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Στο ΣτΕ η 
Θράκη κατά των 

ερευνητικών 
γεωτρήσεων χρυσού

 Μαυρίδης: Ευκολότερη η 
ανατροπή των εξορύξεων, 

παρά των ερευνών 
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Μήνας “φωτιά” με 
6+1 παιχνίδια για 

τους Θρακιώτες του 
1ου ομίλου της Γ’ 

Εθνικής! 

Τα προσεχή παιχνίδια της Αλε-
ξανδρούπολης FC. ΕΠΣ Έβρου: 
Το πρόγραμμα του Σαββατο-

κύριακου  

� 16

Προχωρά το project για κατασκευή 
πάρκινγκ 100 θέσεων στο παλιό 

ξενοδοχείο LIDO 

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια, προσπάθεια για ένταξη της επένδυσης στον 
Αναπτυξιακό Νόμο. Η Αλεξανδρούπολη χρειάζεται κάθε νέα θέση στάθμευ-

σης που μπορεί να προκύψει 
� 8

Πρόσληψη επιστημονικού 
προσωπικού από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Έβρου

ΑΣΕΠ: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του μεγάλου πανελλαδικού 
γραπτού διαγωνισμού για μόνιμες θέσεις πτυχιούχων στο Δημόσιο.  Οι 
ημερομηνίες για τις αιτήσεις. Προ των πυλών χιλιάδες προσλήψεις στην 

Πυροσβεστική, έρχονται 3.600 μόνιμες θέσεις εργασίας
�  4,11

Αλεξανδρούπολη: Ενημέρωση Αλεξανδρούπολη: Ενημέρωση 
μαθητών για «τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ για μαθητών για «τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ για 
την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο»την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο»

Δημιουργείται νέο μουσικό Δημιουργείται νέο μουσικό 
Γυμνάσιο στην Ορεστιάδα με Γυμνάσιο στην Ορεστιάδα με 
απόφαση ΔΣ  απόφαση ΔΣ  

Ανεμογεννήτριες στη Θράκη: 
Αναγκαία η διασφάλιση ορθής 

διαδικασίας για την αδειοδότησή τους

Τι παρατηρεί η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας 
Θράκης. Στον Έβρο και τη Ροδόπη να έχουν καταγραφεί 

25 νεκρά αρπακτικά πουλιά, περισσότερα από 100 
πουλιά μικρότερων ειδών και εκατοντάδες νυχτερίδες, 

λόγω πρόσκρουσης
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«Κρατήστε κλειστά την Κυριακή τα 
καταστήματά σας» προτρέπει 

ο Εμπορικός Σύλλογος
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«Παγωμένη» η οικοδομική 
δραστηριότητα στην 
Αλεξανδρούπολη 

● Μιλά στη «Γ» ο Πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Αλεξανδρούπολης Γιώργος Γεωργιάδης

● Πόλεμος, η ενεργειακή κρίση και η συνεχής άνοδος στις τιμές των υλικών «φρέναραν» την κίνηση 
που είχε αρχίσει να ανακάμπτει, σημειώνει

● Τα νέα σπίτια είτε δεν ξεκινούν καν, είτε συνεχίζονται με κάλυψη του έξτρα κόστους από την τσέ-
πη των κατασκευαστών

� 5



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν

Η ΓΝΩΜΗ
25  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20222 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1916
Επιβάλλεται από τις δυνάμεις της 
Αντάντ αποκλεισμός της Ελλάδος. Η 
Ελλάς εξαναγκάζεται να αποδεχθεί 
τελεσίγραφο να αποσύρει τις στρα-
τιωτικές δυνάμεις της από την Πελο-
πόννησο και να δεχθεί έλεγχο στον 
Ισθμό και την Πάτρα. (Νοεμβριανά)

1935
Μετά το δημοψήφισμα της 3ης Νο-
εμβρίου, ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ επι-
στρέφει στην Αθήνα, έπειτα από 12 
χρόνια εξορίας. Παύει τον πρωθυ-
πουργό Γεώργιο Κονδύλη και ανα-
θέτει την εντολή σχηματισμού νέας 
κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο ∆ε-
μερτζή. Υπουργός Στρατιωτικών ανα-
λαμβάνει ο Αλέξανδρος Παπάγος.

1940
Κάνει το τηλεοπτικό ντεμπούτο του 
ο Γούντι ο Τρυποκάρυδος, το συμπα-
θέστατο αλλά σκανδαλιάρικο πτηνό, 
που «γεννήθηκε» από το πεννάκι του 
Γουόλτερ Λαντζ.

1942
Άγγλοι κομάντος και έλληνες αντάρ-
τες (Έντι Μάγιερς, Ναπολέων Ζέρ-
βας, Άρης Βελουχιώτης) ανατινά-
ζουν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου.

1952
Το θεατρικό έργο της Άγκαθα Κρί-
στι «Ποντικοπαγίδα» κάνει πρεμιέ-
ρα στο Λονδίνο, με πρωταγωνιστές 
τους Ρίτσαρντ Ατένμπορο και Σίλα 
Σιμ. Πρόκειται για τη μακροβιότερη 
θεατρική παράσταση, αφού παίζεται 
μέχρι σήμερα.

1973
Ανατρέπεται η κυβέρνηση Μαρκεζί-
νη και ο ίδιος ο δικτάτορας Γεώργι-
ος Παπαδόπουλος, ο οποίος τίθεται 
υπό περιορισμό στο σπίτι του στο 
Λαγονήσι. Νέος ισχυρός ανήρ του 
απριλιανού καθεστώτος, ο ταξίαρ-
χος Ιωαννίδης. Νέος Πρόεδρος της 
∆ημοκρατίας ορκίζεται ο στρατηγός 
Φαίδων Γκιζίκης.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1939
Ελένη Καραΐνδρου, ελληνίδα συν-
θέτρια, γνωστή από τη μουσική της 
για τις ταινίες του Θόδωρου Αγγε-
λόπουλου.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1970
Γιούκιο Μισίμα, ιάπωνας συγγραφέ-
ας, που αυτοκτόνησε κάνοντας χα-
ρακίρι. (Γεν. 14/1/1925)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Σημείο αναφοράς στις σχέσεις με τη Ρωσία το 
επίτιμο προξενείο στην Αλεξανδρούπολη

25
NOE
2019

Με κάθε επισημότητα τελέστηκαν τα 
εγκαίνια του γραφείου του Επίτιμου Προ-
ξενείου της Ρωσίας στην Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη με έδρα την Αλεξανδρού-
πολη στο κέντρο της πόλης, παρουσία του 
Πρέσβη της Ρωσίας Αντρέι Μάσλοβ και 
του επίτιμου Πρόξενου της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας με έδρα την Αλεξανδρούπολη και 
δικαιοδοσία στην Περιφέρεια της Ανατο-
λικής Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου 
Παλακίδης. Τόσο ο κ. Μάσλοβ όσο και ο κ. 
Παλακίδης μίλησαν για νέα σελίδα ανάμε-
σα στον ρώσικο λαό και την περιοχή μας, 
επωφελή για τους λαούς των δύο χωρών, 
ενώ ο Εβρίτης επιχειρηματίας αφού παρέ-
λαβε και επίσημα την ταυτότητα του Προ-
ξένου δήλωσε ότι θα συμβάλλει με όλες 
του τις δυνάμεις για να μεγαλώσει το του-
ριστικό ρεύμα Ρώσων προς την περιοχή 
μας και να βελτιωθούν οι συνεργασίες σε 
εμπορικό, πολιτιστικό και αθλητικό επίπεδο

Ο καιρός σήμερα

4
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Ανατολή - 07:15
Δύση - 16:52
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Μικρογνωμικά

Ανοίγει ο δρόμος να επανέλθουν οι 
ανεμβολίαστοι υγειονομικοί στα νοσο-
κομεία μετά την απόφαση που πήρε το 
ΣτΕ κρίνοντας αντισυνταγματική την 
παράταση υποχρεωτικού εμβολιασμού 
ως το τέλος του χρόνου. Το σκεπτικό 
της απόφασης αναφέρει πως έχουν 
περάσει 8 μήνες και το εν λόγω μέτρο 
όφειλε να επαναξιολογηθεί.Το Ανώτατο 
Δικαστήριο στο οποίο είχε προσφύγει η 
ΠΟΕΔΗΝ έκρινε, ότι η εν λόγω ρύθμι-
ση για παράταση της υποχρεωτικότη-
τας του εμβολιασμού των υγειονομικών 
ως το τέλος του χρόνου (31.12.2022) 
είναι αντισυνταγματική, διότι οι αρμό-
διες υπηρεσίες όφειλαν να έχουν, ως 
ορίζεται, επαναξιολογήσει την αναγκαι-
ότητα του μέτρου. Νομίζω βολεύει την 

κυβέρνηση η συγκεκριμένη απόφαση, 
από τη μια δεν χρειάστηκε να υπαναχω-
ρήσει, αλλά αναγκάζεται να το κάνει κι 
από την άλλη με την επιστροφή αυτή, 
μειώνονται τα κενά στα νοσοκομεία.

Κ.Η.

Επιστρέφουν 

Σχολείο «Πρέσβης» το ΓΕΛ Τυχερού

Φρίκη χωρίς τέλος

Βρεφονηπιοκόμος συνελήφθη στη 
Θεσσαλονίκη κατηγορούμενη ότι ασκού-
σε σωματική βία σε βάρος μικρών παι-
διών σε βρεφονηπιακό-παιδικό σταθμό, 
όπου εργάζεται.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από συ-
νάδελφό της και υπό αυτές τις συνθή-
κες ακολούθησε η σύλληψή της με την 
αυτόφωρη διαδικασία.L

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται 
για 47χρονη, η οποία το μεσημέρι οδη-
γήθηκε στον εισαγγελέα πλημμελειο-
δικών που της απήγγειλε ποινική δίω-
ξη για επικίνδυνη σωματική κάκωση και 
βλάβη σε βάρος ανηλίκων, σε απόπειρα 
και τετελεσμένη, κατά συρροή και κατ' 
εξακολούθηση.

Κ.Η.

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέ-

ρα Ατόμων με Αναπηρία

Εκδήλωση στο πλαίσιο της 3ης Δεκεμ-
βρίου που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως 
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 
πραγματοποιεί ο Νομαρχιακός Σύλλογος 
ΑμεΑ Έβρου το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου  
και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Πνευ-
ματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης 
Αλεξανδρουπόλεως, (παραπλεύρως του 
Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου).

Ομιλητές θα είναι ο κύριος Ρούφος 
Ευάγγελος, Διοικητής του Πανεπιστημι-
ακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρού-
πολης, η κυρία Μακρή Καίτη ιδρυτικό μέ-
λος Δ.Σ. Διεθνούς Συμμαχίας Συλλόγων 
Θυμάτων Τροχαίων και η Κυρία Τζουμά-
κα Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής-
Προϊσταμένη Κέντρου διεπιστημονικής 

Πραγματοποιήθηκε προ ημερών η 
απονομή των τίτλων του προγράμμα-
τος EPAS στους μαθητές και τις μαθή-
τριες του Γενικού Λυκείου Τυχερού που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Οι μαθητές / μαθήτριες και οι εκπαι-
δευτικοί που ασχολήθηκαν με το πρό-
γραμμα, τιμήθηκαν με τους τίτλους των 
Junior και Senior Ambassador αντίστοι-
χα ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες που 

βοήθησαν σε επιμέρους δράσεις παρέ-
λαβαν τον τίτλο του εθελοντή.

