφάλιστους υπερήλικες, 
τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγ-
γυημένου Εισοδήματος και τους 
δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού.

- 2. Μείωση σε 10 χρόνια (από 
20 σήμερα) του χρόνου παρα-
γραφής των ασφαλιστικών ει-
σφορών που δεν έχουν βεβαι-
ωθεί.

- 3. Μονιμοποίηση της μείω-
σης των ασφαλιστικών εισφο-
ρών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

- 4. Αύξηση από 12 σε 24 των 
μηνιαίων δόσεων των υπό ρύθμι-

ση ασφαλιστικών οφειλών.
- 5. Επέκταση της άδειας μη-

τρότητας για εργαζόμενες στον 
ιδιωτικό τομέα σε 9 (από 6) μή-
νες.

- 6. Κρατική επιδότηση 40% 
των ασφαλιστικών εισφορών για 
μετατροπή συμβάσεων μερικής 
απασχόλησης εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού το-
μέα σε συμβάσεις πλήρους απα-
σχόλησης.

- 7. Κατάργηση της ειδικής 
εισφοράς 1% των ασφαλισμέ-
νων του πρώην Ταμείου Πρό-
νοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων 
(ΤΠΔΥ) καθώς και για τις λοι-
πές κατηγορίες ασφαλισμένων 
που δεν είναι ασφαλισμένοι στο 

ΤΠΔΥ. Πραγματική αύξηση ει-
σοδήματος.

- 8. Επέκταση σε όλους τους 
ενστόλους του δικαιώματος της 
«μάχιμης πενταετίας», δηλαδή 
της αναγνώρισης έως και πέντε 
επιπλέον ετών ασφάλισης, με την 
καταβολή των αντίστοιχων ει-
σφορών.

- 9. Μείωση του ποσοστού 
αναπηρίας (από 67% σε 50%) 
για λήψη παροχών αναπηρίας 
για την εναρμόνιση όλων των 
κατηγοριών.

- 10. Θεσπίζεται το πρόγραμ-
μα της Πρώιμης Παρέμβασης για 
παιδιά 0-6 ετών που έχουν δια-
γνωσθεί με αναπηρίες ή αναπτυ-
ξιακές δυσκολίες.

Αυτές είναι οι 10 ρυθμίσεις του 
νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου 

Ασφαλιστικές 
εισφορές, άδεια 
μητρότητας, συντάξεις, 
επιταγή ακρίβειας

Κομοτηνή: Έκρυβε τη 
νεκρή ηλικιωμένη σύζυγό 
του για μέρες στο σπίτι
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Στην Έκθεση Τουρισμού 
Philoxenia, που διοργανώ-
νεται από τις 18 ως τις 20 
Νοεμβρίου στην Θεσσαλονί-
κη θα λάβουν μέρος οι Δή-
μοι Διδυμοτείχου και Σου-
φλίου. Όπως αναφέρει το 
radioevros.gr, το θέμα έκα-
νε γνωστό την Τρίτη 16 Νο-
εμβρίου στην συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Διδυμοτείχου ο Δήμαρ-
χος Διδυμοτείχου Ρωμύλος 
Χατζηγιάννογλου μετά από 
σχετική ερώτηση που τέθη-
κε από τον κ. Σαρσάκη, ο 
οποίος επιπρόσθετα επισή-
μανε πως θα μπορούσε να 
γίνει μία εικονική παρουσί-
αση του κάστρου μέσω κά-
ποιων βίντεο που έχουν χρη-
σιμοποιηθεί στο παρελθόν. 
Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, 
έχουν νοικιάσει έναν χώρο 
16 τετραγωνικών και στην 
συνέχεια ενημέρωσαν τους 

όμορους δήμους, Ορεστιά-
δας και Σουφλίου ώστε να 
υπάρξει κάποια συνεργασία 
στην προβολή στην έκθεση 
Philoxenia. 

Ο Δήμος Ορεστιάδας μέ-
σω του Δημάρχου δήλωσε 
πως δεν είναι έτοιμος ωστό-
σο ενδιαφέρεται για παρου-
σία σε κάποια μελλοντική 
διοργάνωση και ο Δήμος 
Σουφλίου “τελευταία στιγμή” 
αποφάσισε πως θα συμμετέ-
χει “οπότε θα είμαστε δίπλα 
δίπλα τα περίπτερα” δήλωσε 
ο κ. Χατζηγιάννογλου “όπου 
θα παρουσιάσουμε ακόμα 
καλύτερα τα προσόντα που 
έχει αυτός ο τόπος, την ιστο-
ρία και τα προϊόντα“. 

Ο κ. Χατζηγιάννογλου 
ανέφερε ότι βασική “στό-
χευση” είναι οι τουριστικοί 
πράκτορες, με τους οποίους 
μπορεί να γίνει γνωριμία και 
να παρουσιαστεί η περιοχή 

ως προορισμός με ιστορικό 
υπόβαθρο γιατί είναι σημα-
ντικό αν κάποιο ταξιδιωτικό 
γραφείο αναζητά νέους προ-
ορισμούς η “απάντηση” να 
είναι η περιοχή του Διδυμο-
τείχου, μια περιοχή που “δι-
αφημίζεται” συχνά μόνο με 
άσχημες ειδήσεις. 

Λόγω της αβεβαιότητας 
και στο πεδίο του κορονοϊ-
ού αποφασίστηκε “δειλά δει-
λά” η φετινή συμμετοχή, ως 
πρώτη επαφή και έπειτα να 
χρησιμοποιηθεί η συμμετοχή 
αυτή ως εμπειρία για να προ-
γραμματιστεί καλύτερα οικο-
νομικά και τεχνικά η επόμενη 

συμμετοχή. 
Το καλύτερο είναι φυσικά 

σε μελλοντική συμμετοχή να 
παρουσιαστούν μαζί και οι 
δυο γειτονικοί δήμοι Σουφλί-
ου και Ορεστιαδας, ως συνο-
λικό “πακέτο” που μπορεί να 
καλύψει ταξιδιωτικές εμπει-
ρίες-επισκέψεις για όλα τα 

γούστα βάσει των όσων έχει 
και προσφέρει η περιοχή. Η 
φετινή συμμετοχή στην έκ-
θεση ωστόσο θα περιλαμβά-
νει προβολή της περιοχής με 
εικόνα και ήχο αλλά και με 
“ντόπιες γεύσεις” ως κερά-
σματα για τους επισκέπτες.

Στην Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 
οι Δήμοι Διδυμοτείχου και Σουφλίου
Κοινή προβολή για την ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων του τόπου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  7

Σε εξέλιξη είναι τις τελευταί-
ες ημέρες το έργο εγκατάστα-
σης δικτύου φυσικού αερίου, το 
έργο τοποθέτησης οπτικής ίνας 
και η ανάπλαση του ιστορικού 
κέντρου της Αλεξανδρούπολης. 
Κι ενώ σε άλλες περιπτώσεις 
αυτό θα σήμαινε ότι η συγκε-
κριμένη περιοχή θα έπρεπε να 
σκαφτεί τρεις φορές, σε διαφο-
ρετικούς χρόνους, έγινε συντο-
νισμός των αρμοδίων, κι έτσι, 
εκτελούνται και τα τρία έργα 
σχεδόν ταυτόχρονα. Μπορεί να 
φαντάζει κάτι αυτονόητο, για 
άλλες χώρες, όμως, ξέρουμε 
πολύ καλά ότι στη δική μας μό-
νο αυτονόητο δεν είναι.

Την πολύ θετική αυτή εί-
δηση μετέδωσε ο συμπολίτης 
μας Γιάννης Μαλκίδης στο 
facebook:

“ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 
ΜΑΣ. 

ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΝΙΚΗ-
ΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ ( ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙ-
ΟΥ ).

Με αφορμή την έναρξη 
των εργασιών των αναπλάσε-
ων κεντρικών πεζοδρόμων της 
Αλεξανδρούπολης, όπως μας 
πληροφορεί ο συμπολίτης μας 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ Μη-
χανολόγος μηχανικός της εται-
ρείας “HILL” INTERNATIONAL 
επιβλέπουσας των εργασιών 
φυσικού αερίου), κατόπιν μεγά-
λης προσπάθειας έγινε συντο-
νισμός κατασκευής τριών (3) 
παράλληλων έργων : ανάπλα-
ση, τοποθέτηση οπτικής ίνας, 
και φυσικού αερίου, με αποτέ-
λεσμα την ταχύτερη εκτέλεση 
του έργου και χωρίς την εκ των 
υστέρων διάνοιξη καινούργιων 
λάκκων, με ότι συνεπάγεται αυ-
τό όπως συχνά -πυκνά παρα-

τηρούμε στη χώρα μας.
Σαν κατοίκους αυτής της 

ακριτικής γωνιάς της Ελλά-
δας, η συγκεκριμένη εξέλιξη 
μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμε-

νους, αιτία για θερμά συγχα-
ρητήρια προς όλους, ιδιαίτερα 
όμως προς τον “εμπνευστή” της 
φίλο πολλών από εμάς, ΑΡΜΟ-
ΔΙΟ ΜΕΘΥΜΑΚΗ”.

Όπως σχολίασε ο κ. Μεθυ-
μάκης: “η ευθύνη μου περιορί-
ζεται στο ΦΑ μόνο και για αυτό 
μπορώ να εγγυηθώ την ταχύ-
τητα του αλλά και ο ανάδοχος 

της ανάπλασης είναι ικανός και 
σοβαρός αλλά και η θέληση 
του Δημάρχου και η αρωγή του 
θεσμικού κου Ι. Ναϊτιδη”.

Συντονίστηκαν 3 έργα, ώστε να 
σκαφτούν μία φορά δρόμοι της 
Αλεξανδρούπολης

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΝΙΚΗΦ. ΦΩΚΑ   
     
Καλά αποτελέσματα έφερε η συνεργασία 
της δημοτικής αρχής με την εταιρεία 
εκτέλεσης του έργου

Σε εξέλιξη τα έργα επί του πεζόδρομου Νικηφ. Φωκά
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Πιο βαθιά στον πόλεμο Ουκρα-
νίας - Ρωσίας βυθίζεται η ελληνική 
κυβέρνηση, η οποία μετά τα τανκς 
που έστελε στο ουκρανικό μέτωπο, 
αναλαμβάνει ακόμα πιο ενεργό ρόλο, 
υποδεχόμενη επίλεκτους Ουκρανούς 
στρατιώτες σε ελληνικά στρατόπεδα 
για εκπαίδευση.

Όπω αναφέρει το ieidiseis.gr, οι 
Ουκρανοί κομάντο θα έρθουν στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο των αποφάσε-
ων που ελήφθησαν κατά το Συμβού-
λιο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ, 
οι οποίες προβλέπουν «την ατομική, 
συλλογική και εξειδικευμένη εκπαί-
δευση σε έως και 15.000 στελέχη 
των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων 
σε πολλές τοποθεσίες των κρατών - 
μελών της ΕΕ».

Μάλιστα, το ΓΕΕΘΑ, όπως αναφέ-
ρει δημοσίευμα του Ριζοσπάση, έχει 
ήδη καταρτίσει σχέδιο με τις τοπο-
θεσίες που θα φιλοξενηθούν οι Ου-
κρανοί επίλεκτοι εντός της ελληνικής 
επικράτειας.

Οι τοποθεσίες είναι τρεις και εί-

ναι οι εξής:
Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών 

Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο 
Αττικής. Βασικό επιχείρημα για το εν 
λόγω κέντρο είναι το Πεδίο Βολής 
«Κανδηλίου», το οποίο ανακαινίστη-
κε πέρυσι, ώστε να προσομοιάζει σε 
αστικό και ημιαστικό περιβάλλον και 
εστιάζει στην εφαρμογή τεχνικών και 
τακτικών μάχης μικρών κλιμακίων.

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορ-
θόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρε-
ντίνα Θεσσαλονίκης. Το κέντρο αυτό 
παρέχει εκπαίδευση σε αντικέιμενα: 
Καταδρομικών επιχειρήσεων και 
ανορθόδοξου πολέμου. Απόδρασης 
- διαφυγής - επιβίωσης - αντίστασης 
στην ανάκριση κ.α. Σύμφωνα με τις 
πηγές από το ΓΕΕΘΑ που επικαλεί-
ται η εφημερίδα, υπαρχει υπο-σενά-
ριο η «αξιοποίηση» αυτή της Ρεντίνας 
να συνδυαστεί με «επισκέψεις» των 
Ουκρανών για εκπαίδευση και στη 
Νέα Σάντα Κιλκίςμ όπου εδρεύει η 
71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία.

Επίσης, το σχέδιο περιλαμβάνει και 

τη Θεσσαλία, όπου υπάρχει σειρά τέ-
τοιων σχηματισμών και δομών, όπως 
η 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών στον 
Βόλο, με εκπαίδευση στα αντικείμε-
να πεζοναυτών και καταδρομών, το 
Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα 
Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ) στον Όλυμπο 
και η 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρα-
τού στο Στεφανοβίκειο.

Η σκέψη για την 
Αλεξανδρούπολη

Εκτός από τα παραπάνω κέντρα 
εκπαίδευσης στην κυβέρνηση υπάρ-
χει και η σκέψη οι Ουκρανοί κομά-
ντο να πάνε - υπό την επίβλεψη των 
Αμερικανών - στην Αλεξανδρούπολη 
στο Στρατόπεδο Κανδηλάπτη, ώστε 
να έρχονται κατευθείαν σε επαφή και 
μια πρώτη εξοικείωση με τα όπλα, 
μέσα και πυρομαχικά που φέρνουν 
οι Αμερικανοί.

Να υπενθυμίσουμε πως όλες αυ-
τές οι σκέψεις γίνονται την ώρα που 

η κυβέρνηση βρίσκεται στο περίμενε 
από τη Γερμανία, η οποία της χρω-
στά 10 τεθωρακισμένα οχήματα μά-
χης «Marder». Οι δύο κυβερνήσεις 
είχαν συμφωνήσει η Ελλάδα να στεί-
λει στην Ουκρανία 40 TOMA και το 
Βερολίνο να της στείλει 40 Marder.

Προς το παρόν η Ελλάδα έχει στεί-
λει 20 άρματα μαχης στο μέτωπο της 
Ουκρανίας και έχει λάβει μόνο 10, τα 
υπόλοιπα αγνοούνται.

Εκπαίδευση ουκρανών κομάντο και σε 
στρατόπεδο της Αλεξανδρούπολης; 

8 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ   

Όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο Ρωσίας – 
Ουκρανίας μπαίνει η Ελλάδα

Πιο βαθιά στον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας βυθίζεται η ελληνική 
κυβέρνηση, η οποία αναλαμβάνει να υποδεχθεί επίλεκτους 
Ουκρανούς στρατιώτες σε ελληνικά στρατόπεδα για εκπαίδευση.

Αμερικανικά πλοία που με-
ταφέρουν όπλα και στρατιωτι-
κό εξοπλισμό θα φθάσουν στα 
λιμάνια Αλεξανδρούπολης και 
Θεσσαλονίκης για να τα πα-
ραδώσουν στις δυνάμεις του 
ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, 
από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 7 
Δεκεμβρίου, όπως αναφέρουν 
ρωσικά μέσα ενημερώσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρο-
νται, έχουν προγραμματιστεί 
29 μεταφορές, εκ των οποίων 

οι 22 είναι προς την Πολωνία, 
έξι προς τη Βουλγαρία και μία 
προς τη Ρουμανία. Μετά την 
εκφόρτωση στην Ελλάδα, ο 
εξοπλισμός θα σταλεί με τρέ-
να και αυτοκινητοπομπές στις 
βάσεις μόνιμης και προσωρι-
νής ανάπτυξης των συμμαχι-
κών δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Τα πλοία θα μεταφέρουν δε-
κάδες εξοπλισμούς, συμπερι-
λαμβανομένων οχημάτων μά-
χης πεζικού τύπου Bradley και 

άρματα μάχης Abrams.
«Αν και παλαιότερα η κυβέρ-

νηση των ΗΠΑ χρησιμοποιού-
σε μόνο το λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης για τη μεταφορά 
εξοπλισμού, τώρα θα χρησιμο-
ποιείται το λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης, το μερίδιο ελέγχου του 
οποίου ανήκει στον Ελληνο-
ρώσο επιχειρηματία Ιβάν Σαβ-
βίδη», σημειώνουν τα ρωσικά 
μέσα ενημέρωσης και προσθέ-
τουν ότι «ο αληθινός σκοπός εί-
ναι άγνωστος. Ωστόσο, οι όγκοι 
των προσεχών παραδόσεων 
μπορεί να υποδηλώνουν μια 
πιθανή αιφνιδιαστική επέκτα-
ση της παρουσίας των αμερι-
κανικών στρατευμάτων στην 
ανατολική Ευρώπη».
Πηγή: voria.gr

Ρώσικα ΜΜΕ: Φτάνουν σε Θεσσαλονίκη, 
Αλεξανδρούπολη αμερικάνικα πλοία με όπλα
Τα πλοία θα μεταφέρουν δεκάδες 
εξοπλισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
οχημάτων μάχης πεζικού τύπου Bradley και 
άρματα μάχης Abrams  
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της Κικής Ηπειρώτου 
Με έντονα αυτοκριτική διάθε-

ση, απολογισμό έργων του πα-
ρελθόντος και ορισμό στόχων 
για το μέλλον, και δίχως καμία 
αναφορά στο όνομα του Δημάρ-
χου Γιάννη Ζαμπούκη, πέρα από 
κάποιες, σκόρπιες αναφορές στα 
πεπραγμένα της σημερινής δημο-
τικής αρχής, «δίχως όμως αντι-
πολιτευτική διάθεση», όπως επα-
νέλαβε αρκετές φορές, ο τέως 
Δήμαρχος και επικεφαλής της 
παράταξης «Πόλη & Πολίτες» 
Βαγγέλης Λαμπάκης ανακοίνωσε 
το απόγευμα της Τετάρτης, κατά 
τη διάρκεια της γενέθλιας εκδή-
λωσης για τα 20 χρόνια από τη 
δημιουργία της παράταξης την 
απόφασή του να διεκδικήσει εκ 
νέου την ψήφο των πολιτών στις 
δημοτικές εκλογές του 2023.

Στη γεμάτη αίθουσα του δη-
μοτικού θεάτρου, βρέθηκαν συ-
νεργάτες, σύμβουλοι, εκπρό-
σωποι τοπικών φορέων, όπως 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης, 
και ο διευθύνων σύμβουλος του 
ΟΛΑ Κώστας Χατζηκωνσταντί-
νου, υποψήφιοι και ψηφοφόροι, 
δίνοντας ραντεβού στις κάλπες 
τον Οκτώβρη του ’23, με στό-
χο την «#επάνοδο» του Βαγγέλη 
Λαμπάκη στο δημαρχιακό θώκο.

Καλωσορίζοντας τον κόσμο 
και μετά την προβολή ενός ανα-
λυτικού βίντεο για τα πεπραγμένα 
της δημοτικής αρχής Λαμπάκη, η 
γενική γραμματέας της παράτα-
ξης Κούλα Λεγγέτση, έκανε λόγο 
για την ιστορία που γράφουν οι 
παρέες και για την ανήσυχη πα-
ρέα που δημιούργησε την πα-
ράταξη αυτή πριν από 20 χρό-
νια. «Ζητήθηκε από τον Βαγγέλη 
Λαμπάκη να ηγηθεί αυτού του 
οράματος, ώστε όλες οι ιδέες για 
έναν Δήμο – σημείο αναφοράς 
να γίνουν πραγματικότητα. Με-
τά από αρκετή σκέψη, αλλά όχι 
πολλή, πριν 20 χρόνια σαν σήμε-
ρα αυτή η παράταξη πήρε σάρκα 
και οστά». 

Στη συνέχεια έγινε αναφορά 
στην πρώτη συμμετοχή της στις 
εκλογές του 2006, όπου ανα-
δείχθηκε τρίτη δύναμη,  στο νι-
κηφόρο αποτέλεσμα του 2009, 
αλλά και στην ήττα του 2019. «Η 
παράταξή μας διδάχτηκε, έλαβε 
τα μηνύματα και πατά γερά στα 
πόδια της, έτοιμη να επανέλθει, 
με περισσότερη σοφία, γνώση 
και εμπειρία».

«Κλονιστήκαμε!» 
«Σήμερα γιορτάζουμε 20 χρό-

νια ζωής, με νίκες, ήττες, πικρές, 
εκπλήξεις, προδοσίες, φιλίες… 
Γιορτάζουμε την έντονη συμμε-
τοχή μας στην τοπική αυτοδιοί-
κηση… Συνεχίζουμε με την ίδια 
δυναμική και πάθος, που κάποιοι 
τα παρεξήγησαν και μας τιμώ-
ρησαν… Σήμερα ανακοινώνου-
με την κάθοδό μας στις εκλογές 
του 2023», είπε ο κ. Λαμπάκης, 
αποσπώντας θερμό χειροκρότη-
μα από το κοινό. Δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί σε τέσσερα στε-
λέχη της παράταξης που δεν εί-
ναι πια μαζί μας, τους Θεόδωρο 
Γιαννέλο, Τάσο Τοπκαρίδη, Δη-
μήτρη Γκίνη, Κώστα Ζάκατα και 
Γρηγόρη Τσερκεζίδη.  

Στη συνέχεια, προχώρησε σε 
μία εξομολόγηση, όπως είπε: 
«Δεν είμαι σκληρός, αλλά ευαί-
σθητος. Μπορεί να παίρνω σκλη-
ρές αποφάσεις, αλλά είμαι πολύ 
συναισθηματικός… Μετά από δύο 
δυνατές νίκες, που καταφέραμε 
να καταστήσουμε τον Δήμο μας 
πρώτο σε όλη την Ελλάδα, πο-
λιτικά και κοινωνικά… παραδώ-
σαμε έναν αξιοζήλευτο Δήμο και 
παρ’ όλα αυτά, χάσαμε. Δεν σας 
κρύβω ότι κλονιστήκαμε. Πήραμε 
όμως απόφαση, τη μεθεπόμενη 
των εκλογών, 100 στελέχη της 
παράταξης αυτής, να συνεχίσου-
με από την αντιπολίτευση, γιατί 
αυτό υποδεικνύει η δημοκρατία. 
Γίναμε φίλοι με την ήττα. Αναρω-
τηθήκαμε, γιατί έχασες, Λαμπάκη; 
Έγινε μία σειρά λαθών, που δεν 
τα είδα τότε, τα είδα όμως με-
τά… Είδαμε τον απλό, αδύναμο 
άνθρωπο, που υποφέρει, κι αυτός 
θα είναι πλέον η επικεφαλίδα της 
πολιτικής μας. Η καθημερινότητα 
των πολιτών θα είναι στο επίκε-
ντρο. Γίναμε πιο άνθρωποι, επει-
δή ηττηθήκαμε. Και είσαι νικητής, 
αν δεις έτσι την ήττα. Αναλαμβά-
νω την ευθύνη, έγινα καλύτερος 
άνθρωπος και προχωράω μπρο-
στά με τους συνεργάτες μου… Κι 
από 1/1/2024 θα επανέλθουμε, 
μου το βεβαιώνεται απόψε με την 
παρουσία σας!»

Έργα και νέοι στόχοι
Στη συνέχεια, ο κ. Λαμπάκης 

αναφέρθηκε σε έργα – σταθμούς 
της 9ετούς θητείας του, όπως εί-
ναι η μελέτη για τη δημιουργία 
εργοστασίου πέλετ, την οποία, 
όπως είπε, παρέδωσε στη σημερι-
νή δημοτική αρχή, δίχως αυτή να 
έχει κάνει κάτι, παρά το γεγονός 
ότι από τη λειτουργία του, όπως 
έχει εκτιμηθεί, θα υπήρχε εξοι-
κονόμηση για το Δήμο της τά-
ξης του 1 εκ ευρώ, χρήματα που 

θα μπορούσαν να κατευθυνθούν 
στη δημιουργία ενός νέου παι-
δικού σταθμού. Εξάλλου, όπως 
σημείωσε, με την εγκατάσταση 
φωτιστικών τύπου led, ο Δήμος 
έχει 650.000 ευρώ λιγότερα έξο-
δα κάθε χρόνο, στο κόστος του 
φωτισμού. 

Για τα ιαματικά λουτρά της 
Τραϊανούπολης, ο κ. Λαμπάκης 
σημείωσε πως ο Δήμος τα λει-
τουργούσε νόμιμα, απλώς, το 
2018 άλλαξε η νομοθεσία κι 
έπρεπε να εκδοθεί το ειδικό σή-
μα λειτουργίας. «Δεν χρειαζόταν 
όμως να μείνουν κλειστά για να 
γίνει αυτό… Έχουμε έτοιμη μελέ-
τη για την ανακαίνισή τους και θα 
την ενεργοποιήσουμε». 