Το Γενικό Λύκειο Τυχερού αναγο-
ρεύτηκε για τρίτη φορά "Σχολείο - Πρέ-
σβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" 
και αναλαμβάνει το έργο να συνεχίσει 
την εκστρατεία ενημέρωσης της σχο-
λικής και της ευρύτερης κοινότητας σε 
ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Έκπληκτοι οδηγοί αντίκρισαν τον δρόμο στο Δήμο Ήλιδας (νομός Ηλείας) προς την Μονάδα Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων στην Τριανταφυλλιά, με νέα άσφαλτο και στη μέση να… δεσπόζουν δύο κολώνες. Οι κολώνες 
της ΔΕΗ βρίσκονται στη μέση του δρόμου και τη νύχτα μπορεί να μετατραπούν σε παγίδες θανάτου για τους 
διερχόμενους οδηγούς. Ο λόγος δε που παρέμειναν στη μέση του δρόμου και δεν μεταφέρθηκαν… άγνωστος.

(για την Κιβωτό του Κόσμου) 
Oι αστικές μη κερδοσκοπικές 
ή οι ΜΚΟ δεν πρέπει να βγά-
ζουν κέρδος... Δεν μπορούν 
να βγάλουν κέρδος, άρα δεν 
κάνουν εμπορικές πράξεις. 
Έχουν συσταθεί για ένα σκο-
πό κοινωνικό, το οποίο ανα-
φέρεται στο καταστατικό. Το 
ίδιο και οι δομές, οι συγκε-
κριμένες.

Μ. ΚΑΟΥΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο κρυώνουμε, τα γραφεία μέ-
σα μετρούν θερμοκρασία 15 
βαθμούς. Οι συνάδελφοι βή-
χουν και φτερνίζονται, δεν το 
λέω καθ’ υπερβολή. Είμαστε 
σαν τα κρεμμύδια, αλλά κατά 
τα άλλα πλαφόν..  

Ε. ΒΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ

 

  

Αξιολόγησης Συμβουλευτικής Υποστήρι-
ξης (ΚΕΔΑΣΥ). Η έναρξη της εκδήλωσης 
θα γίνει από την χορωδία των μαθητών 
και δασκάλων του Ειδικού Σχολείου Αλε-
ξανδρούπολης και θα ολοκληρωθεί με τη 
χορωδία των ωφελούμενων των ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης.

Στο στόχαστρο της Αρχή Ξεπλύματος 

δύο δικηγόροι από τη Θράκη

Σαρωτικούς ελέγχους σε όλα έχει ξεκι-
νήσει ο Πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυ-
μα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρ-
λιώτης, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε 
ύποπτες συναλλαγές δύο δικηγόρων από 
τη Θράκη με Τούρκους, που φέρονται να 
εμπλέκονται με διακινητές μεταναστών.

Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των 
τραπεζικών λογαριασμών των δύο δικηγό-
ρων, φέρονται ως «Δούρειος Ίππος» στη 
χώρα μας, για την παράνομη διακίνηση με-
ταναστών, σε συνεργασία με κυκλώματα 
από την Τουρκία, που στέλνουν διαρκώς 
στην Ελλάδα μετανάστες. Με εντολή του 
επικεφαλής της Αρχής, ε.τ Αντεισαγγε-
λέα ΑΠ Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το πόρι-
σμα της Αρχής για τους δυο δικηγόρους, 
που είναι γνωστοί στην ευρύτερη περιο-
χή, στάλθηκε την περασμένη βδομάδα και 
στην Εισαγγελία Θράκης, προκειμένου ξε-
κινήσει έρευνα σε βάρος τους, για αδική-
ματα όπως «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» 
και «συνέργεια σε διακίνηση μεταναστών».

ieidiseis.gr
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Το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Υποστήριξης Γυναικών - Θυ-
μάτων Βίας του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα για την Εξά-
λειψη της Βίας κατά των Γυναι-
κών, διοργανώνει τις παρακάτω 
εκδηλώσεις.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, 
ώρα 19:30

Δημοτικό Θέατρο Αλεξαν-
δρούπολης

«Όταν τα ΜΜΕ μιλούν για 
τις Γυναικοκτονίες»

Το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Υποστήριξης Γυναικών - Θυμά-
των Βίας του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, σε συνδιοργάνω-
ση με το Σωματείο Θυγατέρες 
της Πηνελόπης - Τμήμα Ευ-
ρυδίκη D427 και το Europe 
Direct Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης θα πραγματο-
ποιήσουν την Παρασκευή 25 
Νοεμβρίου 2022, στις 19:30, 
στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξαν-
δρούπολης, ενημερωτική εκδή-
λωση με θέμα: «Όταν τα ΜΜΕ 
μιλούν για τις Γυναικοκτονίες».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
συμμετέχουν: Κατερίνα Καλε-

ντερίδου, Δημοσιογράφος και 
Διευθύντρια της ΔΕΛΤΑ Τηλε-
όρασης, Σταύρος Παπαδόπου-
λος, Δημοσιογράφος στο ΘΡΑ-
ΚΗ ΝΕΤ και Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, 
Δημήτρης Σταματάκης, Δημοσι-
ογράφος και Ανταποκριτής της 
ΕΡΤ και Θανάσης Τσολάκης, 
Δημοσιογράφος στην ALFA Τη-
λεόραση και στο Reportal.gr. 
Τον συντονισμό της συζήτησης 
θα κάνει η Στέλλα Καραμήτρου, 
Πτυχιούχος του Τμήματος Ελ-
ληνικός Πολιτισμός του ΕΑΠ.

Μουσική συναυλία με 
παρουσίαση για το «Το 
τραγούδι των χαμένων 
γυναικών»

Μετά το πέρας της συζήτη-
σης θα ακολουθήσει μουσική 
συναυλία με τους EN ART (Μα-
ρία Κηπουρού, Κωνσταντίνος 
Κάλλιας) όπου θα παρουσια-
στεί το νέο τραγούδι του Κων-
σταντίνου Κάλλια «Το τραγού-
δι των χαμένων γυναικών», σε 
στίχους Παναγιώτη Κεβόπου-
λου και θα γίνει η πρώτη προ-
βολή του videoclip του τρα-
γουδιού σε σκηνοθεσία Αλέξη 
Καδόγλου.

Κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης, στο φουαγιέ του Δημο-
τικού Θεάτρου Αλεξανδρούπο-
λης θα εκτίθεται η Έκθεση του 
κόμικ «Ισότητα» από τον Νίκο 
Καμπασελέ.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο 
καλεί όλους τους πολίτες και 
τους φορείς της ευρύτερης πε-
ριοχής να συμμετάσχουν στην 
παραπάνω εκδήλωση με στό-
χο την ανάπτυξη ενός εποικο-
δομητικού διαλόγου, ώστε να 
φωτίσουμε ορισμένες από τις 
πτυχές του εν λόγω κοινωνικού 
φαινομένου.

Η είσοδος είναι δωρεάν.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου, 
ώρα 19:00

Πνευματικό Κέντρο Ιεράς 
Μητρόπολης Αλεξανδρούπο-
λης

«Η έμφυλη βία στο ρεμπέτι-
κο τραγούδι»

Το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Υποστήριξης Γυναικών - Θυ-
μάτων Βίας του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, σε συνδιοργά-
νωση με την Ένωση Γυναικών 
Ελλάδας - Παράρτημα Αλεξαν-
δρούπολης θα πραγματοποι-
ήσουν το Σάββατο 26 Νοεμ-
βρίου 2022, στις 19:00, στο 
Πνευματικό Κέντρο Ι. Μ. Αλε-
ξανδρούπολης (παραπλεύρως 

Μητροπολιτικού Ναού Αγίου 
Νικολάου), ενημερωτική εκδή-
λωση με θέμα «Η έμφυλη βία 
στο ρεμπέτικο τραγούδι», με 
κεντρική ομιλήτρια την μουσι-
κό Ελένη Φανιουδάκη.

Πριν την κεντρική ομιλία, θα 
τοποθετηθούν για το κοινωνικό 
ζήτημα της έμφυλης βίας και 
την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών η κα Παναγιώτα Παρ-
δαλίδου - Δουλάμη, Πρόεδρος 
της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας 
- Παράρτημα Αλεξανδρούπο-
λης και η κα Σωτηρία Ιωαν-
νίδου - Στόγιου, Νομικός του 
Συμβουλευτικού Κέντρου Υπο-

στήριξης Γυναικών - Θυμάτων 
Βίας Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Μετά το πέρας της ομιλί-
ας, θα ακολουθήσει μουσική 
συναυλία με το Αρχείο Μου-
σικολαογραφικής Παράδοσης 
"Χρόνης Αηδονίδης" (ΑΜΠΧΑ).

Το Συμβουλευτικό Κέντρο 
καλεί όλους τους πολίτες και 
τους φορείς της ευρύτερης πε-
ριοχής να συμμετάσχουν στην 
παραπάνω εκδήλωση με στό-
χο την ανάπτυξη ενός εποικο-
δομητικού διαλόγου, ώστε να 
φωτίσουμε ορισμένες από τις 
πτυχές του εν λόγω κοινωνικού 
φαινομένου.

Η είσοδος είναι δωρεάν.

Ενημερωτική εκδήλωση  «Όταν τα 
ΜΜΕ μιλούν για τις Γυναικοκτονίες»

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   

Μουσική συναυλία με παρουσίαση 
για το «Το τραγούδι των χαμένων 
γυναικών»

 Να κρατήσουν κλειστά τα κατα-
στήματά τους την Κυριακή 27 Νο-
εμβρίου, καλεί τα μέλη του ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, 
μετά από σχετική, ομόφωνη από-

φαση του διοικητικού συμβουλίου 
του. «Μετά από δυο συνεχείς απο-
τυχημένες προσπάθειες να ανοί-
ξουν τα καταστήματα τις Κυριακές, 
η εμμονή της κυβέρνησης, να ικα-
νοποιεί συνεχώς τα αιτήματα των 
μεγάλων πολυκαταστημάτων, είναι 
προκλητική και άστοχη», σχολίασε 
ο πρόεδρος του Συλλόγου, Βασί-
λης Κασαπίδης. 

Προτρέπει τα μέλη του 
ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξανδρούπολης 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου 
ανακοινώνει την πρόσληψη επιστη-
μονικού προσωπικού, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, για την εκτέλεση των αρ-
χαιολογικών εργασιών του υποέργου 
«Επέκταση εργασιών ανάδειξης και 
συντήρησης αρχαιολογικού χώρου 
Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού» 
(κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150176) στο Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
της πράξης «Επέκταση εργασιών ανά-
δειξης και συντήρησης αρχαιολογικού 
χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας 
Οδού» για χρονικό διάστημα 4 μηνών 
από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, με δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης της σύμβασης έως 
τη λήξη του υποέργου, εφόσον κρι-
θεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν την αίτηση και να την 
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιο-
λογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, 
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου στη διεύθυνση efaevr@
culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυ-
τούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιο-
δότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστο-
λή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Μά-
κρης 44 681 31 Αλεξανδρούπολη, 

απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ ΕΒΡΟΥ 
υπόψιν λογιστηρίου (τηλ. επικοινωνί-
ας: 2551026103), εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
που αρχίζει από την επομένη της κα-
ταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο 
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και 
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσί-
ας (από 24-11-2022] έως [03-12-
2022] ).

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Με σύμβαση διάρκειας 4 
μηνών για την εκτέλεση 
των αρχαιολογικών 
εργασιών

«Κρατήστε κλειστά 
την Κυριακή τα 
καταστήματά σας» 
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Έντονο οικιστικό πρόβλημα 

είχε προκαλέσει στην Αλεξαν-
δρούπολη η δεκαετής οικονο-
μική κρίση, σε συνδυασμό με 
τη διετία της πανδημίας του 
κορωνοϊού, αφού στην περιο-
χή μας η οικοδομική δραστηρι-
ότητα είχε «παγώσει» σχεδόν 
ολοκληρωτικά από το 2011. 

Κι ενώ, από τα μέσα της 
περσινής χρονιάς, το ενδια-
φέρον άρχισε σιγά σιγά να 
αναθερμαίνεται κι αυτό να με-
ταφράζεται σε σχέδια και συμ-
φωνίες για ανέγερση νέων οι-
κοδομών, ήρθε ο πόλεμος και 
η ενεργειακή κρίση για να ορ-
θώσουν νέα εμπόδια τόσο σε 
όσους επιθυμούν να αποκτή-
σουν ένα σπίτι, όσο και στον 
ήδη δοκιμαζόμενο κλάδο των 
κατασκευαστών. 

Κάνοντας έναν απολογισμό 
της τελευταίας διετίας, ο Πρό-
εδρος της Ένωσης Κατασκευα-

στών Αλεξανδρούπολης Γιώρ-
γος Γεωργιάδης υπογραμμίζει 
μιλώντας στη ΓΝΩΜΗ: «Από 
τα μέσα του 2021 μέχρι και 
τα μέσα του 2022 υπήρχε μία 
καλή κίνηση στην οικοδομι-
κή δραστηριότητα. Μετά από 
τα μνημόνια και την οικονομι-
κή κρίση, ήρθε η πανδημία, κι 
όταν ομαλοποιήθηκε η κατά-
σταση με τα εμβόλια, ξεκίνησε 
ο κόσμος να δείχνει ενδιαφέ-
ρον και να κλείνουν οι πρώτες 
συμφωνίες μετά από σχεδόν 
10 χρόνια. Όμως, εδώ, υπάρ-
χει ένα θέμα. Για να ξεκινήσει 
μία οικοδομή, σημαίνει ότι η 
συμφωνία έχει κλείσει πριν 4-5 
μήνες. Έτσι, ακόμη και μέσα 
στο 2022 υλοποιούνταν έργα 
βάσει συμφωνιών που είχαν 
κλείσει το 2021. Από τις αρ-
χές, όμως, του 2022 προέκυ-
ψε ο πόλεμος στην Ουκρανία 
και η ενεργειακή κρίση. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να αυξά-
νονται, μέχρι και σήμερα, δι-

αρκώς, σε εβδομαδιαία βάση, 
οι τιμές όλων των οικοδομι-
κών υλικών. Όπως ήταν ανα-
μενόμενο, προκλήθηκε μεγά-
λη ανασφάλεια στον κόσμο, 
κι έτσι, τους τελευταίους μή-
νες του ’22 έχουμε και πάλι 
κάμψη στην οικοδομική δρα-
στηριότητα».

Η κατάσταση αυτή είχε δύο 
συνέπειες: Είτε τα έργα που εί-
χαν προγραμματιστεί να μην 
ξεκινήσουν καθόλου, είτε όσα 
είχαν ξεκινήσει να συνεχίζο-
νται, καθώς οι επιχειρήσεις δε-
σμεύονται από τα συμφωνητι-
κά που έχουν υπογράψει, και 
το επιπλέον κόστος που έχει 
προκύψει να καλύπτεται από 
την τσέπη των κατασκευαστών, 
προκαλώντας, όπως είναι λο-
γικό, πολλά προβλήματα στις 
επιχειρήσεις. Επιπλέον «χα-

σούρα» για τους κατασκευα-
στές υπάρχει και στις περιπτώ-
σεις που κάποια διαμερίσματα 
είχαν πουληθεί από τα σχέδια 
ακόμη, με τιμές του 2021, κι 
όχι με τις νέες τιμές που ίσχυ-
αν κατά την ολοκλήρωσή τους. 
Υπάρχουν και περιπτώσεις που 
οι τιμές πώλησης των νέων δι-
αμερισμάτων ανέβηκαν, δίχως 
όμως να είναι εφικτή η πώλη-
σή τους. 

«Πολλά έργα έχουν παγώ-
σει, δηλαδή δεν έχουν ξεκινή-
σει καν, άλλα έχουν αναβλη-
θεί, ενώ όσα λόγω συμφωνιών 
δεν μπορούν να σταματήσουν, 
χρηματοδοτούνται από εμάς. Η 
κατάσταση είναι πολύ δύσκο-
λη. Η οικοδομική δραστηριότη-
τα εξαρτάται από την ψυχολο-
γία της αγορά και του κόσμου. 
Πλέον, υπάρχει ανασφάλεια, 

που οφείλεται σε πολλούς 
παράγοντες, στο κόστος δια-
βίωσης, στο κόστος των υλι-
κών, στις αυξήσεις των επιτο-
κίων… Είναι κρίμα μετά από 10 
χρόνια οικονομικής κρίσης, 2 
χρόνια πανδημίας να έρχεται 
ο πόλεμος και η ενεργειακή 
κρίση και να δημιουργεί όλη 
αυτή την κατάσταση», τονίζει 
ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνο-
ντας πως σε όλα αυτά, έρχεται 
να προστεθεί και η αισχροκέρ-
δεια κάποιων που λειτουργούν 
μονοπωλιακά, επιβαρύνοντας 
το κλίμα. Συμπερασματικά, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Κατα-
σκευαστών Αλεξανδρούπολης, 
σημειώνει πως για την ώρα 
τηρείται από όλες τις πλευρές 
στάση αναμονής, καθώς υπάρ-
χει η δυναμική ζήτηση του κό-
σμου για νέα σπίτια, αλλά όχι 

και η δυνατότητα για να αντα-
ποκριθεί στις νέες τιμές. 

«Ελπίζουμε πως θα υπάρ-
ξει  κάποια στιγμή σταθερο-
ποίηση της κατάστασης, ώστε 
να υπάρξει στη συνέχεια μία 
διόρθωση των τιμών, που, βέ-
βαια, δεν θα πέσουν ποτέ στα 
επίπεδα του 2020».

«Παγωμένη» η οικοδομική 
δραστηριότητα στην Αλεξανδρούπολη 

O ΠΟΛΕΜΟΣ, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΟΔΟΣ 
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
«ΦΡΕΝΑΡΑΝ» ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ 
ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ, 
ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Τα νέα σπίτια είτε δεν ξεκινούν καν, 
είτε συνεχίζονται με κάλυψη του 
έξτρα κόστους από την τσέπη των 
κατασκευαστών

Πολλά έργα έχουν παγώσει, 
δηλαδή δεν έχουν ξεκινήσει 
καν, άλλα έχουν αναβληθεί, 
ενώ όσα λόγω συμφωνιών 
δεν μπορούν να σταματήσουν, 
χρηματοδοτούνται από εμάς. 
Η κατάσταση είναι πολύ δύ-
σκολη. Η οικοδομική δραστη-
ριότητα εξαρτάται από την 
ψυχολογία της αγορά και του 
κόσμου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

«Παγωμένη» η οικοδομική δραστηριότητα στην Αλεξανδρούπολη.. 
O πόλεμος, η ενεργειακή κρίση και η συνεχής άνοδος στις τιμές των 
υλικών «φρέναραν» την κίνηση που είχε αρχίσει να ανακάμπτει

Συνεδριάζει την Παρασκευή 
25 Νοεμβρίου 2022, από τις 
09:30 έως τις 14:00 στο ξε-
νοδοχείο Astir Egnatia της 
Αλεξανδρούπολης, η Επιτρο-
πή Παρακολούθησης του νέου 
ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης, υπό την προε-
δρία του Περιφερειάρχη ΑΜΘ 
κ. Χρήστου Μέτιου.

Πρόκειται για την πρώτη συ-
νεδρίαση της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης του νέου ΕΣΠΑ, 
μετά τη συγκρότησή της τον 
περασμένο μήνα, με θέμα την 
έγκριση των πρώτων προσκλή-
σεων υποβολής προτάσεων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέ-
ρας, από τις 15:00 μέχρι τις 

17:00, θα πραγματοποιηθεί 
στον ίδιο χώρο και η συνεδρί-
αση της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ 
της Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-
2020, υπό την προεδρία του 
Περιφερειάρχη.

Αυτή θα είναι η 6η συνε-
δρίαση της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης για την περίοδο 
2014-2020, με θέμα τη δια-
πίστωση της προόδου υλοποί-
ησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ και 
τον καθορισμό των ενεργειών 
για την ολοκλήρωσή του.

Στις δύο συνεδριάσεις θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
αρχών διαχείρισης, συντονι-
σμού και πιστοποίησης του 
ΕΣΠΑ, εκπρόσωποι δημοσίων 

αρχών, ειδικών υπηρεσιών και 
επιτελικών δομών Υπουργεί-

ων και της Μονάδας Οργάνω-
σης της Διαχείρισης Αναπτυξι-

ακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), 
εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκη-

σης, της Ένωσης Περιφερει-
ών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕ-
ΔΕ), εκπρόσωποι οικονομικών 
και κοινωνικών εταίρων, των 
ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων καθώς και εκπρόσω-
ποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι δύο συνεδριάσεις θα με-
ταδοθούν διαδικτυακά στους 
εξής συνδέσμους:

• Για το νέο ΕΣΠΑ 2021-
2027 (25/11/2022, 09:30-
14:00):

https://www.youtube.com/
watch?v=dXr0nCZJ0GQ

• Για το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-
2021 (25/11/2022, 15:00-
17:00):

https://www.youtube.com/
watch?v=YFnaFkjGCAQ

Επί τάπητος ο σχεδιασμός του νέου και 
του τρέχοντος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ
Συνεδριάζουν στην Αλεξανδρούπολη οι 
Επιτροπές Παρακολούθησής του 
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Τον προβληματισμό της 
για τις ανεμογεννήτριες που 
ξεφυτρώνουν η μία μετά την 
άλλη σε Έβρο και Ροδόπη και 
για τις διαδικασίες αδειοδό-
τησής τους, που, όπως απο-
δεικνύεται, δεν διασφαλίζουν 
την εναρμόνιση των κλιματι-
κών στόχων με τους στόχους 
προστασίας της φύσης, κατα-
θέτει η Εταιρεία Προστασίας 
Βιοποικιλότητας Θράκης. 

Όπως αναφέρει σε ανακοί-
νωσή της, μόνο στη Ροδόπη 
και στον Έβρο λειτουργούν 
ήδη 276 ανεμογεννήτριες και 
επιπλέον 165 έχουν αδειοδο-
τηθεί περιβαλλοντικά (σύνο-
λο 441), ενώ σύμφωνα με 
τη ΡΑΕ εκατοντάδες ακόμη 
βρίσκονται ένα στάδιο πριν 
την περιβαλλοντική αδειοδό-
τηση (1150 ανεμογεννήτριες 
με άδεια παραγωγής). Μάλι-
στα, οι περισσότεροι αιολικοί 
σταθμοί στη Θράκη χαρακτη-
ρίζονται από μη ορθό σχεδια-
σμό καθώς αδειοδοτήθηκαν 
βάσει ελλιπών μελετών πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Αποτέλεσμα είναι έως σήμε-
ρα, στον Έβρο και τη Ροδό-
πη να έχουν καταγραφεί 25 
νεκρά αρπακτικά πουλιά λό-
γω πρόσκρουσης στις ανεμο-
γεννήτριες (μεταξύ των οποί-
ων 13 γύπες), περισσότερα 
από 100 πουλιά μικρότερων 
ειδών και εκατοντάδες νυ-
χτερίδες. 

Η ανακοίνωση 

Η κλιματική αλλαγή αποτε-
λεί μία από τις σοβαρότερες, 
περιβαλλοντικές και όχι μό-
νο, προκλήσεις με τις οποίες 
είμαστε σήμερα αντιμέτωποι. 
Η αντιμετώπιση της θα πρέ-
πει να είναι προτεραιότητα 

τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
και σε ευρωπαϊκό και παγκό-
σμιο. Ένα σημαντικό εργα-
λείο για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής είναι η 
αύξηση της συμμετοχής των 
ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα 
και οι αιολικοί σταθμοί πα-
ραγωγής αιολικής ενέργειας 
(ΑΣΠΗΕ), αποτελούν μια από 
τις δημοφιλέστερες μορφές 
ΑΠΕ. Πρόσφατα ο υπουρ-
γός περιβάλλοντος δήλωσε 
ότι έως το 2022 θα φτάσου-
με το 50% (συμμετοχής των 
ΑΠΕ στο μείγμα) και θα επι-
τύχουμε 4 χρόνια νωρίτερα 
τον στόχο για 60% που έχει 
τεθεί για το 2030, ο οποί-
ος θα αναθεωρηθεί για 70%. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, η 
νομοθεσία προβλέπει επιτά-
χυνση διαδικασιών για τη δι-
ευκόλυνση αδειοδότησης των 
ΑΠΕ. Εκατοντάδες αιτήσεις 
υποβάλλονται για περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση αιολικών 
σταθμών με ιδιαίτερα έντονο 
ενδιαφέρον στις χαρακτηρι-
σμένες από το ισχύον χωρο-
ταξικό πλαίσιο περιοχές αιο-
λικής προτεραιότητας, όπως 
η Θράκη.