Ακόμη, αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια που έγινε για να 
αποκτήσει ο δήμος την χρήση 
της δυτικής χερσαίας ζώνης για 
13 χρόνια, κάτι που καμία δη-
μοτική αρχή δεν είχε καταφέρει, 
όπως είπε, στο δημοτικό σφαγείο, 
την κατασκευή και λειτουργία της 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων, όπου εργάζονται 40 
άτομα, τον ΧΥΤΥ. 

Ο κ. Λαμπάκης δεν μπήκε στον 
πειρασμό να ψέξει τη δημοτική 
αρχή του Γιάννη Ζαμπούκη ούτε 
για το θέμα του πάρκου Παρμε-
νίωνα, όπου μετά από αγώνα, 
όπως είπε, κατά τη διάρκεια της 
θητείας του, κατάφερε να εντάξει 
και τη δυνατότητα δημιουργίας 
σχολείων και αθλητικών εγκα-
ταστάσεων εντός της έκτασης. 
Παρά το γεγονός ότι είχε ση-
κώσει πολύ το θέμα στο δημο-
τικό συμβούλιο, κατηγορώντας 
τη δημοτική αρχή ότι ευθύνεται 
για την απώλεια της χρήσης της 
έκτασης, το βράδυ της Τετάρτης 
αρκέστηκε απλώς να σχολιάσει 
ότι «δεν μας ξαναδίνει τη χρήση 
ο στρατός κι έτσι δεν μπορούμε 
να λάβουμε χρηματοδότηση για 
να κάνουμε σχολεία».

Για το θέμα του νέου κλειστού, 
σημείωσε πως θα πρέπει να γίνει 
αγώνας για να γίνει ένα γήπεδο 
μεγαλύτερο από το υπάρχον, ενώ 
για το λεγόμενο «μπαλόνι», την 
προμήθεια του οποίου ακύρωσε 
η δημοτική αρχή, σημείωσε πως 
ήταν απολύτως νόμιμες οι διαδι-
κασίες, με αποτέλεσμα, τελικώς, 
να δικαιωθεί ο ανάδοχος και να 
εκτεθεί ο Δήμος που καλείται να 
καταβάλει υπέρογκη αποζημίω-
ση. Για την αγροτική οδοποιία σε 
όλη την έκταση του Δήμου, ση-
μείωσε πως θα τριπλασιαστούν 
οι δαπάνες που διατίθενται σή-
μερα.

«Σε ένα μόνο θα πούμε όχι… 
σε ποιο;» είπε ο κ. Λαμπάκης για 
να λάβει την απάντηση του κό-
σμου «στον χρυσό». Όπως σημεί-
ωσε, «ενώ παλεύουμε εδώ και 
23 χρόνια, με την απόφαση για 
την αδειοδότηση ερευνών στις 
Σάπες, που είναι ουσιαστικά το 
ίδιο με το Πέραμα, γυρίσαμε χρό-
νια πίσω και τώρα προσπαθούμε 
εμείς να βρούμε το δίκιο μας στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας». Στο 
σημείο αυτό, δεν παρέλειψε να 
ευχαριστήσει δημόσια τον δικη-
γόρο και «αδερφό», όπως τον 
χαρακτήρισε, Χρήστο Δετσαρίδη 
που παλεύει ακλόνητα, όλα αυτά 
τα χρόνια για τον σκοπό αυτό.

Αναφέρθηκε ακόμη στη δη-

μιουργία της ομάδας «Κοινωνία  
Γυναικών» μέσα στην παράταξη, 
καθώς, όπως είπε, οι γυναίκες 
λείπουν από την τοπική αυτοδι-
οίκηση και η τοπική αυτοδιοίκη-
ση χρειάζεται τις γυναίκες. Στην 
ίδια λογική έχει δημιουργηθεί και 
Ομάδα Νέων, η οποία πρόσφα-
τα ενημερώθηκε αναλυτικά από 
τον πρόεδρο του ΟΛΑ Κων/νο 
Χατζημιχαήλ για τα πάντα γύρω 
από το λιμάνι.

«Έχω ένα όνειρο»
«Έχω ένα όνειρο», είπε κλείνο-

ντας ο κ. Λαμπάκης: «Όταν φύγω, 
να έχω αφήσει στην αυτοδιοίκη-
ση στελέχη ισχυρά, έντιμα, έμπει-
ρα, με εξειδίκευση και ενωτική 
συμπεριφορά μέσα στα δημοτικά 
συμβούλια. Εδώ και 3,5 χρόνια 
δεν υπάρχει ενωμένο δημοτικό 
συμβούλιο. Απλώσαμε χέρι συ-
νεργασίας, αλλά δεν το πήρανε».

Ο κ. Λαμπάκης σημείωσε ακό-
μη πως ο λόγος για τον οποίο 
επιμένει και συνεχίζει τον αγώνα 
του, είναι επειδή η δημοκρατία δι-
δάσκει και ο ίδιος, όπως και όλοι, 
όπως είπε, είναι μαθητές της. «Η 
δημοκρατία σε παροτρύνει και 
σου παρέχει τα εφόδια για να 
αγωνιστείς, δεν σε απορρίπτει 
ποτέ η δημοκρατία… Ακόμη στο 
δρόμο μου  λένε ‘γεια σου Δή-
μαρχε’ και γεμίζει η ψυχή μου… 
Είναι εύκολο να πας σπίτι σου. 
Είναι δύσκολο να μην πας ακό-
μη. Σας ευχαριστώ!».

 
Μουρμούρης: «Χρειάζεται 

επανεξέταση όλων των στό-

χων για μια πετυχημένη Αλε-

ξανδρούπολη»

Ο  καθηγητής μεταφορών 
και δικτύων του ΔΠΘ Ιωάννης 
Μουρμούρης, μίλησε στην εκδή-
λωση για την Αλεξανδρούπολη 
και το λιμάνι της, επανακαθορί-
ζοντας όρους όπως «ανάπτυξη» 
και «συνδυασμένες μεταφορές» 
τους οποίους χαρακτήρισε μάλι-
στα ως «κακοποιημένους». 

Όπως σημείωσε, τα λιμάνια 
και τα οδικά δίκτυα, από μόνα 
τους, δεν μπορούν να φέρουν 
την ανάπτυξη σε ένα τόπο, χρει-
άζεται επανεξέταση όλων των 
στόχων και αξιοποίηση πλεονε-
κτημάτων ενός τόπου. Επισήμα-
νε πως οι αναπτυξιακοί νόμοι δεν 
ήταν απόλυτα πετυχημένοι, ενώ 
το πόρισμα της Διακομματικής 
Επιτροπής της Βουλής για την 
ανάπτυξη της Θράκης δεν πε-
ριείχε «πολύ καινούρια πράγμα-
τα, κυρίως ανασυνθέτει προτά-
σεις και έργα». Αναφέρθηκε στο 
ΠΓΝΑ και το ΔΠΘ, την παρουσία 
των οποίων δεν αξιοποιεί πλή-
ρως η περιοχή, ενώ χρειάζεται 
μεγαλύτερη προσπάθεια στο θέ-
μα αξιοποίησης της γεωθερμίας. 
Για τα έργα εξαιρετικά υψηλού 
κόστους που γίνονται ή σχεδιά-
ζονται για την περιοχή, θα πρέπει 
να εξασφαλιστούν αντισταθμιστι-
κά. Για το λιμάνι σημείωσε πως οι 
δύο επενδύσεις που έγιναν τα τε-
λευταία χρόνια ήταν η προ λίγων 
ετών σύνδεσή του με τον ΟΣΕ, 
που όπως είχε προβλέψει ο ίδιος, 

αν δεν άλλαζαν κάποια δεδομέ-
να, δεν θα είχε κάποια οφέλη για 
την περιοχή,  και η απομάκρυν-
ση της  βυθοκόρου «Όλγας» με 
χρηματοδότηση των ΗΠΑ. «Δεν 
κάναμε όσα έπρεπε για το λιμά-
νι… Δεν αντιπροσωπεύεται ο Δή-
μος στο ΔΣ του ΟΛΑ. Θα πρέπει 
να επανέλθει μια ισορροπία στην 
αντιπροσώπευση» επισήμανε και 
τόνισε πως  ο μόνος τρόπος να 
προχωρήσουμε, είναι οι παρα-
χωρήσεις λιμενικών δραστηριο-
τήτων και με τον ίδιο τρόπο να 
δρομολογηθεί και η δημιουργία 
εμπορευματικού / διαμετακομι-
στικού κέντρου. Παράλληλα, θα 
πρέπει να περάσει σε άλλη φάση 
η παράκτια ανάπλαση της πόλης, 
ίσως και με μία μαρίνα στο μέ-
γεθος που μπορούμε, ενώ είναι 
σημαντικό να μη γίνονται έργα 
χωρίς σοβαρές μελέτες σκοπιμό-
τητας/ βιωσιμότητας. Θα πρέπει 
ακόμη να δοθεί έμφαση σε ήπιες 
παρεμβάσεις της καθημερινότη-
τας, όπως είναι το κυκλοφοριακό, 
τα πεζοδρόμια κτλ, και να υπάρ-
χει σοβαρός σχεδιασμός για φυ-
σικές καταστροφές και προστα-
σία του περιβάλλοντος.

«Η Αλεξανδρούπολη είναι μία 
πολύ ωραία πόλη, μπορεί να γίνει 
πιο ωραία, αρκεί οι Αλεξανδρου-
πολίτες να το πιστέψουν, ώστε 
τα ωραία λόγια να γίνουν ωραί-
ες πράξεις. Για τον σκοπό αυτό, 
χρειάζονται άνθρωποι, έμπειροι, 
προσγειωμένοι και ώριμοι», κα-
τέληξε ο κ. Μουρμούρης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9
Λαμπάκης: «Ηττηθήκαμε και γίναμε καλύτεροι 
άνθρωποι, διεκδικούμε και πάλι την ψήφο σας»

ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
«ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ» ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2023 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ     
        
Απολογισμός έργων, νέοι στόχοι, 
αυτοκριτική και ουδεμία αναφορά στον 
Γιάννη Ζαμπούκη

Την κάθοδο της παράταξης «Πόλη & Πολίτες» στις δημοτικές 
εκλογές του 2023 ανακοίνωσε ο Βαγγέλης Λαμπάκης, κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης για τα 20 χρόνια από τη δημιουργία της
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Σ
τόχος της Επιφυλλιδογραφίας μου 
είναι να μην υποτάσσονται σε κομ-
ματικές εξαρτήσεις και ιδεολογικές 
δεσμεύσεις.

Στόχος της Επιφυλλιδογραφίας 
μου είναι να μάχεται, να εναντιώ-

νεται στην εμπορία των εντυπώσεων και να 
υπερασπίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Οι «Επιφυλλίδες» δεν προσφέρουν προπα-
γάνδα, όπως την προσφέρουν αφειδώς τα τη-
λεοπτικά κανάλια και οι κομματικές εφημερίδες.

Ο αναγνώστης οφείλει να αντιδρά στην 
εξαγορασμένη μεροληψία, στις παρωπίδες της 
οποιασδήποτε στράτευσης. 

Ο αναγνώστης πρέπει να ξεχωρίζει τις «που-
λημένες πένες» και τους θηρευτές ευρημάτων 
εντυπωσιασμού και επίδειξης.  

Πιστεύω ότι αυτά που γράφω στο άψυχο χαρ-
τί, όπως το δίνω «ζωή» και διαβάζοντάς τα ο 
αναγνώστης συμμετέχει μαζί μου σε ό,τι 
«εγώ δημιουργώ». 

Σκοπός μου είναι όχι μόνο να 
συνδιαλλαγώ με τους συστηματι-
κούς αναγνώστες μου, αλλά να 
κερδίσω και νέο αναγνωστικό 
κοινό. Αυτές είναι οι προθέσεις 
μου, ορατές θέλω να πιστεύω. 
Όσο για τα αποτελέσματα, ανα-
μένω πάντα σχόλια και παρατη-
ρήσεις. 

Ζω το σήμερα με ρεαλισμό και επιζη-
τώ μόνο το εφικτό, χωρίς να τρέ-
φω αυταπάτες. Άλλωστε η δημο-
σιογραφία είναι λειτούργημα και 
ένας δημοσιογράφος πρέπει να 
υπηρετεί τον Άνθρωπο, να υπηρετεί την Αλήθεια 
και να αγωνίζεται γι’ αυτήν. Όχι διαστρέβλωση 
της πραγματικότητας. 

Η δημοσιογραφία πρέπει να είναι ακομμα-
τικοποίητη, ώστε να μην μπορεί να ανακόπτει 
την Αλήθεια.