Ωστόσο οι αιολικοί σταθ-
μοί, εκτός από ωφέλειες (για 
την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής) έχουν και αρ-
νητικές επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον, οι οποίες έχουν 
διατυπωθεί στη διεθνή βι-
βλιογραφία και έχουν ανα-
γνωριστεί από παγκόσμιους 
οργανισμούς, την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και Διεθνείς 
Περιβαλλοντικές Συμβάσεις, 
ακόμη και  από τη Διακυβερ-
νητική Επιτροπή για την Κλι-
ματική Αλλαγή. Οι επιπτώσεις 
αφορούν στα πουλιά και ειδι-

κότερα τα αρπακτικά, τις νυ-
χτερίδες και τους οικοτόπους 
που προστατεύονται από την 
ευρωπαϊκή και εθνική νομο-
θεσία. Συνεπώς η διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης είναι το μοναδικό νομικό 
εργαλείο που διασφαλίζει ότι 
η χωροθέτηση και εγκατάστα-
ση αιολικών σταθμών δεν θα 
επιφέρει αρνητικές επιπτώ-
σεις σε προστατευόμενα είδη 
και οικοτόπους.

Στην περίπτωση της Θρά-
κης που είναι ήδη επιβαρυμέ-
νη από την εγκατάσταση εκα-
τοντάδων ανεμογεννητριών, 
δυστυχώς η υφιστάμενη δια-
δικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης ουδόλως μας 
καθησυχάζει ότι θα πετύχει 
να αποφευχθούν οι αρνητι-
κές επιπτώσεις. Η ορθή δια-
δικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης βάλλεται από:

-Την επιτάχυνση των διαδι-
κασιών για την αδειοδότηση 
των ΑΠΕ βάσει της πρόσφα-
της νομοθεσίας: Μόνον μέσα 
σε έναν χρόνο (Ιούνιος 2021- 
Ιούνιος 2022) έχουν εκδο-
θεί από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ) περίπου 400 
άδειες παραγωγής για αιολι-
κούς σταθμούς σε Έβρο και 
Ροδόπη, ενώ σε διάστημα 8 
μηνών έχει ήδη ξεκινήσει η 
διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης (έναρξη γνω-
μοδοτήσεων, αξιολόγηση και 
αναμονή απόφασης) για 28 
(243 ανεμογεννήτριες) από 
τους 400 αιολικούς σταθ-
μούς. Η διοίκηση καλείται να 
συλλέξει σε υπερβολικά πιε-
στικούς χρόνους γνωμοδοτή-
σεις από αρμόδιους φορείς 
και τις απόψεις του κοινού 
από τη δημόσια διαβούλευ-
ση και να εκδώσει απόφαση, 
ενώ οι φορείς σε αυτούς τους 
σύντομους χρόνους πρέπει 
να εξετάσουν πλήθος μελε-
τών και να εκφέρουν γνώμη 
βάσει στοιχείων και επιχειρη-
μάτων. Συχνά παρατηρείται οι 
προθεσμίες να λήγουν και η 
διοίκηση να πρέπει να απο-
φασίσει ελλείψει αυτών. Το 
γεγονός ότι οι γνωμοδοτού-
ντες φορείς και οι αδειοδο-
τούσες αρχές λειτουργούν με 
ελλιπές προσωπικό, σε συν-
δυασμό με τον μεγάλο αριθ-
μό αιτήσεων έργων για αδει-
οδότηση, δυσχεραίνει ακόμη 
περισσότερο την κατάσταση.

-Τους ελιγμούς των επεν-
δυτών προκειμένου να δια-
σφαλίσουν την άδεια εγκατά-
στασης και λειτουργίας νέων 
αιολικών σταθμών: Ο μεγά-
λος αριθμός αιτήσεων για πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση 
αιολικών σταθμών, σε συνδυ-
ασμό με την πίεση για γρήγο-
ρες διαδικασίες και λαμβάνο-
ντας υπόψη την εξαιρετικής 
σημασίας για τα πουλιά περι-
οχή της Θράκης, οδηγούν σε 
κίνδυνο λήψης λανθασμένων 
αποφάσεων και αύξηση των 
ήδη καταγεγραμμένων επι-
πτώσεων. Η απόφαση για την 
αδειοδότηση ενός αιολικού 
σταθμού πρέπει να λαμβά-
νεται έπειτα από προσεκτική 
εξέταση και πέραν πάσης αμ-

φιβολίας ότι το έργο δεν θα 
έχει επιπτώσεις στα προστα-
τευόμενα πουλιά και οικοτό-
πους», δήλωσε ο Λευτέρης 
Καψάλης, επιστημονικός συ-
νεργάτης της Εταιρείας Προ-
στασίας Βιοποικιλότητας της 
Θράκης (ΕΠΒΘ).

Η Θράκη είναι παγκοσμί-
ως γνωστή για τη σημασία 
της για τα προστατευόμενα 
σπάνια πουλιά και ειδικότε-
ρα τα αρπακτικά. Είναι επί-
σης γνωστή για το μεγάλο 
επενδυτικό ενδιαφέρον για 
την εγκατάσταση αιολικών 
σταθμών. Μόνο στη Ροδόπη 
και στον Έβρο λειτουργούν 
ήδη 276 ανεμογεννήτριες και 
επιπλέον 165 έχουν αδειοδο-
τηθεί περιβαλλοντικά (σύνο-
λο 441), ενώ σύμφωνα με 
τη ΡΑΕ εκατοντάδες ακόμη 
βρίσκονται ένα στάδιο πριν 
την περιβαλλοντική αδειοδό-
τηση (1150 ανεμογεννήτριες 
με άδεια παραγωγής). Οι πε-
ρισσότεροι αιολικοί σταθμοί 
στη Θράκη χαρακτηρίζονται 
από μη ορθό σχεδιασμό κα-
θώς αδειοδοτήθηκαν βάσει 
ελλιπών μελετών περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων. Απο-
τέλεσμα είναι έως σήμερα, 
στον Έβρο και τη Ροδόπη να 
έχουν καταγραφεί 25 νεκρά 
αρπακτικά πουλιά λόγω πρό-
σκρουσης στις ανεμογεννή-
τριες (μεταξύ των οποίων 
13 γύπες), περισσότερα από 
100 πουλιά μικρότερων ει-
δών και εκατοντάδες νυχτερί-
δες. Δεδομένης της δυσκολί-
ας εντοπισμού των θυμάτων 
όταν αυτά πέφτουν σε μεγά-
λη απόσταση από τις ανεμο-
γεννήτριες ή σε περιοχές με 
πυκνή βλάστηση, στην πραγ-
ματικότητα τα θύματα είναι 
ακόμη περισσότερα. «Μέχρι 

σήμερα έχουν βρεθεί πολλά 
περιστατικά πρόσκρουσης 
σπάνιων πουλιών σε ανεμο-
γεννήτριες, μεταξύ αυτών 8 
όρνια και 5 μαυρόγυπες, για 
την προστασία των οποίων 
γίνονται διασυνοριακές προ-
σπάθειες μέσω ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για δεκαετίες. 
Ακόμη και τα «έξυπνα» αυ-
τοματοποιημένα συστήματα 
που εγκαθίστανται στις ανε-
μογεννήτριες για την αποτρο-
πή των προσκρούσεων δεν 
επαρκούν για να μην έχου-
με θύματα, ήδη στη Θράκη 
έχουν καταγραφεί δύο προ-
σκρούσεις, ενός μαυρόγυπα 
και ενός σφηκιάρη, σε ανεμο-
γεννήτριες εφοδιασμένες με 
τέτοια συστήματα», δήλωσε η 
Δώρα Σκαρτσή, διαχειρίστρια 
της ΕΠΒΘ.

Οι πιεστικές συνθήκες 
ανάπτυξης νέων εκατοντά-
δων ανεμογεννητριών στη 
Θράκη δυσκολεύουν αφόρη-
τα την ορθή διαδικασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης με αποτέλεσμα οι πολίτες 
να μην νοιώθουν ασφαλείς 
ότι αυτό το νομικό εργαλείο 
θα διασφαλίσει την προστα-
σία της φυσικής κληρονομιάς 
της Θράκης.

Η θεσμοθέτηση δικλείδων 
για την εκπόνηση της δέου-
σας εκτίμησης των επιπτώ-
σεων των έργων αυτών και 
την ορθή εφαρμογή της αδει-
οδοτικής διαδικασίας πρέπει 
να αποτελέσει προτεραιότη-
τα για την πολιτεία ώστε να 
εξασφαλιστεί η εναρμόνιση 
των κλιματικών στόχων με 
τους στόχους προστασίας της 
φύσης.

Εταιρεία Προστασίας Βι-
οποικιλότητας της Θράκης 
(ΕΠΒΘ)

Ανεμογεννήτριες στη Θράκη: 
Αναγκαία η διασφάλιση ορθής 
διαδικασίας για την αδειοδότησή τους

ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ            

Στον Έβρο και τη Ροδόπη να έχουν 
καταγραφεί 25 νεκρά αρπακτικά πουλιά, 
περισσότερα από 100 πουλιά μικρότερων 
ειδών και εκατοντάδες νυχτερίδες, λόγω 
πρόσκρουσης

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Κανονίδης Δημήτριος του Γεωργίου και της Μαρίας το γένος Μακαρίτη που γεν-
νήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Ευθυμι-
άδου Μαρία του Ευθυμίου και της Νεραντζιάς το γένος Τριγγίδη που γεννήθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευ-
τούν με Θρησκευτικό Γάμο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης στις 
07/01/2023.
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Έπειτα από πρόταση της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Έβρου ψη-
φίστηκε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Ορεστιάδας η ίδρυση 
νέου Μουσικού Γυμνάσιου 
στην Ορεστιάδα. Σύμφωνα με 
τις αναφορές της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, η ύπαρξη 
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 
ομίλων, συλλόγων, χορωδιών 
και ιδιωτικών ωδείων, καθιστά 
απαραίτητη και αναγκαία την 
ίδρυση ενός Μουσικού Γυμνα-
σίου στην πόλη της Ορεστιά-
δας. Υπάρχει ήδη σε λειτουργία 
το Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξαν-
δρούπολης και είναι αναγκαία, 
για λόγους ισορροπίας και ευ-
καιριών προς όλους τους πο-
λίτες του νομού μας, η ίδρυ-
ση ενός Μουσικού Γυμνασίου 
στην πόλη της Ορεστιάδας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
τη τοπικής κοινωνίας.

Έτσι το θέμα τέθηκε στο δη-
μοτικό συμβούλιο με εισηγητή 
τον κ. Ορμανλίδη, ο οποίος τό-
νισε και ο ίδιος την αναγκαιό-
τητα δημιουργίας και στέγασης 
ενός τέτοιου έργου. Η αναγκαι-
ότητα είναι σίγουρα μεγάλη, 
αλλά πρέπει μέχρι να βρεθούν 
πόροι ώστε να στεγαστεί αυ-
τόνομο ένα τέτοιο σχολείο να 
προτείνουμε κάποιες εναλλα-
κτικές λύσεις. Έτσι δόθηκε ως 
πρόταση και φυσικά προσω-
ρινή λύση, την στέγαση του 
Μουσικού Γυμνασίου στο Πο-
λιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστι-
άδας. Όπου υπάρχουν διαθέ-
σιμες αίθουσες να στεγαστεί 
το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστι-
άδας, μέχρι να προχωρήσει η 
δημιουργία ενός νέου κτιρίου.

Θετικοί στην πρόταση αυτή 
ήταν όλες οι παρατάξεις και οι 
δημοτικοί σύμβουλοι με πολ-
λές εναλλακτικές ιδέες και 

προτάσεις. Ζήτησαν μάλιστα 
να γίνει ένα δημοτικό συμβού-
λιο αποκλειστικά για αυτό το 
θέμα, ώστε να εξασφαλιστεί η 
σίγουρη ίδρυση ενός τέτοιου 
έργου.

Ο κ. Βαρσαμακίδης πρόε-
δρος της ΔΗΚΕΠΑΟ διευκρί-
νισε πως αυτό το έργο αφορά 
μία τάξη 25 ατόμων Α Γυ-
μνασίου και θα είναι πρωινής 
λειτουργίας, οπότε είναι μια 
εναλλακτική λύση γιατί τα μα-
θήματα της ΔΗΚΕΠΑΟ συνή-

θως γίνονται απογευματινές 
ώρες. Υπάρχει και η δυνατό-
τητα παραχώρησης μουσικών 
οργάνων για την εκπαίδευση 
τους από το Δημοτικό Ωδείο.

Αισιόδοξη χαρακτήρισε η κ. 
Γκουγκουσκίδου την πρότα-
ση μετά από τόσες μειώσεις 
και κλεισίματα σχολείων και 
τάξεων. Συμφώνησε απόλυ-
τα προς τη δημιουργία ενός 
τέτοιου αυτόνομου σχολείου 
αλλά και να το διεκδικήσουμε. 
«Πρέπει να ενεργοποιήσουμε 

τους συλλόγους καθηγητών, 
τους πολιτιστικούς συλλόγους, 
που έχουν σχέση με την παρα-
δοσιακή μουσική, τον Εμπορικό 
Σύλλογο και όλους τους φο-
ρείς ώστε να γίνουν αιτήματα 
μαθητών και να προχωρήσει 
αυτή η δράση.

Η πόλη της Ορεστιάδας έχει 
μακρά μουσική και πολιτιστική 
κληρονομιά που είναι αναγκαίο 
να διατηρηθεί. Υπάρχει αύξη-
ση του μαθητικού πληθυσμού 
στην πόλη της Ορεστιάδα και 

αντίστοιχα μεγάλη και η δρα-
στηριότητα των ωδείων, των 
χορωδιών και των καλλιτεχνι-
κών και πολιτιστικών ομίλων 
σε αυτήν. Το σχολείο θα κα-
λύψει τις ανάγκες για δημόσια 
μουσική εκπαίδευση και των 
γειτονικών περιοχών. Με την 
ίδρυση ενός Μουσικού Σχολείο 
στην Ορεστιάδα θα υποστηρι-
χθεί ο πολιτισμός και η μουσι-
κή και πολιτιστική κληρονομιά 
του ακριτικού Βορείου Έβρου.
Methorios.gr

Δημιουργείται νέο μουσικό 
Γυμνάσιο στην Ορεστιάδα

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ            

Απόφαση προσωρινής στέγασης 
στη ΔΗΚΕΠΑΟ

Στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας προσέφυγε η Περιφερει-
ακή Ένωση Δήμων Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΔ 
ΑΜΘ), με στόχο να ανασταλεί η 
χορήγηση άδειας ερευνητικών 
γεωτρήσεων που πρόσφατα 
εξασφάλισε η εταιρία Ελλη-
νικός Χρυσός (θυγατρική της 
Eldorado Gold) για τις περιοχές 
Σαπών-Περάματος. Παρά τα 
ψηφίσματα κατά των εξορύ-
ξεων, έστω και σε ερευνητικό 
επίπεδο, που τα προηγούμενα 
χρόνια έχουν εκδώσει -τα πε-
ρισσότερα μάλιστα ομόφωνα- 
Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ, 
ΠΕΔ ΑΜΘ, Δήμοι Κομοτηνής, 
Μαρωνείας-Σαπών, Αλεξαν-
δρούπολης αλλά κι όμοροι 
Δήμοι, η εταιρία κατάφερε να 
ανασύρει το, για κάποιους λή-
ξαν, ζήτημα εξόρυξης χρυσού 
στη Θράκη.

Συγκεκριμένα, η Ελληνικός 
Χρυσός/Μεταλλευτική Θράκης 
είχε προσφύγει στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας για την απορ-
ριπτική απόφαση της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης, με το 
δικαστήριο να κρίνει παράνομη 
την απόρριψη ερευνητικών γε-
ωτρήσεων σε Σάπες και Πέρα-
μα. Χρονικά, το πρώτο αίτημα 
της εταιρίας έγινε προ δεκαετί-
ας, ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια 
δεν έχει σταματήσει να κυνη-
γάει την επένδυση, προσφεύ-
γοντας ακόμη και στον ανώ-
τατο βαθμό της δικαιοσύνης.

Έτσι, εξασφάλισε την πολυ-
πόθητη ανατροπή της απόφα-
σης και μπορεί να προχωρή-
σει το επόμενο διάστημα σε 
16 ερευνητικές γεωτρήσεις, 
αρκετές εκ των οποίων κοντά 
στις Σάπες. Στόχος της εταιρί-
ας, προφανώς, είναι η συλλο-
γή δεδομένων για τη δημιουρ-
γία μεταλλείου εξόρυξης στην 
περιοχή.

Ευκολότερη η ανατροπή 
των εξορύξεων, παρά 
των ερευνών

Πρωτοβουλία απομάκρυν-
σης των χρυσοθήρων από την 
περιοχή, πήρε το προηγούμε-

νο διάστημα η ΠΕΔ ΑΜΘ, σε 
συνεργασία με τους Δήμους 
Μαρωνείας-Σαπών, Αλεξαν-
δρούπολης, Κομοτηνής και 
τη Διανομαρχιακή Επιτρο-
πή Έβρου-Ροδόπης κατά του 
χρυσού. Έτσι, ανέθεσε σε δι-
κηγορικό γραφείο τη σύνταξη 
φακέλου, ώστε να προσφύγει 
η ΠΕΔ στο ΣτΕ και «να θωρα-
κιστεί (νομικά) η βούληση των 

τοπικών κοινωνιών» που είναι 
εκπεφρασμένη μέσω των εκ-
προσώπων τοπικής αυτοδιοί-
κησης α’ και β’ βαθμού, αλλά 
και μέσω των τοπικών βου-
λευτών.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ 
και δήμαρχος Ορεστιάδας Βα-
σίλης Μαυρίδης αναγνώρισε 
πάντως ότι «είναι πιο εύκολο 
να αποδείξεις ότι η εξόρυξη 

του χρυσού δεν είναι χρήσι-
μη και σύμφωνη με την περι-
βαλλοντική νομοθεσία» αλλά 
σε αυτό το στάδιο «εμείς πρέ-
πει να αποδείξουμε ότι ακό-
μη κι οι ερευνητικές γεωτρή-
σεις θα φέρουν υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος γι’ αυτό 
είναι πολύ δύσκολος ο αγώ-
νας». Επομένως, κι αν ακόμη 
προχωρήσουν οι ερευνητικές 

γεωτρήσεις, η ΠΕΔ αναμένε-
ται να σταθεί εμπόδιο στη συ-
νέχεια στις εξορύξεις. Δήλωσε 
πάντως απόλυτα ευχαριστη-
μένος από την προετοιμασία, 
τη συνεργασία με τους τρεις 
Δήμους και το νομικό φάκελο 
που συντάχθηκε.

«Έγινε μία πάρα πολύ καλή 
δουλειά τόσο σε επίπεδο επι-
στημονικής υποβοήθησης από 
ανθρώπους που γνωρίζουν την 
περιβαλλοντική νομοθεσία όσο 
και σε επίπεδο εξαίρετων δι-
κηγόρων που έχουν εμπειρία.  
Βίωσα την καθημερινή τους ερ-
γασία πάνω στο θέμα, ασχολή-
θηκαν πάρα πολύ κι ο φάκελος 
αυτός -νομίζω- θα έχει ισχυρά 
επιχειρήματα, παρά τις δυσκο-
λίες, τις αρνητικές αποφάσεις 
του προηγούμενου διαστήμα-
τος και τα κενά που αφήνει ο 
περιφερειακός σχεδιασμός κι 
άνοιξε λίγο το “παράθυρο” στο 
να ξαναβγούν στην επιφάνεια 
οι χρυσοθήρες. Θα δούμε τι 
απόφαση θα υπάρξει στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας, ώστε 
να αποτρέψουμε ακόμη και το 
στάδιο των ερευνητικών γεω-
τρήσεων» δήλωσε αναλυτικά.
xronos.gr

Στο ΣτΕ η Θράκη κατά των ερευνητικών 
γεωτρήσεων χρυσού
Μαυρίδης: Ευκολότερη η ανατροπή των 
εξορύξεων, παρά των ερευνών
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Ακόμη ένα βήμα προς την 
υλοποίηση του απαιτητι-
κού και συνάμα φιλόδοξου 
project της μετατροπής του 
παλιού ξενοδοχείου LIDO, 
στην οδό Παλαιολόγου, στην 
«καρδιά» της Αλεξανδρούπο-
λης, σε πολυώροφο πάρκινγκ 
100 θέσεων έγινε πρόσφατα 
με την έκδοση της οικοδομι-
κής άδειας. 

Τη μελέτη και κατασκευή 
έχει αναλάβει η εταιρεία 
«Γεωργιάδης Κατασκευαστι-
κή» για λογαριασμό ιδιώτη. 
Στην παρούσα φάση και μετά 
την έκδοση της οικοδομικής 
άδειας, γίνεται προσπάθεια 
για ένταξη της επένδυσης 
στον Αναπτυξιακό Νόμο, 
προκειμένου να καλυφθεί 
μέρος του κόστους. 

Το project «τρέχει» εδώ 
και σχεδόν 2 χρόνια και στην 
παρούσα φάση δεν υπάρχει 

κάποιο χρονοδιάγραμμα για 
την υλοποίησή του, ωστό-
σο, όλες οι διαδικασίες είναι 
σε εξέλιξη. Αυτή την στιγ-
μή, στην Αλεξανδρούπολη, 
πέρα από το πάρκινγκ στο 
λιμάνι, που είναι επίσης επί 
πληρωμή, υπάρχει το ελεύθε-
ρο πάρκινγκ πίσω από το γή-
πεδο Φώτης Κοσμάς, ενώ ο 
Δήμος έχει ανακοινώσει την 
εξασφάλιση 80 θέσεων, πίσω 
από το κτίριο του ΟΣΕ. Ακό-
μη, είναι σε εκκρεμότητα οι 
μελέτες που θα δείξουν αν εί-
ναι δυνατή η κατασκευή υπό-
γειου πάρκινγκ στην έκταση 
του παλιού κολυμβητηρίου. 

Το σίγουρο είναι ότι σε μία 
πόλη που μεγαλώνει διαρκώς 
και που το κυκλοφοριακό της 
πρόβλημα είναι έντονο, χρει-
άζεται κάθε νέα θέση στάθ-
μευσης που μπορεί να προ-
κύψει, τόσο στο κέντρο, όσο 

και περιφερειακά, με σύνδε-
ση των σημείων αυτών με 
δρομολόγια αστικής συγκοι-
νωνίας. Η λύση των περιφε-

ρειακών πάρκινγκ είναι αυτή 
που προκρίνουν οι συγκοινω-
νιολόγοι, καθώς μόνο έτσι 
θα είναι εφικτή, μακροπρό-

θεσμα, η απομάκρυνση του 
αυτοκινήτου από το κέντρο 
και η απόδοσή του, κυρίως σε 
πεζούς, μέσα από ένα πλέγμα 

καλά μελετημένων και γεν-
ναίων πεζοδρομήσεων. 
Κ.Η.