Βεβαίως και ο Τύπος ασκεί κριτική! Άλλωστε 
αυτός είναι και ο ρόλος του. Όμως άλλο πράγ-
μα η κριτική στην εξουσία και άλλο πράγμα η 
ανάδειξη του Τύπου σε υπέρτατη εξουσία. Άλλο 
πράγμα η κριτική στην κυβέρνηση και άλλο η 
προσπάθεια να καταστεί η εκάστοτε κυβέρνηση 
«αιχμάλωτη» εξωθεσμικών κέντρων… 

Η Τέταρτη εξουσία που είναι ο Τύπος, να μη 
γίνεται Πρώτη και Μόνη.

        ***
Πώς μπορεί ένας πολίτης σήμερα να ξεχωρίσει την 

ήρα από το σιτάρι, όταν το Διαδίκτυο τις περισσότερες 
φορές μας βομβαρδίζει με παραπληροφόρηση και όχι 
με σωστή πληροφόρηση; 

Τα media, αλλά και το internet μας βομβαρδίζουν 
καθημερινά με χιλιάδες πληροφορίες, που κάποιες απ’ 
αυτές είναι αληθείς, κάποιες άλλες ψεύτικες και άλλες 
χρωματισμένες… 

Εγώ προσωπικά, πολλές φορές από τη στή-
λη μου το έχω επισημάνει, πως από την πλευρά 
των δημοσιογράφων πρέπει να υπάρχει σεβα-
σμός στην είδηση και τήρηση της δεοντολογίας. 
Αυτό όμως πολλές φορές δυστυχώς δεν τηρείται. 
Ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να διυλίζει την 
πληροφόρηση στην πηγή της, αν μπορεί να το 
κάνει και να τιμωρεί τον κακό δημοσιογράφο με 
το μοναδικό τρόπο το τηλεκοντρόλ στην τηλε-
όραση και αλλάζοντας εφημερίδα στον Τύπο… 

***
Κρίση παντού… Στην πολιτική, στους κινηματογρά-

φους, στα θέατρα, στα καταστήματα, στις τσέπες μας. 
Παντού κρίση…, δύσκολοι καιροί. Βρισκόμαστε σε χαλε-
πούς καιρούς, αν και ονειρευόμαστε καλύτερες μέρες…

Από κρίση λοιπόν άλλο τίποτε.
Οι πολίτες να εμπιστεύονται τους πολιτικούς 

ή οι πολιτικοί τους πολίτες; 
***

Η χώρα μας έχει το λιγότερο σε αριθμό αναγνωστι-
κό κοινό σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για ανησυχη-
τικό φαινόμενο για τον πολιτισμό και τη Δημοκρατία. 

Οι κυκλοφορίες των εφημερίδων τα τελευταία χρό-
νια πέφτουν συνεχώς και ανεβαίνουν μόνο όταν υπάρ-
χει κάποια προσφορά σε είδος!

Τί φταίει; Μπορεί να διορθωθεί; 
Η ενημέρωση από τον Τύπο είναι πιο αξιό-

πιστη, δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση η αδί-
στακτη διαστρέβλωση της αλήθειας. «SCRIPTA 
MANENT”… 

Ο λειτουργός του Τύπου, πρέπει να είναι μα-
κριά και απέναντι, όταν χρειάζεται, από όποια 
εξουσία και όχι μαζί της. 

Ο δημοσιογράφος για να επιτελεί σωστά το 
επάγγελμά του πρέπει να είναι ελεύθερος και 
ανεξάρτητος και να μην έχει σχέσεις με αυτούς 
που μπορεί να κρίνει, παρά μόνο τυπικές. 

Το δικαίωμα του πολίτη είναι να πληροφο-
ρείται και να ενημερώνεται σωστά σε πλάτος 
και σε βάθος.

Όχι διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αλ-
λά αντικειμενική ενημέρωση του Ελλη-

νικού λαού. 
Ο λαϊκισμός και η κομματική δυ-

στυχώς προδιάθεση τις περισσότε-
ρες φορές γίνεται τόσο έντονος σε 
τηλεοπτικά παράθυρα, που ασφα-
λώς δημιουργούν προβλήματα στη 
εξέλιξη της χώρας μας. 

Πρέπει να ξαναγυρίσουμε 
στην ανάγνωση των εφημερίδων 

και να φθάσουν και πάλι οι κυκλο-
φορίες τους στην προ τηλεόρασης επο-

χή. 
Ακούγεται ίσως ουτοπικό, είναι 

όμως αναγκαίο αν θέλουμε μεγαλύ-
τερη Δημοκρατία.

 ***
Οι γυναίκες είναι προικισμένες με ανεξάντλητη επι-

μονή και υπομονή. Μπορώ να πω πως αυτές διαχει-
ρίζονται με απαράμιλλη δεξιοτεχνία τον προϋπολογι-
σμό του σπιτιού. 

Ακόμη και βιολογικά το γυναικείο φύλο είναι ισχυ-
ρότερο από το αντρικό. Μπορεί το χαρακτηριστικό της 
να είναι η μυϊκή της αδυναμία, αυτό όμως δεν πρέπει 
να το μπερδεύουμε με τη βιολογική της αντοχή. 

Η γυναίκα αποτελεί την πρώτη και αναντικατάστατη 
κινητήρια δύναμη της αγοράς. Γι’ αυτό και βιομήχανοι 
και διαφημιστές απευθύνονται στη γυναίκα.

Τί σου είναι οι γυναίκες…
Η γυναίκα είναι σαν την άνοιξη. Έχει μέσα της 

και το καλοκαίρι και τον χειμώνα. Κοντά της και 
η δική μας ζωή είναι μία συνεχής γιορτή…

                      ***
Γνωστή είναι η καραμέλα περί πολιτικής σκευωρίας 

και δίωξης, με στόχο την εξόντωσή τους, των πολιτι-
κών, που πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη.

Φανταστείτε τί θα συνέβαινε σε εμάς τους πολί-
τες, αν χρησιμοποιούσαμε ανάλογους ισχυρισμούς 
είτε καταγγέλλοντας διώξεις λόγω εργασιακής αντι-
ζηλίας και εμπάθειας είτε ισχυριζόμενοι ότι είμαστε… 
θύματα σκευωρίας. 

                                     ***
Οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στα πρόθυρα νευ-

ρικής κρίσης!
Τί άλλο μπορούν να περικόψουν οι μισθωτοί και οι 

συνταξιούχοι; Τα χρήματα που παίρνουν δεν φτάνουν 
ούτε και για να ζήσουν αξιοπρεπώς.

Η λιτότητα συνεχίζεται και το ζωνάρι συνεχώς το 
σφίγγουν περιμένοντας καρτερικά να επιβιώσουν…! 

Ο ιδιωτικός τομέας έχει παραλύσει, η οικονομία 
διαλύεται, η επιχειρηματικότητα βάλλεται και τα νοι-
κοκυριά δεν αντέχουν άλλους φόρους και μειώσεις 
εισοδημάτων.

Ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει κι’ αυτός μεγάλη 
κρίση. Ο ενεργός αγροτικός πληθυσμός έχει μειωθεί 
κατά πολύ, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περι-
φέρειας, με σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα δημιουργίας 
της αστυφιλίας και μείωση της Ελληνικής οικονομίας. 

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα, ώστε 
να αντιστραφεί η καθοδική πορεία του αγροτι-
κού τομέα, να στηρίξει τον αγρότη.

Είμαστε Ευρώπη ή δεν είμαστε; 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Γνώμη

Γαλάζια πατρίδα, μεγάλη ιδέα: 
η ιστορία συνεχίζει 

τα μοτίβα

Δ
εν έχω τι άλλο να προ-
σφέρω, εκτός από την 
αγάπη μου, στη μνή-
μη τού μείζονα ποιητή 
μας Θανάση Γεωργι-
άδη, που μόλις χάσα-

με. Για αυτό θα αδράξω αντλώ-
ντας από την κοινή μοίρα μας ως 
αποπαιδιών τής Μεγάλης Ιδέας. 
Θα συγχρονίσω τον αναχρονισμό 
τον οποίο εδώ και δεκαετίες 
βιώνουμε επιχειρώντας 
με ιστορικά μοτίβα να 
διαφωτίσω την πλά-
νη τής δήθεν αμυ-
ντικής Ελλάδας 
έναντι του (όπως 
θέλουμε να τον 
αποκαλούμε) Νεο-
οθωμανισμού. Γνω-
ρίζω ότι ο Θανάσης 
βαριόταν την πολιτικο-
λογία, όμως ενθουσια-
ζόταν με την πραγμά-
τευση της μνήμης, 
ακόμη και διερχόμε-
νης ή διαπλέουσας 
τις Συμπληγάδες τής, 
με κεφαλαίο αρκτικής, Ιστορίας. 
Ελπίζω να μην τον στενοχωρώ 
τώρα ως ξανάσμιξε με τη λατρευ-
τή του στο παραδείσιο επέκεινα.

Το καλοκαίρι εκτενώς συνδυά-
σαμε τη δυσεκατονταετία τού 22 
με τα μεγαθέματα της Μεγάλης 
Ιδέας και του οριενταλισμού. Επα-
νερχόμαστε τώρα υπενθυμίζοντας 
την αντινεοτερική και διαρκή πα-
ρουσία τής πρώτης, από το τέλος 
τής Ελληνικής Επανάστασης, ως 
πνευματικού και πολιτικού οχή-
ματος ανάσχεσης της απελευθε-
ρωτικής και έλλογης ορμής που 
αποτέλεσε τη θεμέλια αφετηρία 
τού ελληνικού κράτους. Φοβέρες, 
παραλογισμοί, αίματα συνόδεψαν 
το αποτύπωμα της Μεγάλης Ιδέας 
έως την ήττα τού 22. Αναρωτη-
θήκαμε εντούτοις αν η ήττα αυτή 
υπήρξε και ολοκληρωτική για τον 
ελληνικό μεγαλοϊδεατισμό. Η απά-
ντησή μας και τότε και εν προκει-
μένω επί της παρούσης: αρνητική. 
Εξάλλου, το Κυπριακό που ακόμη 
χαίνει συνιστά ευθεία προέκταση 
ακριβώς του δεσποτικού εγχώρι-
ου μεγαλοϊδεατισμού.

  Σήμερα πλέον οφείλουμε 
να αναγνωρίσουμε πως έχουμε 
οπωσδήποτε από καιρού διαβεί 
σε μια εκ νέου ενεργοποίηση του 
αρνητικού εν λόγω ιδιωματισμού 
μας. Αλλάξαμε απλώς τις λέξεις. 
Αντί για την Ελλάδα των αλύτρω-
των αδελφών, η Μεγάλη Ιδέα με-
τουσιώνεται στη διεκδίκηση της 
υπερπελάγιας Ελλάδας (της πέραν 
του Αιγαίου) και του προβαλλόμε-
νου ως ιδιωτικού/αποκλειστικού 
μας υποθαλάσσιου πλούτου. Και 
αν η «Ελλάς Κύπρος Ένωσις» απο-
τελεί αλήστου παρελθόν (αφού 
κανείς φαίνεται να εκτιμά, να ανα-
γνωρίζει πως η ευρωπαϊκή ένταξη 
της Κύπρου απαρτίωσε ωφέλιμα 

—καταχρηστικά ωστόσο ελλείψει 
επανένωσης της νήσου—το σχε-
τικό κύκλο τών γεγονότων), πα-
ρενδυθήκαμε την ανανέωση του 
ημέτερου φαντασιασμού: Ελλάς 
Κύπρος τής ενιαίας, συνορεύου-
σας ΑΟΖ!

Ήλθαμε ωσαύτως να παρου-
σιάσουμε εαυτούς αμυνόμενους 
υπέρ δικαίων αποδίδοντας τη με-

γαλόστομη κατηγορία τού «νε-
οοθωμανισμού» στους 

έτερους και αδελ-
φούς αναχρονιστές 
φίλεχθρους Τούρ-
κους. Οι τελευταί-
οι ανταποκρίθηκαν 
αγαστώς μεταμορ-
φώνοντας τη ρη-

τορεία τών γκρίζων 
ζωνών (πάλαι ποτέ 

άμυνα στον απεργασθέ-
ντα βράχων και νησίδων 
εποικισμό τού εκλιπόντος 

Αρσένη) σε φληνάφη-
μα περί Γαλάζιας Πα-
τρίδας. Ανερυθρίαστα 
σπεύσαμε ενεργοποι-

ώντας ως από παλιά τα επαμφο-
τερίζοντα ανακλαστικά τού οριε-
νταλισμού ανά τας Ευρώπας. Και 
κλαψουρίζουμε και κορδωνόμα-
στε και πολιτευόμαστε πια με την 
ανακαινισμένη σκευή τών οιονεί 
εθνικών μας δικαίων (αν όχι του 
αείφωτου πεπρωμένου τής —που 
δεν πεθαίνει— Ελλάδος).

Πολλά ήδη τα θύματα της σκι-
ερής μας καμπής: από τους αδι-
κοχαμένους των Ιμίων έως τους 
μάρτυρες πρόσφυγες (το δράμα 
των οποίων εργαλειοποιούν δυ-
τικοπελαγίτες και ανατολικοπε-
λαγίτες), τα δημόσια οικονομικά, 
τη λογική, την άπιαστη λυτρωτι-
κή Χάγη και το περιβάλλον. Τίμη-
μα προοικονομία τής αδυναμίας 
μας να συλλογιστούμε ωφέλι-
μα, κουσούρι που ευχόμαστε να 
υποχωρήσει ενόψει των πραγμα-
τικών και επιτακτικών αναγκών 
όσων επιβάλλει η νέα κρισιμό-
τατη στροφή, η επαχθέστατη του 
Οριενταλισμού, η οποία δεν είναι 
άλλη από τη σύγκρουση της δη-
μοκρατίας με την ιταμή Ρωσία. 
Τον αγώνα αυτόν πρέπει να νική-
σουμε όλοι/ες οι δημοκράτες/ισ-
σες. Εν προκειμένω χρειαζόμαστε 
όσο ποτέ άλλοτε τόσο τη λογική 
όσο τη σύμμαχο Τουρκία. Επίσης 
επειγόμαστε εγχωρίως για μια κυ-
βέρνηση της ουκρανικής ανάγκης, 
όχι εκείνο το δύστυχα προετοιμα-
ζόμενο ανάστροφο και γκροτέσκο 
νέο 114, που ορισμένοι παραλό-
γως οραματίζονται και άλλοι σε 
αυτό σύρονται εκούσια ή μη υπό 
την καταβύθιση των σκανδαλω-
δών παρακολουθήσεων.

*στο λατρευτό μου, κορυφαίο 
ποιητή Θανάση Γεωργιάδη (1944-
2022)

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ*
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Άποψη

«Διπλή εξαπάτηση των συνταξιούχων από ΝΔ και Μητσοτάκη»

Σ
την Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, δυ-
στυχώς,  δεν αποτελεί είδηση το 
να βρίσκεται κάποια κοινωνική 
ομάδα σε αδιέξοδο ή στα πρό-
θυρα βίαιης φτωχοποίησης και 

χρεοκοπίας, λόγω των κυβερνητικών 
επιλογών. Εργαζόμενοι, επαγγελματί-
ες, μικρομεσαίοι, αυτοαπασχολούμενοι, 
αγρότες, όλοι και όλες βρίσκονται σήμε-
ρα, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρ-
νησης, αντιμέτωποι με τεράστια αδιέξοδα, 
λουκέτα, απολύσεις, μειώσεις μισθών, ανέ-
χεια, ενεργειακή φτώχεια, εξαθλίωση.

Οι συνταξιούχοι όμως έχουν κάθε δικαί-
ωμα να αισθάνονται διπλά και αισχρά εξα-
πατημένοι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. 
Πρώτα και κύρια για την κατάργηση της 13ης 
Σύνταξης από την ΝΔ, που είχε επαναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ το 
2019, μετά τις βίαιες περικοπές της μνημονιακής κρίσης. 
Μια σύνταξη που θα τη λάμβαναν οι συνταξιούχοι φέτος 
για 3η συνεχόμενη χρόνια, και επρόκειτο για μια πλήρη σύ-
νταξη για τους χαμηλοσυνταξιούχους και ποσοστιαία για τα 
υψηλότερα κλιμάκια. Και ενώ η ΝΔ υπερψήφισε το μέτρο 
το 2019 και ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι θα το διατη-
ρήσει και θα το εφαρμόσει, μόλις έγινε πρωθυπουργός η 
κυβέρνηση του ξέχασε και στην πράξη κατάργησε τη 13η 
Σύνταξη. Με αυτόν τον τρόπο οι συνταξιούχοι στη χώρα 
μας χάνουν περίπου 1 δις ευρώ το χρόνο, που τα ξοδεύει 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ιδεοληπτική, αχρείαστη 
και ενάντια στα συμφέροντα της ίδια της κοινωνίας, ιδιω-
τικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.

Η δεύτερη μεγάλη, προκλητική και εξοργιστική εξαπά-
τηση των συνταξιούχων από την ΝΔ και τον Κυριάκο Μη-

τσοτάκη αφορά στο ζήτημα των αναδρομικών, 
για παλαιότερες περικοπές, που έγιναν επί 

κυβερνήσεων ΝΔ - συγκεκριμένα το 2012 
-  και κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το 
ΣτΕ. Έδωσε η κυβέρνηση, μόνο ένα μικρό, 
ελάχιστο μέρος από όσα χρωστούσε πίσω 
στους συνταξιούχους, τους ανακοίνωσε ότι 
δεν χρειάζεται να προσφύγουν στη δικαι-

οσύνη για τα υπόλοιπα - θυμόμαστε όλοι 
πολύ καλά τις δηλώσεις του κ. Πέτσα - και 

στη συνέχεια, χωρίς καμία αιδώ ανακοίνωσε 
πως μόνο όσοι έχουν χρησιμοποιήσει ένδικα μέ-

σα θα πάρουν τελικά πίσω τα χρήματα που τους 
οφείλουν! Ντράπηκε και η ντροπή…

Τελευταία, στην προσπάθεια της κυβέρ-
νησης να κρύψει κάτω από το χαλί την οργή 
των συνταξιούχων, για τη λεηλασία σε βάρος 

τους, ακούστηκε ένα ακόμη μεγάλο ψέμα, δια στόματος Χα-
τζηδάκη αυτή τη φορά, που μιλά για δήθεν «γενναίες αυ-
ξήσεις» στις συντάξεις. Ξεχνά βέβαια να πει πως 931.631 
συνταξιούχοι, δηλαδή το 1/3 του συνόλου, δεν πρόκειται 
να δουν την παραμικρή αύξηση - ούτε ένα ευρώ -  στις 
συντάξεις τους. Ξεχνά επίσης να πει, πως όσοι συνταξιού-
χοι δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους από τις αρχές του 
2023, αυτές θα οφείλονται και ήταν νομοθετημένες από 
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (ν. 4475/2017).

Αν σε όλα τα παραπάνω συνυπολογίσουμε και την πολι-
τική επιλογή της ΝΔ να αυξήσει τα όρια ηλικίας στο Δημό-
σιο, εκτοξεύοντάς τα έως και 7 έτη παραπάνω,  για όσους 
εργαζόμενους επιλέγουν να βγουν με μειωμένη σύνταξη, 
τότε ξετυλίγεται μπροστά μας όλο το αντιδραστικό, απο-
κρουστικό και αντικοινωνικό πρόσωπο της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη.    

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, όπως υπογράμμισε και 
ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας τις 6 προτάσεις - εθνι-
κές προτεραιότητες του κόμματος στη  ΔΕΘ, δεσμεύεται 
για την επιστροφή της 13ης Σύνταξης, με την επαναφορά 
αυτού του 1 δις ευρώ που χάνουν κάθε χρόνο οι συνταξι-
ούχοι, το οποίο και θα αποτελεί μία σημαντική ενίσχυση και 
θα αποδίδεται κάθε τέλος του έτους σε αυτούς.

Επίσης, δεσμεύεται και για την καταβολή των αναδρο-
μικών των συνταξιούχων - που σήμερα η ΝΔ αρνείται να 
αποδώσει - σε 3 ετήσιες, ισόποσες δόσεις των 800 εκ., ενώ 

θα προχωρήσει και στην κατάργηση του Τ.Ε.Κ.Α. (Ταμείο 
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης), που αφο-
ρά την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, με την 
ταυτόχρονη αύξηση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ. 

Τα παραπάνω αποτελούν την ελάχιστη ηθική υποχρέω-
ση, αλλά και τα πρώτα βήματα για να αποδοθεί δικαιοσύνη 
απέναντι στους συνταξιούχους, και η νέα κυβέρνηση που 
θα προκύψει στην χώρα μετά τις επερχόμενες εκλογές, με 
κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, 
δεσμεύεται για την υλοποίησή τους.

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΓΚΑΡΑ

Δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για 
επαναφορά της 13ης Σύνταξης 
και καταβολή των αναδρομικών 

στους συνταξιούχους

Μέχρι την προσεχή Παρασκευή (18/11) ανα-
μένεται να αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρ-
μα MyCar της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα τέλη κυκλοφορίας 2023.

Πιο συγκεκριμένα, τα ειδοποιητήρια για τα 
τέλη κυκλοφορίας του 2023 θα αναρτηθούν 
μέχρι το τέλος της εβδομάδας -πιθανότατα 
ακόμα και αύριο, Τρίτη (15/11)- στη σελίδα 
της ΑΑΔΕ και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα 
έχουν στην διάθεσή τους περίπου έξι εβδομά-
δες προκειμένου να τακτοποιήσουν τις υπο-
χρεώσεις τους.

Η προθεσμία των τελών κυκλοφορίας 2023 
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα είναι η 31η 
Δεκεμβρίου, ωστόσο το υπουργείο Οικονομι-
κών εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα δώ-
σει παράταση προς διευκόλυνση των πολιτών. 
Ειδικότερα, τα ποσά που θα κληθεί να πληρώ-
σει ο κάτοχος κάθε οχήματος για τα τέλη κυ-
κλοφορίας του 2023 είναι τα εξής:

Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020
0-90 εκπομπές C02: 0
91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.
101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.
121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.
141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.
161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.
181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.
201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.
251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα
0-122 κυβικά: 0
123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.
140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.
167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.
209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.
225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.
241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.
261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.
281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση έως 31.12.2000
0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
301-785 κυβικά: 55 ευρώ
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ
1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ
1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ
1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ
2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ
3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ
4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ

Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005
0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
301-785 κυβικά: 55 ευρώ
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ
1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ
1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ
1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ
2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ
3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ
4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010
0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
301-785 κυβικά: 55 ευρώ
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ
1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ
1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ
1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ
2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ
3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ
4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Πώς θα εκτυπώσετε τα τέλη
Α. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET

Για συντομία θα πρέπει να έχετε πρόχειρους, 
τους κωδικούς του Taxisnet, τον προσωπικό 
σας ΑΦΜ καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας 
του οχήματος.

Στη συνέχεια μπαίνετε στην εφαρμογή 
MyCar της ΑΑΔΕ.

Αμέσως μετά πατάτε την επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ».

Σε αυτό το σημείο εισάγετε τους κωδικούς 
του Taxisnet και μετά πατάτε ΣΥΝΔΕΣΗ.

Μετά πατάτε το «Τέλη Κυκλοφορίας Οχη-
μάτων».

Αμέσως μετά επιλέγετε το «Ειδοποιητήρια 
Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων».

Σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνετε ότι ο ΑΦΜ 
και το έτος (2022) που εμφανίζονται είναι τα 
σωστά και στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό 
κυκλοφορίας του οχήματος.

Μετά πατάτε πάνω στο «Ειδοποιητήριο Τε-
λών Κυκλοφορίας» προκειμένου να σώσετε το 
αρχείο στο κινητό ή σε κάποιον υπολογιστή, 
όπου στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε.

Β. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΗΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXINET

Τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν σε αυτή την 
περίπτωση είναι ο προσωπικός σας ΑΦΜ και ο 
αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Αφού έχετε διαθέσιμα τα παραπάνω στοι-
χεία μπαίνετε στο site της ΑΑΔΕ.

Στη συνέχεια πατάτε το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ».

Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί πρέπει 
να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ σας, τον αριθμό 
κυκλοφορίας του οχήματος και μετά επιλέγε-
τε την χρονιά που επιθυμείτε. Στην προκειμένη 
περίπτωση το 2022.

Στη συνέχεια πατάτε το κουμπί «ΕΚΤΥΠΩ-
ΣΗ» και εμφανίζεται το ειδοποιητήριο σε νέο 
παράθυρο προκειμένου

Τέλη κυκλοφορίας 2023: Μια «ανάσα» 
πριν την εκτύπωσή τους στο MyCar

TΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΘΑ 
ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ)   

Tα ποσά που θα κληθεί να 
πληρώσει ο κάτοχος κάθε 
οχήματος
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Nov 17 08:42:51 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

8

5 6 4 1 7 9

4 1 5 3

2 5 9

9 4

6 9 1

8 2 1 3

1 6 7 8 2 5

6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Στον έλεγχο αποσκευών από Νέα Υόρκη προς 
Αθήνα, μια κυρία περιμένει στην ουρά πίσω από 
έναν παπά.