Προχωρά το project για κατασκευή πάρκινγκ 
100 θέσεων στο παλιό ξενοδοχείο LIDO 

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΔΕΙΑ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ   

Η Αλεξανδρούπολη χρειάζεται 
κάθε νέα θέση στάθμευσης που μπορεί 
να προκύψει 
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Σε ένα κατάμεστο δημοτικό 
θέατρο μαθητές και μαθήτρι-
ες σχολείων της Αλεξανδρού-
πολης ενημερώθηκαν για «τα 
ΝΑΙ και τα ΟΧΙ για την ασφαλή 
πλοήγηση στο διαδίκτυο» από 
τον Αντιστράτηγο ε.α. Ειδικού 
Ερευνητή, Αναλυτή Ηλεκτρο-
νικών Εγκλημάτων και ιδρυτή 
του CSI Institute, Εμμανουήλ 
Σφακιανάκη και τη Λέκτορα 

Εγκληματολογίας και Εγκλη-
ματολογικής Ψυχολογίας Κέλ-
λυ Ιωάννου, σε μια εκδήλωση 
που διοργάνωσε η Λέσχη Αλε-
ξανδρουπολιτών με την υπο-
στήριξη του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης.

Στον σύντομο χαιρετισμό 
του ο Δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης απευθυνόμενος στα 
παιδιά επεσήμανε ότι είναι 

απόλυτα κατανοητό να λέ-
με “ΝΑΙ” στο διαδίκτυο και τα 
social media, αυτό όμως πρέ-
πει να γίνεται με προϋποθέσεις 
καθώς ο αχανής και δίχως όρια 
χώρος του διαδικτύου εγκυμο-
νεί κινδύνους και πολύ εύκο-

λα μπορούμε να βρεθούμε σε 
δύσκολη θέση.

Ο κ. Σφακιανάκης από την 
πλευρά του έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά τους κινδύνους που 
διατρέχουν οι νέοι από την επι-
πόλαιη χρήση του διαδικτύου, 

εστιάζοντας σε τρόπους απο-
φυγής και επίλυσης προβλημά-
των σε θέματα νέων τεχνολο-
γιών, καθώς και στους τρόπους 
ασφαλούς χρήσης του διαδι-
κτύου. 

Μάλιστα ανακοίνωσε την 

ίδρυση Ακαδημίας στην Αλε-
ξανδρούπολη με πρωταρχικό 
στόχο την εκπαίδευση ατόμων 
κάθε ηλικίας στη χρήση του δι-
αδικτύου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Ενημέρωση μαθητών για «τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ 
για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
             
Ομιλητής ο κ. Μ. Σφακιανάκης Ειδικος 
Ερευνητής, Αναλυτής Ηλεκτρονικών 
Εγκλημάτων και η Λέκτορας 
Εγκληματολογίας και Εγκληματολογικής 
Ψυχολογίας Κ. Ιωάννου

Το Οικονομικό Επιμελητήριο 
της Ελλάδας, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Οικονομικών και 
την Ειδική Υπηρεσία Συντονι-
σμού του Ταμείου Ανάκαμψης, 
συνεχίζει την εκστρατεία ενη-
μέρωσης των μελών, λογιστών 
- φοροτεχνικών και επιχειρή-
σεων, για τις ευκαιρίες και τις 
προοπτικές, που αναδύονται 
από την ορθή αξιοποίηση των 
πόρων του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας «Ελλάδα 2.0». 

Οι επόμενες εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν στη Θράκη.

• Στην Κομοτηνή, στο Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Ροδόπης (Βασιλέ-
ως Γεωργίου 2Β), την Τρίτη 
29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 
17.00, όπου  ομιλητές θα εί-
ναι ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών, Θόδωρος Σκυ-
λακάκης και ο Πρόεδρος του 
ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας. 
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο 
Πρόεδρος του 1ου Π.Τ. ΟΕΕ, 
Πασχάλης Δραγανίδης. Τον συ-
ντονισμό έχει αναλάβει η δη-
μοσιογράφος, Ειρήνη Τσακίρη.

• Στην Αλεξανδρούπολη 
στο ξενοδοχείο Grecotel Astir 
Egnatia (αίθουσα Σαμοθρά-
κη), την Τετάρτη 30 Νοεμβρί-
ου 2022 και ώρα 17.00, όπου 

ομιλητές θα είναι ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Οικονομικών, 
Θόδωρος Σκυλακάκης και ο 
Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνστα-
ντίνος Κόλλιας. Χαιρετισμό θα 
απευθύνει ο Πρόεδρος του 1ου 
Π.Τ. ΟΕΕ, Πασχάλης Δραγανί-
δης. Τον συντονισμό θα κά-
νει η δημοσιογράφος  Κυριακή 
Μπασκάκη.

Οι εκδηλώσεις θα μεταδο-
θούν, επίσης, ζωντανά από το 
κανάλι του ΟΕΕ στο YouTube 
και από τη σελίδα του ΟΕΕ στο 
Facebook. 

Το έργο υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας «Ελλάδα 2.0» με τη χρη-
ματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – NextGenerationEU.

ΟΕΕ - Υπ. Οικονομικών: Ενημερωτική εκστρατεία 
για το «Ελλάδα 2.0» στη Θράκη
Εκδήλωση 
την ερχόμενη 
Τετάρτη στην 
Αλεξανδρούπολη
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Π
ολλές φορές έχω γράψει πως η 
ατροφία του Πολιτικού Τύπου οφεί-
λεται κι’ αυτή, όχι στο ότι η πολιτι-
κή δεν έχει ενδιαφέρον, αλλά στο 
γεγονός ότι ο Τύπος αγοράζεται 
όχι από το αναγνωστικό κοινό, 

αλλά από τα μεγάλα συμφέροντα. Ελάχιστες 
εφημερίδες βγάζουν τα έξοδά τους. Πολλοί ανα-
γνώστες αγοράζουν εφημερίδες για τα δώρα τους! 

***
Στα παλιά χρόνια, οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν 

πιο παραγωγικότερες από τα σημερινά χρόνια. 
Οι κρατικές υπηρεσίες σήμερα είναι γεμάτες 

από ανειδίκευτο προσωπικό και έχουν τεράστια 
έλλειψη από στελέχη με γνώσεις και με τεχνο-
γνωσία. 

Οι κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει κάποτε να 
αναβαθμιστούν. Να μην προσλαμβάνονται 
ανειδίκευτοι και του «κομματικού στρα-
τού», αλλά πτυχιούχοι από το επι-
στημονικό προλεταριάτο που έχει 
αποκτήσει γνώσεις τεράστιες, 
σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία 
της Ενωμένης Ευρώπης, για να 
μπορέσει επιτέλους να μειωθεί ο 
υψηλός δείκτης ανεργίας στους 
απόφοιτους πανεπιστημίων.

Σίγουρα και δε θίγεται κανένα 
προνόμιο των δημοσίων υπαλλήλων. 
Απλώς θίγονται μόνο τα παλαιοκομ-
ματικά πρακτικά κριτήρια των 
διορισμών. Αυτή η συνταγή 
για εξυπηρέτηση κομματικών 
αναγκών και πολιτικών σχεδι-
ασμών, πρέπει επιτέλους να πάει στον κά-
λαθο των αχρήστων. 

Καιρός είναι κι’ εμείς οι Έλληνες, την «κομ-
ματική πόρτα» να την παρακάμψουμε και 
να πούμε: 

Όχι στις κομματικές προσλήψεις…
Όχι στα φαινόμενα της διαφθοράς. 
Όχι στο ανεξέλεγκτο βόλεμα, διορισμό 

υπαλλήλων στο δημόσιο με «κομματικά κρι-
τήρια».

Όσο για τη γραφειοκρατία δε λέει να κατα-
πολεμηθεί.

***
Γενικά οι πολιτικοί μας αποδείχθηκαν ανεπαρ-

κείς, έπαιζαν το ίδιο έργο διαχρονικά.
Τα μεγάλα κόμματα έχουν τη μεγαλύτερη ευθύ-

νη που μας έχουν φέρει στο χείλος του γκρεμού. 
Όμως και τα μικρά κόμματα κι’ αυτά είναι συνυ-
πεύθυνα για ό,τι δεν ενημέρωναν τον ελληνικό 
λαό σωστά. Κανείς δε μας έλεγε την αλήθεια: 
«Μη ζητάτε περισσότερα, γιατί λεφτά δεν υπάρ-
χουν και για να σας δώσουμε αυτά που ζητάτε, 
θα πρέπει να δανειστούμε.    

Δε μπορώ να πω πως η ευθύνη είναι του λαού, 
γιατί ποτέ κανείς δε μας διαφώτισε όπως έπρεπε. 
Οι εκάστοτε κυβερνήσεις έβγαζαν την Ελλάδα στο 
σφυρί και καμία κυβέρνηση έως τώρα δε μας εί-
πε πως τα δανεικά πρέπει να τα επιστρέψουμε… 

Η κάθε κυβέρνηση παρελάμβανε το χρέος της 
άλλης κυβέρνησης, «καμένη γη» όπως τη λέγα-
νε και το χρέος σχεδόν διπλασιαζότανε. Για πα-
ράδειγμα: 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 
1974 παρέλαβε χρέος σε δραχμές περίπου 
114.113.883.110 και παρέδωσε το 1981 στο 
ΠΑΣΟΚ στον Ανδρέα Παπανδρέου χρέος περίπου 
589.402.110.,283 δρχ. 

Ο Ανδρέας Παπανδρέου το ανέβασε στη 
θητεία του (22-10-81 έως 02-07-1989) σε 
5,198.954.214.338 δρχ. και το παρέδωσε στον 
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που κι’ αυτός με τη 
σειρά του το πήγε σε 20.553.110.022.955 
δρχ. (11-04-90 έως 10-10-1993) και το πα-
ρέδωσε στον Ανδρέα Παπανδρέου που κι’ αυτός 
(11-10-93 έρως 18-01-1996) το πήγε στα 

27.905.346.411.850 δρχ. και το παρέδωσε 
στον Κώστα Σημίτη, που κι’ αυτός στη θητεία 
του (19-01-96 έως 07-03-2004) το χρέος το 
έφτασε στα 58.369.823.742.123 δρχ. και το 
παρέδωσε στον Κώστα Καραμανλή που σε ευρώ 
είναι 184,5 δισεκατομμύρια και το παρέδωσε 
στο Γιώργο Παπανδρέου το 2009 σε 292 δισε-
κατομμύρια ευρώ. 

Όπως βλέπουμε, τα αποτελέσματα είναι εντυ-
πωσιακά και λυπηρά. Το δημόσιο Ελληνικό χρέ-
ος βλέπουμε να γιγαντώνεται χρόνο με το χρόνο. 

Τα δάνεια που έπαιρναν οι εκάστοτε κυ-
βερνήσεις όπως φαίνεται δεν πήγαιναν στην 
ανάπτυξη της Ελλάδος, αλλά γίνονταν «της 
αναλήψεως», πήγαιναν για τόκους και χρε-
ολύσια. 

Τέτοιος δανεισμός δεν οδηγεί πουθενά.
Δανεισμός, χωρίς καμία ανάπτυξη δε 

γίνεται… Είναι σα να φοράς γρα-
βάτα χωρίς πουκάμισο… 

Ο λαός βάζει πλάτη. Οι ένο-
χοι όμως θα τιμωρηθούν επι-
τέλους; 

Όχι άλλες περικοπές μι-
σθών, συντάξεων και κοινω-
νικών παροχών, απολύσεις 

υπαλλήλων και ξεπούλημα της 
δημόσιας περιουσίας.
Όχι άλλα μέτρα ατελέσφορα, μέ-

τρα λιτότητας που βαθαίνουν την 
ύφεση.

Όχι σε άλλες θυσίες του 
Ελληνικού λαού, που όλα δεί-
χνουν πως θα πάνε χαμένες. 

Δύσκολα θα βγούμε από την ύφεση, και 
δε θα τονωθεί η οικονομία μας, αν δεν γί-
νουν διαρθρωτικές αλλαγές και δεν υπάρ-
ξουν κίνητρα για αναπτυξιακή προοπτική. 

Όχι στη λήψη μέτρων που βαθαίνουν την 
ύφεση και κάνουν τις θυσίες του ελληνικού 
λαού να πηγαίνουν χαμένες. 

Όχι στα αντιλαϊκά μέτρα.

***
Τα φετινά Χριστούγεννα μας βρίσκουν αντιμέ-

τωπους με μια πρωτοφανή οικονομική κρίση που 
έχει πλήξει σοβαρά τα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις. Δύσκολα τα βγάζουμε πέρα. 

Το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν επη-
ρέασε θετικά την κυβέρνηση, αλλά μόνο την 
επί γης πορεία των ανθρώπων στις μεγάλες 
περικοπές των εισοδημάτων και στη σημα-
ντική αύξηση της φορολογίας, με δυσάρε-
στες συνέπειες για όλους. Μας έκαναν να 
φοβόμαστε ακόμη και τη σκιά μας…

Τα καλά Χριστούγεννα, μας έγιναν «καλά 
Χριστούγεννα»… 

***
Σε λίγο «φεύγει» το 2022 και τίποτα δεν έχει 

αλλάξει στο πολιτικό μας σύστημα. Όχι μόνο δεν 
έχει αλλάξει, αλλά το σύστημα είναι το ίδιο ακόμη 
πιο σκληρό σήμερα από παλαιότερα. Ακόμη και 
τα τραγούδια εξακολουθούν να είναι επίκαιρα.

Ο Γιώργος Σουρής,  πριν από εκατό χρόνια 
και πλέον, περιγράφει την εποχή μας, που εμείς 
ζούμε σήμερα, λες και τα έχει γράψει σήμερα.

«Ποιος είδε κράτος λιγοστό
   σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει 
  και πενήντα να μαζεύει. 
  Να τρέφει όλους τους αργούς,
   νάχει επτά Πρωθυπουργούς, 
   ταμείο δίχως χρήματα
   και δόξης τόσα μηνύματα; 
   Νάχει κλητήρες και φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά, 
  κι’ ενώ αυτοί σε κλέβουνε
   τον κλέφτη να γυρεύουνε»; 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Επιστημονικές προσεγγίσεις

Σταμάτα να  λες “Μπορώ”. 
Υπάρχει και το “Δεν μπορώ”!

  Πίσω από την τακτική 
μας να λέμε διαρκώς “Μπο-
ρώ” ίσως να κρύβεται ο ρό-
λος του καλού παιδιού που 
μάθαμε από τα μικρά μας 
χρόνια. Πιθανώς και η προ-
σπάθεια να κερδίσουμε την 
αγάπη  ή την προσοχή που 
στερηθήκαμε, επιδεικνύοντας 
δοτικότητα, διάθεση να προ-
σφέρουμε, να διευκο-
λύνουμε, να βά-
λουμε π ίσω 
π ρ ο σ ω π ι κ ά 
προγράμμα-
τα και περι-
θώρια, προ-
κρ ίνοντας 
τις ανάγκες 
των άλλων. 
Ίσως και οι 
απαιτήσεις της 
καθημερινότητας, 
που ταυτίζουν τα 
υλικά αγαθά 
με την ευτυ-
χία και μας 
προσθέτουν 
διαρκώς νέ-
ους ενεργοβόρους ρόλους.

  Στον 21ο αιώνα  το 
“Μπορώ” έχει γίνει δεύτε-
ρο “Πρέπει” και σαν ινδικά 
χοιρίδια γυρνάμε αδιάκοπα 
στον τροχό μας. Κατά τον 
ΝοτιοΚορεάτη φιλόσοφο 
Μπιουνγκ Τσουλ Χαν(2015) 
η σύγχρονη κοινωνία μέσα 
από το διαρκές κυνήγι της 
επίδοσης διαμορφώθηκε 
σταδιακά σε κοινωνία της 
εξάντλησης.

  Ο χρόνος  περνά μέσα 
από τα χέρια μας λες και εί-
μαστε ταμίες σε τράπεζα, 
δίνουμε και παίρνουμε πε-
ριουσίες σαν απλοί διεκπε-
ραιωτές. Αλλά η ζωή είναι 
στ’ αλήθεια περιουσία, με νό-
ημα και αξία, που δυστυχώς 
την εκτιμούμε μόνο όταν κιν-
δυνεύουμε να τη χάσουμε, 
όπως έγινε την περίοδο της 
πανδημίας. Οι άτρωτοι και 
παντοδύναμοι πολίτες αυτής 
της γης νιώσαμε μικροσκο-
πικοί, ατελείς και ευάλωτοι.

  Μήπως η μετα-covid 
εποχή ήρθε για να σημάνει 
τα όριά μας; Ήρθε για να μας 
θυμίσει ότι το “Δεν μπορώ” 
σημαίνει αξιοπρέπεια, αυτο-
σεβασμό, ισορροπία, ευγέ-
νεια προς το είναι μας και 
αυτοεκτίμηση;

Πώς μαθαίνεται όμως 
το “Δεν μπορώ”;

“Ο τροχονόμος  που θα 
ρυθμίσει την…  κίνηση στους 
ρόλους της ζωής μας είναι 
η απόφαση που πρέπει να 
πάρουμε, ως καλοί και μό-
νοι καουμπόηδες: να γίνουμε 
επιτέλους καλοί με τον εαυ-

τό μας. Κι αυτό απαιτεί  κα-
νόνες… οδικής κυκλοφορίας:

  ΕΠΙΛΕΓΩ: να έχω δίπλα 
μου στη διαδρομή τους αν-
θρώπους από τους οποίους 
πήρα ήδη αγάπη και αληθινή 
σημασία, όταν έδωσα.

  ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ: Ο κου-
ρασμένος κάνει στην άκρη, 
γιατί αλλιώς γίνεται επικίν-

δυνος και για τον εαυ-
τό του και για τους 

άλλους.
  ΠΑΙΡΝΩ: 

Απλά παίρνο-
ντας. Η μονό-
πλευρη δοτι-
κότητα μάλλον 
μάταιη περη-
φάνια είναι.

  ΔΙΕΚΔΙΚΩ: 
Λόγιο και ίσως 

το πιο δύσκολο 
για έναν άνθρωπο 

του ΝΑΙ. Αν 
το φοβάσαι, 
κάνε το ΖΗ-
ΤΑΩ˙ ευγενι-
κά μεν, αλλά 

χωρίς να κατεβάζεις  τα μά-
τια κάτω.

Γιατί, πίσω από το ΖΗΤΑΩ, 
το ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ κρύβεται˙ 
μπορεί πιο… ντροπαλό αλ-
λά εξίσου αληθινό και ανα-
γκαίο.΄Ενα ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ με 
περισσότερα γράμματα από 
το ζητώ αλλά καλά-καλά τη 
δύναμή του δεν ξέρει.

  ΒΑΖΩ ΟΡΙΑ: Συγκεκρι-
μένα και συνεπή, στον εαυτό 
μου και στους άλλους.

Η θεωρία γίνεται πράξη 
και μάθηση δοκιμάζοντας. Κι 
αν κάποιου του φαίνεται λά-
θος η σειρά, ας την αλλάξει. 
Φτάνει να συμπεριλάβει όλα 
τα ρήματα-συστατικά. Κάτι 
σαν εντολές απαραίτητες για 
την αλλαγή μας. Αγωνιστι-
κά και συναισθηματικά μαζί. 
Μοιάζει λίγο και με  συντα-
γή ζαχαροπλαστικής που αν 
βάλεις τα υλικά στη σωστή 
αναλογία, θα σου πετύχει.

Και εν τέλει, αν είναι να 
αισθάνεσαι κορόιδο, ας είσαι 
και μόνος πάνω στο άλογο, 
όπως ο Λούκυ Λουκ!”.

Καμπάνταη Μαρία
Ψυχολογος Γ.ν. Δραμας-

Συγγραφεας

 (απόσπασμα από την ιστο-
ρία “Τετράδια καλοσύνης” 
που περιέχεται στο βιβλίο 
“Ανελκυστήρας” , της Μαρί-
ας Καμπάνταη, Εκδόσεις Αρ-
μός, 2021, με θέμα την απο-
δοχή των ορίων μας και την 
ανανέωση των ψυχικών μας 
δυνάμεων).

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ
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Δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης η προ-
κήρυξη 2Γ/2022 του πρώτου 
πανελλαδικού γραπτού διαγω-
νισμού του ΑΣΕΠ που εισάγει 
πολλές καινοτομίες και μέσω 
του οποίου θα καλυφθούν οι 
μόνιμες θέσεις πτυχιούχων στο 
Δημόσιο για μία διετία. Ο δι-
αγωνισμός αναμένεται να δι-
εξαχθεί τον Μάρτιο του 2023

• Η προθεσμία υποβολής 
των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
συμμετοχής αρχίζει την Πα-
ρασκευή 2 Δεκεμβρίου, στις 
08:00 και λήγει την Τρίτη 20 
Δεκεμβρίου, στις 14:00.

Στις αιτήσεις οι υποψήφιοι 
δηλώνουν μόνο τον κλάδο – 
ειδικότητα που υπάγονται κα-
θώς και τα απαιτούμενα τυπικά 
προσόντα τους.

Ποιοι έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και 
ΤΕΙ (κατηγορίες εκπαίδευσης 
ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα), ανε-
ξαρτήτου ειδικότητος. Στην 
πρόσκληση για πρώτη φορά 
δεν θα αναφέρεται αριθμός 
θέσεων προς πλήρωση, ούτε 
φορείς που ζητούν προσωπικό.

Ο αριθμός των 
προσλήψεων

Το υπουργικό συμβούλιο 
τον προηγούμενο Σεπτέμβριο 
είχε εγκρίνει 17.942 μόνιμες 

προσλήψεις στο Δδημόσιο για 
το 2023 (αφορά όλες τις βαθ-
μίδες), ωστόσο σύμφωνα με 
πληροφορίες από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, ο τελικός 
αριθμός των θέσεων θα είναι 
αυξημένος εφόσον σε αυτόν 
τον διαγωνισμό θα ενσωματω-
θούν και οι εκκρεμότητες προ-
σλήψεων από το 2022.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε 
το πρωί ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ 
ο πραγματικός αριθμός των 
προσλήψεων μέσω του διαγω-
νισμού είναι κοντά στις 4.000. 
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του 
ΑΣΕΠ επιχειρεί να βάλει μια 
τάξη στα πράγματα που αφο-
ρούν τον διαγωνισμό αλλά και 
τις προσλήψεις που αναμένε-
ται να γίνουν μέσα από αυ-
τόν καθώς όπως αναφέρει δεν 
είναι 18.000 οι προσλήψεις 
που προγραμματίζονται καθώς 
σε αυτές υπάρχουν ένα σωρό 
προσλήψεις που δεν περνάνε 
μέσω ΑΣΕΠ.

Όπως τόνισε, υπάρχουν ένα 
σωρό προσλήψεις που δεν 
περνάνε μέσω ΑΣΕΠ αξιωμα-
τικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, 
δικαστικοί, διπλωμάτες. Επίσης 
υπάρχουν πολλές θέσεις που 
δεν περνάνε μέσω του γρα-
πτού διαγωνισμού εξ ορισμού 
δηλαδή οι εφοριακοί, οι τελω-
νειακοί, οι ελεγκτές εναερίου 
κυκλοφορίας, οι εκπαιδευτικοί 
άρα για αυτό τα νούμερα είναι 
μεν εντυπωσιακά αλλά όταν 

μιλάμε για τον γραπτό διαγω-
νισμό εκτιμώ ότι μιλάμε περί-
που στις 4.000 υπογράμμισε 
χαρακτηριστικά.