-Πάτερ, μπορώ να σας πω;
-Τι είναι τέκνο μου;
-Ξέρετε, έχω αγοράσει ένα επαγγελματικό σε-

σουάρ για τα μαλλιά μου και φοβάμαι ότι θα με 
αναγκάσουν να πληρώσω τέλος εισαγωγής γιατί 
η αξία του είναι κάπως μεγάλη.

-Κι εγώ τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό;
-Μήπως μπορείτε να το κρύψετε κάπου στα 

ράσα σας; Εσείς είστε ιερωμένος, δεν πρόκειται να 
σας κάνουν έλεγχο.

-Μα τι λες, τέκνον μου; Μπορώ εγώ να παρα-
νομήσω;

-Μα δε θα παρανομήσετε. Απλά εκμεταλλευό-
μαστε λίγο το γεγονός ότι δε θα σας ψάξουν!

-Κι αν με ψάξουν;
-Ε, πείτε ένα ψεματάκι!
-Συγνώμη τέκνον μου, ψέματα εγώ δε λέω!
-Καλά, τέλος πάντων, είμαι σίγουρη ότι κάτι θα 

σκεφτείτε. Κι αν δεν τα καταφέρουμε, πληρώνω το 
τέλος στην …τελική  

Ο παπάς το σκέφτεται λίγο και δέχεται.
Όταν έρχεται λοιπόν η σειρά του να περάσει από 

τον έλεγχο, γίνεται ο εξής διάλογος:
-Έχετε να δηλώσετε τίποτα, πάτερ;
-Από τη μέση και πάνω όχι, τέκνο μου!
-Ε; Γιατί, από τη μέση και κάτω δηλαδή;
-Ομολογώ ότι κουβαλάω ένα υπέροχο εργαλείο 

που σχεδιάστηκε για τις γυναίκες. Δυστυχώς είναι 
ακόμα αχρησιμοποίητο!

Ο υπάλληλος χαμογελάει και τον αφήνει να 
περάσει…

* * * * * *

Δυο τρελοί πηγαίνουν σε μια έκθεση μοντέρ-
νας τέχνης. Φτάνουν μπροστά σε έναν πίνακα και 
λέει ο ένας:

-Ρε συ, πάμε να φύγουμε γρήγορα!
-Γιατί;
-Γιατί θα νομίσουν ότι εμείς τον κάναμε έτσι!…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Λακωνικά… στα λόγια.
12. Εναντιωματικός σύνδεσμος (καθ.).
13. "Οι μάγισσες του…": έργο του Άρ-
θουρ Μίλερ.
14. Χρονική ή υποθετική η σημασία του.
15. Εχέμυθος άνθρωπος (μτφ.).
17. Δύο από το… νωπό.
18. Περιοδικό για παιδιά.
20. Κάθε υλική ζημιά (συνεκδ.).
22. Οι οποίες (αρχ.).
23. Ξύλο για πολυτελή έπιπλα.
25. Συμβούλιο για τα ηλεκτρονικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης (αρχικά).
26. Ζακ…: παλιός, Γάλλος ηθοποιός και 
σκηνοθέτης.
28. Αναστασία βαφτίστηκε.
30. Ιστορικό φρούριο του Τέξας.
32. Κου Κλουξ…: ρατσιστική οργάνωση.
34. Ζαν ντ'…: ηρωίδα της Γαλλίας.
36. Έντιμα, ειλικρινή.
38. Βρίσκονται στα… κάτω.
39. … Καλβίνο: Ιταλός συγγραφέας.
41. Με τις μάρες… ανοησίες.
43. Η τράκα.
44. Εξωτικό φρούτο.
46. Αρχαίο βεβαιωτικό.
47. Έγχορδο μουσικό όργανο που παί-
ζεται με δοξάρι.
49. Ξενική τηλεφωνική απάντηση.
50. Μωρό… μωρού.
52. Γάλλος κι αυτός.
54. Δημόσια ακούγεται.
55. Λεγόταν ο Γκιτρί.

-- Συστατικά --

• 350 γρ. πένες
• 2 κ.σ. βούτυρο
• 2 κρεμμύδια μικρά, ψιλοκομμένα
• 50 γρ. αλεύρι
• 550 γρ. γάλα, φρέσκο  
• Μοσχοκάρυδο
• 150 γρ. τυρί κρέμα
• 4 κρόκους, χτυπημένους
• 100 γρ. γραβιέρα, τριμμένη
• 100 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη
• 4 ασπράδια
• Αλάτι
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, λιώνουμε το βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι, 

μαραίνουμε το κρεμμύδι για 2 λεπτά, ρίχνουμε το 
αλεύρι και προσθέτουμε το γάλα.

• Τα αφήνουμε να δέσουν σε χαμηλή φωτιά, αφού 
τρίψουμε το μοσχοκάρυδο και αλατοπιπερώσουμε.

• Εν τω μεταξύ, έχουμε βράσει τις πένες και τις έχου-
με στραγγίσει καλά.

• Στην συνέχεια, ρίχνουμε στη μπεσαμέλ, το τυρί κρέμα, 

τους κρόκους, τη μισή παρμεζάνα και τη γραβιέρα.
• Ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα τις πένες, προσθέτου-

με την μπεσαμέλ και ανακατεύουμε καλά.
• Χτυπάμε τα ασπράδια μαρέγκα και τα ρίχνουμε κι 

αυτά στα ζυμαρικά, ανακατεύοντας απαλά.
• Τέλος, αδειάζουμε τα υλικά σε βουτυρωμένο πυρίμα-

χο σκεύος, πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη παρμεζάνα, 
το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 
βαθμούς Κελσίου και ψήνουμε για 12 με 15 λεπτά.

• Το σουφλέ μας είναι έτοιμο.
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Αφράτο σουφλέ με μακαρόνια και τυριά

Κάθετα
1. Τεμπελιά, οκνηρία.
2. Θα εξελιχτεί σε πεταλούδα.
3. Το νόμισμα του Ομάν.
4. Μαζί στο… σπίτι.
5. Ρωσικό οινοπνευματώδες ποτό.
6. Θηλυκό αναφορικής αντωνυμίας της Αρ-
χαίας.
7. Η μεγαλύτερη ποινή.
8. Μητρόπολη του βουδισμού.
9. Μέσα στο… μήλο.
10. Η αντισφαίριση.
11. Κλείνω καλά την πόρτα.
16. Τύπος μαχητικών αεροσκαφών.
19. Θυμίζει… Ζολά.
21. Έχει έδρα το Μπερναμπέου.
24. Βαρύ μέταλλο της ομάδας του λευκόχρυ-
σου.
27. Αυτά γίνονται σε καθορισμένα χρονικά 
διαστήματα.
29. Σκεύος για ψητά.
31. Οροσειρά της Βορειοδυτικής Αφρικής.
33. Απρόσεκτος είναι κι αυτός.
35. Ξαναγύρισμα… παλιάς ταινίας (ξ.λ.).
37. Διπρόσωπος θεός των αρχαίων Ρωμαίων.
40. Ακρωτήριο της δυτικής Ελλάδας.
42. Εννιά κάνουν… μονάδα.
43. Υλικά… για σπιτικά φαγητά.
44. Διαφορετικά, όχι ίδια.
45. Η Μερσέντες του… τραγουδιού.
48. Αντιστασιακή οργάνωση της Κατοχής (αρ-
χικά).
51. Άφωνη… Νόρα.
53. Δηλώνει αποδοχή.
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Το μεγαλύτερο αθλητικό γε-
γονός στον κόσμο βρίσκεται προ 
των πυλών και η διοργάνωση 
του Κατάρ έχει βάλει στόχο να 
εντυπωσιάσει.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κω-
λύματα στην τελετή έναρξης του 
φετινού Μουντιάλ και πιο συ-
γκεκριμένα με τους σταρ που 
θα τραγουδήσουν.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
συμμετέχουν ως επί το πλεί-
στον τα μεγαλύτερα ονόματα 

της μουσικής βιομηχανίας. Πα-
ρόλα αυτά, η κριτική που ασκή-
θηκε στη διοργάνωση, έφερε ως 
αποτέλεσμα μερικοί από τους 
καλλιτέχνες που κλήθηκαν να 
παραβρεθούν στην τελετή έναρ-
ξης, να πουν «όχι».

Αυτό συνέβη με τη Ντούα Λί-
πα και τον Ροντ Στιούαρτ, είδηση 
που έκανε τον γύρο του Διαδι-
κτύου. Ανάμεσα στους διάση-
μους καλλιτέχνες που κλήθη-
καν ήταν και η Σακίρα, η οποία 

σύμφωνα με το «El programa 
de Ana Ros», αρνήθηκε επίσης 
να δώσει το «παρών».

Εν μέσω των δημοσιευμάτων 
για τα προσωπικά της ζητήματα, 
όπως το διαζύγιο με τον Πικέ ή 
το ενδεχόμενο να φυλακιστεί για 
φορολογική απάτη, η παρουσία 
της Κολομβιανής σταρ στο Πα-
γκόσμιο Κύπελλο επικρίθηκε στα 
social media.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις 
ίδιες πληροφορίες, η Σακίρα 
δεν θα εμφανιστεί στην τελετή 
αφού άλλαξε γνώμη λίγες μέρες 
πριν την έναρξη του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου.

«Μου επιβεβαιώθηκε ότι η 
Σακίρα δεν θα εμφανιστεί στην 
τελετή έναρξης, αλλά δεν ξέρω 
αν θα έχει άλλο ρόλο σε όλο 
το Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε η 
παρουσιάστρια, Αντριάνα Ντο-
ρόνσο.

«Έχουν επιβεβαιώσει ότι δεν 
θα εμφανιστεί» είπε στη συνέ-
χεια συνάδελφός της. «Επρό-
κειτο να είναι guest εμφάνιση, 
τώρα θα πρέπει να στείλει μια 
δήλωση για να εξηγήσει τα πά-
ντα» κατέληξε.

Τις αλλαγές που θα γίνουν στο 
φετινό «MasterChef» αποκάλυψαν 
οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, 
Λεωνίδας Κουτσόπουλος και 
Πάνος Ιωαννίδης.

Η εκπομπή 
«Breakfast@Star» 
βρέθηκε στα γυρί-
σματα του διαγω-
νισμού μαγειρικής 
και οι κριτές ήταν 
εκεί για να απαντή-
σουν σχετικά με το 
τι θα αλλάξει στον νέο 
κύκλο.

«Φέτος το πρόγραμμα θα είναι 
πολύ πιο στακάτο. Λευκή ποδιά ση-
μαίνει είσοδος στο σπίτι. Θα έχουμε 

κάποιες δεύτερες ευκαιρίες, αλλά όχι 
αυτές που ίσως έχετε συνηθίσει. Οπό-
τε, αυτό που πρέπει να κρατήσετε 

είναι ότι το πρόγραμμα θα είναι 
πολύ πιο γρήγορο, πιο δυνα-

τό, στακάτο. Ποδιά, σπίτι, 
μαγειρική. Θα υπάρχει 
διαφορά στην επιλογή 
παικτών», είπε ο Σω-
τήρης Κοντιζάς.

Στη συνέχεια, τον 
λόγο πήρε ο Λεωνίδας 

Κουτσόπουλος. Όπως εί-
πε: «Στις οντισιόν θα έχου-

με τη λευκή και τη μαύρη ποδιά. 
Από τις οντισιόν, η ποδιά θα είναι το 
εισιτήριο για το σπίτι. Θα μείνουν κά-
ποια εισιτήρια, οι μαύρες ποδιές, που 

με κάποιον τρόπο, μαγειρικό θα ση-
μαίνουν δεύτερη ευκαιρία. Όταν μα-
ζέψουμε τους πάντες μέσα στο σπίτι, 
δεν θα υπάρχουν οι δεύτερες ευκαι-
ρίες έτσι όπως τις γνωρίζαμε. Θα εί-
ναι πολύ πιο δύσκολο, περισσότερο 
πολύπλοκο και διαφορετικό. Δεν θα 
υπάρχει αυτός ο χώρος για δεύτερες 
ευκαιρίες για όλους».

Τέλος, ο Πάνος Ιωαννίδης ανα-
φέρθηκε στα συναισθήματά του, λί-
γο πριν ξεκινήσει ο νέος κύκλος. «Το 
συναίσθημα είναι πολύ έντονο, πολύ 
δυνατό. Κάθε χρόνο περνάμε ωραία, 
έτσι και φέτος. Θα δυσκολέψουμε 
τους παίκτες πολύ. Όσο προετοιμα-
σμένοι κι αν έχουν έρθει, θα τα δουν 
αλλιώς τα πράγματα», είπε.

Πολλές αλλαγές στο νέο κύκλο του Master Chef 

Την 
Κυριακή το 

baby shower

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρ-
το Μποτία ετοιμάζονται να υποδεχτούν 
στον κόσμο το πρώτο τους παι-
δί. Η τραγουδίστρια βρίσκε-
ται στον έκτο μήνα της 
εγκυμοσύνης της και σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ της 
εκπομπής «Breakfast@
Star», αυτή την Κυριακή 
ετοιμάζουν ένα πάρτι για 
το ευχάριστο γεγονός.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγά-
ρι θα πραγματοποιήσει στο σπίτι του το 
baby shower για τον ερχομό του παι-
διού τους.

Ωστόσο, η γιορτή θα γίνει σε κλειστό 
οικογενειακό και φιλικό κύκλο και τότε, 
θα ανακοινωθεί το φύλο του μωρού.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή 
η ίδια η τραγουδίστρια πριν λίγες ημέ-

ρες, μέσα από ανάρτηση που έκανε 
στον προσωπικό της λογαρια-

σμό στο Instagram, ποζάρο-
ντας πλάι στον σύντροφό 
της, γνωστό ποδοσφαιριστή 
Αλμπέρτο Μποτία, με φου-
σκωμένη κοιλίτσα.

Οι φήμες πως η Ελένη 
Φουρέιρα περιμένει το πρώτο 

της παιδί είχαν αρχίσει να κυκλο-
φορούν από το καλοκαίρι, όταν ακύρωσε 
όλη την καλοκαιρινή της περιοδεία, αλλά 
και δεν «έκλεισε» εμφανίσεις σε κάποιο 
νυχτερινό κέντρο για τον χειμώνα.

Μετά την ανάρτησή της, ο Αλμπέρτο 
Μποτία έκανε κι εκείνος μια δημοσίευση 

στα social media.
Ο γνωστός ποδοσφαιριστής που θα 

γίνει σύντομα πατέρας, δεν συνηθίζει 
να εκθέτει την προσωπική του ζωή στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως αυτή 
είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο ίδιος 
δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με 
τη σύντροφό του στον προσωπικό του 
λογαριασμό στο Instagram.

Σε αυτό, εκείνος κι η αγαπημένη του 
ποζάρουν στον φακό, μπροστά στη θά-
λασσα, με τη φουσκωμένη κοιλιά της 
τραγουδίστριας να μαρτυρά την προ-
χωρημένη της εγκυμοσύνη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Αλ-
μπέρτο Μποτία έγραψε «+1», αναφερό-
μενος στο νέο μέλος που θα προστεθεί 
στην οικογένειά τους.

Ελένη Φουρέιρα - Αλμπέρτο Μποτία:
 Περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Αν και η βασιλική οικογένεια 
θεωρεί πως το «Crown» θίγει τον 
θεσμό της μοναρχίας και μπορεί 
να κάνει ανεπανόρθωτη ζημιά 
στο Μπάκινγχαμ, με τις άγνωστες 
ιστορίες που αποκαλύπτει, ο Πίτερ 
Μόργκαν έχει φροντίσει να «καλύ-
ψει» αρκετά από τα σκάνδαλα που 
έχουν απασχολήσει κατά καιρούς 
τη Βρετανία.

Μπορεί στη δημοφιλή σειρά 
του Netflix να αναπαράγονται ει-
κόνες και ιστορίες που όντως, ζη-
μιώνουν τη βασιλική οικογένεια, 
όμως και πάλι υπάρχουν γεγο-
νότα, που δεν τόλμησαν 
να «αγγίξουν» ούτε οι 
δημιουργοί.

Στην αρχή της 
5ης σεζόν, το κοινό 
παρακολουθεί τον 
δεύτερο «μήνα του 
μέλιτος» της πριγκίπισ-
σας Νταϊάνα και του πρίγκιπα 
-τότε- Κάρολου.

Ωστόσο, το ζευγάρι έκανε κι 
ένα δεύτερο ταξίδι, το οποίο πα-
ραλήφθηκε στη σειρά. Λίγο πριν 
τον χωρισμό τους, το ζευγάρι βρέ-
θηκε στην Ασία. Εκεί μάλιστα, δι-
απίστωσαν και οι δύο πως ο χω-
ρισμός ήτανη μόνη λύση για τον 

γάμο τους.
Ένας δημοσιογρά-

φος που ήταν κι εκεί-
νος παρών στο ταξί-
δι είχε αναφέρει σε 
άρθρο που γράφτηκε 

το 2021 πως «το μίσος 
μεταξύ της Νταϊάνα και 

του Καρόλου ήταν ολοφάνερο».
Αν και θα μπορούσε να δώσει 

μια πιο «χιουμοριστική» χροιά στη 
σειρά, το τηλεφώνημα του ραδιο-
φωνικού παραγωγού, Πιέρ Μπρα-
σάρντ στη βασίλισσα Ελισάβετ δεν 
συμπεριλήφθηκε στο «Crown».

Υποδυόμενος τον Καναδό πρω-
θυπουργό, Jean Chretien, συνομί-

λησε με τη βασίλισσα επί 7 λεπτά. 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησής 
τους, η μονάρχης αναφέρθηκε στα 
σχέδια της οικογένειας για το Χά-
λογουιν, αλλά και στην εμπλοκή 
της στο δημοψήφισμα του Κεμπέκ.

Η σχέση της «πριγκίπισσας του 
λαού» με τον χειρουργό κάθε άλ-
λο, παρά κάτι επιπόλαιο ήταν. Το 
ζευγάρι ήταν μαζί για δύο περίπου 
χρόνια, ενώ σκέφτονταν πολύ σο-
βαρά το ενδεχόμενο να παντρευ-
τούν. Η συγγραφέας, Τίνα Μπρά-
ουν είχε γράψει στη βιογραφία της 
πως κάθε φορά που η Νταϊάνα 
αναφερόταν σε εκείνον, έλεγε πως 
είναι ο «ένας για εκείνη».

The Crown: Πέντε σκάνδαλα που έμειναν 
έξω από την 5η σεζόν

Μουντιάλ 2022: Ούτε η Σακίρα θέλει να 
τραγουδήσει στην τελετή έναρξης

Showbiz

Λογοκρισία 
στη σειρά του 

Netflix; 

«(για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό) Του έστειλα ένα e-mail και εκείνος απάντησε 
την επόμενη κιόλας ημέρα… Χάρηκα που τον συνάντησα. Ήταν στενοχωρημένος, είναι 

πολλά τα βάρη. Παρά ταύτα μας άκουσε» 
Βάνα Μπάρμπα - Ηθοποιός

Κριτές: 
«Δεν υπάρχει 

χώρος για 
δεύτερες 
ευκαιρίες»

Μετά τη 
Ντούα Λίπα 
και τον Ροντ 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

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

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Επέτειοι

Ευρωπαϊκή Ημέρα για την 
Προστασία των Παιδιών από 
τη Γενετήσια Εκμετάλλευση και 
Κακοποίηση
Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Ευαισθητοποίησης για τα 
Αντιβιοτικά

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
Καζάκου Λ. Δημοκρατίας 355 (παραπλεύρως 
Παιδ. Σταθ.) ✆2551023378

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλβανούδη Νεραντζιά Κωνσταντινουπόλε-
ως 203 ✆2552022582

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

Πλάτων

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, ήρθε η ημέρα, που θα δώ-
σεις ένα οριστικό τέλος σε παλαιά προ-
βλήματα και δυσκολίες, που εδώ και 
καιρό σε ταλαιπωρούν! Με το σημε-
ρινό Εξάγωνο Ήλιου-Πλούτωνα, θα 
έρθουν στον δρόμο σου, άπειρες λύ-
σεις και εποικοδομητικές αποκαλύψεις, 
που θα σε βοηθήσουν να πάρεις ορθές 
αποφάσεις!  
      
ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, η ημέρα είναι ιδανική, για 
να αναζωπυρώσεις και να βελτιώσεις, 
όλες τις διαπροσωπικές σου σχέσεις 
και συναναστροφές! Τα άτομα που σε 
περιβάλλουν, θα σου δώσουν μόνο χα-
ρά και θα σου προσφέρουν ουσιαστική 
ικανοποίηση! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, το σημερινό Εξάγω-
νο Ήλιου-Πλούτωνα, θα σου προσφέ-
ρει άπειρες δυνατότητες και ευκαιρίες, 
που θα εξυπηρετήσουν την ισχυρή σου 
ανάγκη, να διεκπεραιώσεις εκκρεμότη-
τες, υποχρεώσεις και πρακτικά θέματα 
της καθημερινότητας σου!       

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, η σημερινή ημέρα, 
υπόσχεται σίγουρα ευχάριστες στιγμές! 
Με το Εξάγωνο Ήλιου-Πλούτωνα, προ-
βάλλεις τον καλύτερο σου εαυτό στην 
κοινωνική σου ζωή και χορταίνεις εκ-
δηλώσεις θαυμασμού! 

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, το Εξάγωνο Ήλιου-Πλού-
τωνα την σημερινή ημέρα, είναι απόλυ-
τα ωφέλιμο για εσένα, αν εκμεταλλευ-
τείς τις ευκαιρίες που θα έρθουν στον 
δρόμο σου σήμερα, σοφά και έξυπνα!      

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, η σημερινή ημέρα 
είναι σίγουρα εποικοδομητική για την 
ζωή και την καθημερινότητα σου! Απο-
λαμβάνεις εύνοια σε κοινωνικές δρα-
στηριότητες και συναναστροφές, αλλά 
και κάθε είδους μετακινήσεις!  

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα ετοιμάσου για θε-
τικά γεγονότα και καταστάσεις, λόγω 
της βοήθειας του Εξάγωνου Ήλιου-
Πλούτωνα! Θα μπορέσεις να αποδεί-
ξεις την αξία σου και να εκπληρώσεις 
με ευκολία, αρκετές επιθυμίες και να 
υλοποιήσεις σχέδια, γεγονός που θα 
επαναφέρει επιτέλους την αυτοπεποί-
θηση και την αυτοεκτίμηση σου!    

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, μία τέλεια ημέρα για το 
ζώδιο σου! Εκμεταλλεύσου οπωσδή-
ποτε με κάθε τρόπο, το ιδιαίτερα θετι-
κό Εξάγωνο Ήλιου-Πλούτωνα και θα 
δεις πως θα μπορέσεις να πετύχεις με 
ευκολία, βαθιές επιθυμίες, υψηλούς 
στόχους και φιλοδοξίες!    

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, απολαμβάνεις μία ημέρα, 
γεμάτη ηρεμία και σιγουριά! Το Εξάγω-
νο Ήλιου-Πλούτωνα, σε ανανεώνει ψυ-
χολογικά, βελτιώνει την διάθεση σου, 
διώχνει όλες τις δύσκολες καταστάσεις 
και σε απαλλάσσει από δυσάρεστες 
εμπειρίες και αναμνήσεις!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, μπορείς να περιμένεις 
την σημερινή ημέρα, άπειρες θετικές 
αλλαγές και θεαματικές εξελίξεις στην 
καθημερινότητα σου, που εδώ και και-
ρό επιθυμούσες, με την βοήθεια του 
Εξάγωνου Ήλιου-Πλούτωνα! Να ανα-
μένεις χαρμόσυνες στιγμές με τους φί-
λους σου!   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, επωφελείσαι πολύ 
από την σημερινή δυναμική όψη του 
Εξάγωνου Ήλιου-Πλούτωνα! Θα κατα-
φέρεις να ανακαλύψεις κρυφές ενέρ-
γειες ορισμένων ατόμων!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, φρόντισε να αρπάξεις 
τις πολλές ευκαιρίες που θα σου δο-
θούν την σημερινή ημέρα, ώστε να κα-
ταφέρεις να πετύχεις μεγαλεπήβολους 
στόχους και να υλοποιήσεις ιδέες και 
σχέδια κάθε είδους, με το Εξάγωνο 
Ήλιου-Πλούτωνα!

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€

Πίνοντας περισσότερο 
νερό, νιώθουμε 
λιγότερο κουρασμένοι!

Πίνοντας περισσότερο νερό, νιώθουμε 
λιγότερο κουρασμένοι, σύμφωνα με μια νέα 
μελέτη, η οποία εξέτασε τη σύνδεση ανάμε-
σα στην ενυδάτωση και την έλλειψη ύπνου.

Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με το πόσο 
νερό καταναλώνουμε; Σύμφωνα με μια νέα 
μελέτη η κούραση και το χασμουρητό που 
εμφανίζονται την επόμενη μέρα στη δουλειά 
μπορεί να είναι σημάδι ότι ο οργανισμός μας 
είναι αφυδατωμένος κι όχι απαραίτητα ότι 
δεν έχουμε κοιμηθεί καλά.

Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεσαι ακόμη μία κού-
πα με καφέ στο γραφείο, αλλά στην πραγ-
ματικότητα χρειάζεσαι νερό!

Ειδικότερα, οι ερευνητές από το Πανεπι-
στήμιο Penn State, εξέτασαν τη σχέση ανά-
μεσα στην έλλειψη ύπνου και την ενυδάτω-
ση. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι 

από 20.000 ενήλικες από τις ΗΠΑ και την 
Κίνα, ενώ η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περι-
οδικό Sleep.

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να καταθέσουν 
στους ερευνητές ένα δείγμα ούρων, προκει-
μένου εκείνοι να εξετάσουν πόσο ενυδατω-
μένοι είναι, ενώ στη συνέχεια κλήθηκαν να 
απαντήσουν και σε μερικές ερωτήσεις που 
είχαν να κάνουν με τον ύπνο.

το ρόφημα που πρέπει να πίνεις μετά την 
προπόνηση

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της μελέ-
της; Όσοι συνήθιζαν να κοιμούνται μόνο για 
έξι ώρες ήταν λιγότερο ενυδατωμένοι από 
εκείνους που κοιμόντουσαν για οκτώ ώρες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, σύμφωνα 
με τους ερευνητές σχετίζονται με την ορμό-
νη της αγγειοπιεστίνης, η οποία ελέγχει τα 
επίπεδα ενυδάτωσης στο σώμα. Η συγκε-
κριμένη ορμόνη απελευθερώνεται τόσο τη 
νύχτα, ενώ κοιμόμαστε, όσο και κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας. Μάλιστα, οι ώρες που 
κοιμόμαστε παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ποσότητα αγγειοπιεστίνης που παράγουμε.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Τον πρωταθλητή και κυπελλούχο 
Παναθηναϊκό υποδέχεται ο Αθλος 
Ορεστιάδας σε ένα ακόμη μεγάλο 
παιχνίδι το απόγευμα του Σαββάτου 
στην έδρα του. Το πρόγραμμα και οι 
διαιτητές της 5ης αγωνιστικής στην 
Volley League 2022-23

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022
17:00 (Live Streaming ESAP T.V.): 
Ολυμπιακός - Πήγασος Πολίχνης 
Διαιτητές: Μουλά Λεμ., Βελώνης
19:00, (Live Streaming ESAP T.V.): 
Π.Α.Ο.Κ. -  Αριστοτέλης
Διαιτητές: Παπακοσμάς, Τσιούλα
19:00 (Live Streaming ESAP T.V.):  
Άθλος Ορεστιάδας - Παναθηναϊκός  
Διαιτητές: Κουτσούλας, Τζεπκινλής
21:30 (Ε.Ρ.Τ. - 3): Μίλων - Ο.Φ.Η. Δι-
αιτητές: Φραγκάκης, Νικάκης
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 
17:00 (Live Streaming ESAP T.V.): 
Φοίνικας Σύρου -Κηφισιά

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Κυριοπούλου

Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών - 
Α’ Ζώνη
Για την 4η αγωνιστική ο Εθνικός τα-
ξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να κο-
ντραριστεί με την ΧΑΝΘ στο ντέρμπι 
της ημέρας, στην πιο απαιτητική μέ-
χρι τώρα μάχη της ομάδας της Αλε-
ξανδρούπολης. 
Το Σουφλί θα φιλοξενήσει τον Πα-
νηπειρωτικό

Β’ Ζώνη
Σάββατο 19/11/2022

ΔΑΚ Σουφλίου, 17.00, ΑΣΑ Έβρος-
Πανηπειρωτικός 
Διαιτητές: Βαγγέλογλου, Ζηλιασκο-
πούλου
«Μ. Τσικίνας», 17.00, ΧΑΝΘ-ΜΓΣ 
Εθνικός
Διαιτητές: Κουκουμάκας Παν., Μα-
λακίδης
ΔΑΚ Καλαμίτσας, 18.00, ΑΟ Καβά-
λα- Ελπίς
Διαιτητές: Παπαβασιλείου, Κωστο-
πούλου
ΕΑΚ Νεάπολης Λάρισας, 18.00, ΕΑ 
Λαρίσης- Ήφαιστος
Διαιτητές: Χλωρός - Βήτας
Πανοράματος, 18.30, ΑΕΝ Πανορά-

ματος- Μακεδονικός
Διαιτητές: Μπέλλος Ι., Μπουκουβάλα
ΔΑΚ Κομοτηνής, 19.00, ΑΕ Κομοτη-
νής-Ερμογένης
Διαιτητές: Τονονίδης, Ιωαννίδης

Α2 γυναικών Β’ Ζώνη

Την προσπάθεια να συνεχίσει με νί-
κη την πορεία του θα επιχειρήσει ο 
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης καθώς 
φιλοξενεί τον ΕΟΣταυρούπολης, ενώ 
η Νίκη θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονί-
κη για να αντιμετωπίσει τον Περσέα.
Σάββατο 19/11/2022
1ο Γυμν. Λάρισας, 17.00, ΕΑ Λαρίσης-
Φιλαθλητικός  Λαρ.
Μ. Παρασκευόπουλος, 18.00, Φοίνι-
κας Αλεξ/πολης-ΕΟ Σταυρούπολης
Διαιτητές: Παπαχρήστου, Σκαρλα-
τούδη
Ιωαννίνων, 18.00, ΑΣ Γιάννενα-ΑΣ 
Αργώ Βόλου
ΔΑΚ Ασβεστοχωρίου, 18.00, Νέα Γε-
νεά- Πρέβεζα
Κυριακή 20/11/2022
ΔΑΚ Έδεσσας, 17.00, Ίκαρος Έδεσ-
σας-ΠΑΣ Γιάννινα
ΚΑΠΠΑ 2000, 18.00, ΟΠΑΘ Περσέ-
ας-ΓΣΓ Νίκη

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ οι δι-
αιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις 
της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της 
Γ’ Εθνικής. Η Αλεξανδρούπολη FC υποδέχεται 
το μεσημέρι της Κυριακής τον Θερμαϊκό

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές 
του 1ου ομίλου της Γ’ Εθνικής για την 2η αγω-
νιστική όλα τα παιχνίδια ξεκινάνε την Κυρια-
κή στις 15:00

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών της 
2ης αγωνιστικής:
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11, ΩΡΑ 15:00)
Απόλλων Παραλιμνίου – Άρης Αβάτου
Αγροτικός Αστέρας – Καμπανιακός
Διαιτητής: Γεώργιος Χρυσέλης (ΕΠΣ Χαλικι-
δικής)
 Δόξα Δράμας – ΑΟ Καβάλα
Διαιτητής: Αναστάσιος Φιλιππίδης (ΕΠΣ Έβρου)
Βοηθοί: Νούσιας (ΕΠΣ Έβρου), Διονίδης (ΕΠΣ 
Θράκης)
Αλεξανδρούπολη FC – Θερμαϊκός Θέρμης
Διαιτητής: Αναστασία Μυλοπούλου (ΕΠΣ Κα-
βάλας)
 Βύρων Καβάλας – Πανθρακικός
Διαιτητής: Παναγιώτης Κτιστής (ΕΠΣ Ξάνθης)

 Νέστος Χρυσούπολης – Πανδραμαϊκός
Διαιτητής: Γεώργιος Γιαννακός (ΕΠΣ Μακε-
δονίας)
 Ορφέας Ξάνθης – Μέγας Αλέξανδρος Ορ-
φανίου
Διαιτητής: Βασίλειος Χορόζογλου (ΕΠΣ Δράμας)
Ρεπό: Ποσειδώνας Μηχανιώνας

Η αγωνιστική δραστηριότητα ΕΠΣ Έβρου

Συνέχεια με την 5η αγωνιστική στην Α’, την 
4η στο Βόρειο και 3η στο Νότιο όμιλο της Β’ 
Κατηγορίας το Σαββατοκύριακο 19-20 Νοεμ-
βρίου στην ΕΠΣ Έβρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και για τις δυο Κατη-
γορίες της ΕΠΣ Έβρου:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

Σάββατο 19/11, Ώρα 15:00
Γήπεδο Φερών: Θράκη Φερών – Άρδας Κα-
στανεών
Γήπεδο Δραγάνας: Ιπποκράτης– Νίκη Απαλού
Κυριακή 20/11, Ώρα 15:00
Γήπεδο Μαΐστρου: ΑΟ Μαΐστρου – ΑΟ Νεο-
χωρίου
Γήπεδο Φώτης Κοσμάς: Εθνικός– ΑΕ Διδυ-
μοτείχου
 Γήπεδο Ορεστιάδας: Ορέστης– Έβρος Σου-
φλίου

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γήπεδο Οινόης: Ένωση Οινόης – ΑΜΟ Ρούσσας
Γήπεδο Λαβάρων: ΑE Λαβάρων – ΠΑΕ Ριζίων
Γήπεδο Λεπτής: Αετός Λεπτής – Ηρακλής Σα-
γήνης
Γήπεδο Χειμωνίου: Δόξα Ορεστιάδας –Ακρί-
τας Σάκκου
Γήπεδο : Ακρίτας Ορμενίου – Ασπίδα Θουρίου
Γήπεδο Σοφικού: Ορφέας Σοφικού – Ομόνοια 
Φυλακίου
Ρεπό: Ατρόμητος Ασπρονερίου

 ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 19/11, Ώρα 15:00
 Γήπεδο Άνθειας: Νίκη Άνθειας 1959 – ΑΕ Νέ-
ας Χηλής
 Γήπεδο Δαδιάς: Ακρίτας Δαδιάς – ΑΟ Δορίσκου
Κυριακή 20/11, Ώρα 11:00
Γήπεδο Τυχερού: ΑΌ Τυχερού – Αλεξανδρού-
πολη FC Β’
Γήπεδο Εξώπολης: ΑΟ Καππαδοκών – Φουρ-
τούνα 
Κυριακή 20/11, Ώρα 15:00
Γήπεδο Άβαντα: Ατρόμητος Άβαντα – Αθλητική 
Ένωση Κορνοφωλιάς Λυκόφης
 Γήπεδο Παλαγίας: Ποντιακός– Κύκλωπες Μά-
κρης

Στόχος μεγάλων ομάδων ο Σιώπης;

Φημολογία από την Τουρκία φέρει τον 
28χρονο διεθνή Εβρίτη μέσο Μανώλη Σιώπη 
να αποχωρεί το Γεναρη από την Τράμπζονσπορ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ΜΜΕ από την 
Τουρκία, ο μάνατζερ του διεθνή μέσου υποστη-
ρίζει πως τον έχουν προσεγγίσει ομάδες από 
το εξωτερικό, έχοντας εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για τον πελάτη του.

Ο Εβρίτης διεθνής μέσος βρίσκεται στην 
ομάδα της Τραπεζούντας από το καλοκαίρι 
του 2021 και το συμβόλαιό του ολοκληρώνε-
ται το 2024. Φέτος μετράει ήδη 17 συμμετο-
χές σε όλες τις διοργανώσεις και μαζί με τον 
Τάσο Μπακασέτα στέφθηκαν πέρσι πρωταθλη-
τές Τουρκίας και γενικά 32 ματς πρωταθλήμα-
τος και συνολικά 38 σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι πολύ καλές του εμφανίσεις με την Τρά-
μπζονσπορ φαίνεται πως δεν έχουν περάσει 
απαρατήρητες και το όνομά του είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλές. Στα ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα 
πάντως δεν αναφέρεται ποια ήταν η αντίδραση 
της Τράμπζονσπορ στη δήλωση του μάνατζερ 
του Σιώπη και μένει να δούμε αν εκτός από… 
καπνό, υπάρχει και «φωτιά» στην ιστορία.

Τον Θερμαϊκό φιλοξενεί 
η Αλεξανδρούπολη Fc

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ 
1ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ Γ’ 
ΕΘΝΙΚΗΣ    

Η αγωνιστική δραστηριότητα 
των πρωταθλημάτων της 
ΕΠΣ Έβρου 

Τον Παναθηναϊκό φιλοξενεί 
ο Αθλος στην Ορεστιάδα 
Το πρόγραμμα των 
αγώνων στις ομάδες του 
Έβρου σε Βόλει Λιγκ, Α2 
ανδρών και γυναικών  
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