Τα στάδια του διαγωνισμού

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγα-
λύτερος διαγωνισμός στην 
28χρονη ιστορία της Ανεξάρ-
τητης Αρχής θα διεξαχθεί σε 
δύο στάδια. Το διαγωνιστικό 
κομμάτι αποτελεί το πρώτο 
στάδιο, κατά το οποίο οι υπο-
ψήφιοι θα κληθούν να απαντή-
σουν σε ερωτήσεις γνώσεων 
γενικού περιεχομένου, καθώς 
και σε δοκιμασία δεξιοτήτων 
και εργασιακής αποτελεσμα-
τικότητας, η οποία αντικαθι-
στά την εργασιακή εμπειρία, 
που πλέον θα έχει σημαντι-
κά μικρότερη βαρύτητα από 
άποψη μορίων. Κυριότερη μέ-
θοδος εξέτασης είναι οι ερω-
τήσεις πολλαπλών επιλογών 
(multiple choice).

Στην δοκιμασία δεξιοτή-
των και εργασιακής αποτελε-
σματικότητας αξιολογούνται 
ο γλωσσικός και αριθμητικός 
συλλογισμός, οι δεξιότητες 
ανάλυσης, επίλυσης προβλη-
μάτων και ιεράρχησης προτε-
ραιοτήτων στον χώρο εργασί-
ας, καθώς και χαρακτηριστικά 
που συνδέονται με την αποτε-
λεσματικότητα και την ποιό-
τητα στην εργασία. Οι συντε-
λεστές βαρύτητας είναι 50% 
για τις ερωτήσεις γνώσεων και 
50% για την εργασιακή απο-
τελεσματικότητα. Επιτυχόντες 
θα είναι όσοι πιάσουν την βά-
ση σε κάθε μάθημα και συνο-
λικά. Αυτοί θα αποτελέσουν τη 
λεγόμενη «δεξαμενή» επιτυχό-
ντων που μετέχουν στο δεύτε-
ρο στάδιο της διαδικασίας. Σε 
αυτό το στάδιο, αφού θα έχει 
προηγηθεί η έκδοση των πι-
νάκων βαθμολογίας ανά κλά-
δο/ειδικότητα, εκδίδεται προ-
κήρυξη πλήρωσης θέσεων 
σε φορείς του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Οι επιτυχόντες καλούνται να 
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτη-

ση συμμετοχής δηλώνοντας 
προτιμήσεις θέσεων καθώς και 
προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες.

Τα μαθήματα και οι ενό-

τητες που θα εξεταστούν 

έχουν ως εξής:

α) Εξέταση γνώσεων γενικού 
περιεχομένου για τον Δημό-
σιο Τομέα
Οι υποψήφιοι θα εξετα-

στούν στις παρακάτω ενό-

τητες:

• Το ισχύον Ελληνικό Σύνταγ-
μα

• Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
• Η Οργάνωση του Κράτους
• Τα πολιτικά όργανα της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης
• Η Δημόσια Πολιτική
• Η Λειτουργία της Δημόσιας 

Διοίκησης
• Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση
• Τα Μακροοικονομικά μεγέθη 

και οι Εθνικοί Λογαριασμοί
• Η Δημοσιονομική Πολιτική
• Η Οικονομική Ανάπτυξη και 

Μεγέθυνση

β) Εξέταση δεξιοτήτων και 
εργασιακής αποτελεσματικό-
τητας
Οι υποψήφιοι θα εξετα-

στούν στις παρακάτω ενό-

τητες:

• Γλωσσικές Δεξιότητες

• Αριθμητικές Δεξιότητες
• Δεξιότητες Ανάλυσης
• Δεξιότητες Επίλυσης Προ-

βλημάτων
• Δεξιότητες Ιεράρχησης Προ-

τεραιοτήτων
• Αποτελεσματικότητα εργα-

σίας
• Ποιότητα εργασίας

Η βαθμολογία των γραπτών 
εξετάσεων ορίζεται στην κλί-
μακα από 1 έως 100 για κάθε 
μάθημα και η βάση είναι οι 55 
μονάδες. Οι υποψήφιοι που θα 
περάσουν τη βάση μπαίνουν 
στον πίνακα επιτυχόντων. Η 
εξέταση θα γίνει με το σύστη-
μα multiple choice (ερωτήμα-
τα πολλαπλών επιλογών) και 
θα υπάρχει αρνητική βαθμο-
λόγηση, δηλαδή θα αφαιρείται 
ποσοστό του βαθμού που θα 
αντιστοιχεί στην ερώτηση σε 
περίπτωση εσφαλμένης απά-
ντησης.

Οι προσλήψεις ανά φορέα 
θα γίνονται με σειρά προτεραι-
ότητας με βάση την βαθμολο-
γία των εξετάσεων, στην οποία 
θα προσμετρώνται επιπλέον 
τυπικά προσόντα (μεταπτυχι-
ακά, ξένες γλώσσες κ.λπ.) και 
η εντοπιότητα.

Μέσω αυτού του διαγωνι-
σμού θα καλυφθούν οι ανά-
γκες του Δημοσίου για τις ενα-

πομείνασες προσλήψεις του 
2022 καθώς και αυτές του 
2023, πάντα των κατηγορι-
ών ΠΕ και ΤΕ. Αυτό σημαίνει 
ότι όσοι δεν λάβουν μέρος 
στον διαγωνισμό ή δεν κα-
ταφέρουν να περάσουν στο 
δεύτερο στάδιο δεν θα έχουν 
άλλη ευκαιρία διορισμού του-
λάχιστον μέχρι τον επόμενο 
γραπτό διαγωνισμό που θα δι-
εξαχθεί δύο χρόνια μετά και 
αφού θα έχουν απορροφηθεί 
όλοι οι επιτυχόντες του πρώ-
του. Σύμφωνα πάντως με τον 
υπουργό Εσωτερικών, Μάκη 
Βορίδη οι επιτυχόντες θα βρί-
σκονται στην υπηρεσία τους το 
αργότερο επτά μήνες μετά τις 
εξετάσεις.

Σε ότι αφορά στους υποψη-
φίους Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης (ΔΕ), παρότι η σχετική 
νομοθεσία προβλέπει συμμε-
τοχή και αυτής της κατηγορίας 
εκπαίδευσης στον γραπτό δια-
γωνισμό, τελικά θα συνεχίσουν 
προς το παρόν να προσλαμβά-
νονται όπως και σήμερα, δη-
λαδή μέσω προκηρύξεων με 
σειρά προτεραιότητας, βάσει 
προκαθορισμένων κριτηρίων, 
όπως ισχύει και για την βαθ-
μίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης (ΥΕ).

ΕΡΓΑΣΙΑ   11

ΑΣΕΠ: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του 
μεγάλου πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού 

ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
– ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 
ο αριθμός των προσλήψεων, τα 
μαθήματα και οι ενότητες που θα 
εξεταστούν   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306                                     
Πληρ.:Ραφαηλίδου Μαρία   
Τηλ. 25510-64127                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της 200/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 

Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ανταποδοτικά Τέλη του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, από 01.01.2023, μετά την παραλαβή της αναλογι-
στικής μελέτης ανάλυσης ανταποδοτικών τελών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποφάσισε 
«Κατά Πλειοψηφία» (9ΨΔΡΩΨΟ-4ΗΥ)  να μην υπάρξει καμιά αύξηση 
ή μείωση των ανταποδοτικών τελών από 01.01.2023, σύμφωνα και με 
την αναλογιστική μελέτη ανάλυσης ανταποδοτικών τελών, η οποία έγι-
νε δεκτή, καθώς και να συσταθεί επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει τον 
εξορθολογισμό των τελών, ως προς τους δείκτες ανά περιοχή και κοινω-
νική ομάδα, ώστε να δημιουργηθεί υγιής βάση εσόδων και να επιτευχθεί 
η κοινωνική πολιτική για τον τόπο.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ζαμπούκης Ιωάννης

   α/α                          
Ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας 

και Περιβάλλοντος
Δαστερίδης Ηλίας

Μέσα στις επόμενες ώρες θα βγουν 
οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις 3.600 
μόνιμων θέσεων εργασίας για την Πυρο-
σβεστική. Η επίσημη ανακοίνωση πρόκει-
ται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Αρ-
χηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντι-
στράτηγο Αλέξιο Ράπανο, το Συμβούλιο 
της Επικρατείας ενέκρινε την αύξηση των 
οργανικών θέσεων στην Πυροσβεστική 
κατά 3.600.

Η πλήρωση των 3.600 θέσεων δεν 
θα γίνει με μία ενιαία προκήρυξη αλλά 

με μικρότερες διαδοχικές προκηρύξεις 
που θα περιλαμβάνουν 500 με 700 θέ-
σεις η κάθε μία.

Οι σχετικές προκηρύξεις δεν θα βγουν 
μέσω του ΑΣΕΠ αλλά μέσω του Αρχηγεί-
ου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μάλιστα, πρόθεση της κυβέρνησης εί-
ναι η πρώτη προκήρυξη να εκδοθεί στο 
προσεχές διάστημα, ώστε οι πρώτες προ-
σλήψεις να έχουν ολοκληρωθεί πριν την 
αντιπυρική περίοδο του 2023.

Όπως έχει προαναγγείλει και ο υπουρ-
γός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, κατά την 
παρουσίαση του προγραμματισμού προ-
σλήψεων για το 2023 η πλειονότητα των 
θέσεων θα απευθύνεται σε απόφοιτους 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός είχε δηλώ-
σει πως, «οι περισσότερες θέσεις ΔΕ θα 

προορίζονται για τις παραγωγικές σχολές 
(στρατιωτικές, αστυνομικές, πυροσβεστι-
κής, λιμενικού), οι σπουδαστές των οποί-
ων με την αποφοίτησή τους θα ενταχθούν 
στην κατηγορία ΠΕ».

Προ των πυλών χιλιάδες προσλήψεις 
στην Πυροσβεστική

Έρχονται 3.600 
μόνιμες θέσεις 
εργασίας
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3 9 5

5 4

3 5 7 1

9 5 3 7

1 9 6 5

2 8 7 3

9 8 6 4

1 4

2 8 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

8 7 4 1

9 1 6

5 2 3 4

9 2 6

2 8

5 1 7

4 7 5 2

6 9 5

3 6 7 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μετά το τέλος του μεγάλου φεστιβάλ μπύρας 

στη Γερμανία όλοι οι πρόεδροι των εταιρειών Ζυθο-

ποιίας αποφάσισαν να βγουν έξω για μία… μπύρα.

Το αφεντικό της Corona  κάθεται στο μπαρ και 

λέει:

– Θα ήθελα την καλύτερη μπύρα που κυκλοφο-

ρεί στον κόσμο, μια Corona, παρακαλώ.

Ο μπάρμαν πιάνει ένα μπουκάλι από το ράφι 

και του το δίνει.

Το αφεντικό της Budweiser λέει:

-Θα ήθελα την καλύτερη μπύρα του πλανήτη!

-The King of Beers! Μια Budweiser, παρακαλώ!

Ο μπάρμαν του δίνει μία.

Ο τύπος από την Coors:

-Θα ήθελα την μόνη μπύρα που είναι φτιαγμένη 

με πραγματικό νερό πηγής από τα Βραχώδη Όρη. 

Δώσε μου μια Coors.

Παίρνει κι αυτός την μπύρα του.

Ο τύπος από την Calsberg κάθεται και λέει:

-Δώστε μου μια Coca-Cola.

Ο μπάρμαν ξαφνιάζεται λίγο, αλλά του δίνει 

ότι παράγγειλε.

Οι άλλοι όμως ζυθοπαραγωγοί τον κοιτάζουν 

περίεργα και ρωτάνε γιατί δεν πήρε Calsberg!

Και εκείνος :

-Να, σκέφτηκα!… αφού δεν πίνετε εσείς μπύρα, 

γιατί να πιω εγώ;

* * * * * *

Χαλάει το αυτοκίνητο κάποιου σε έναν επαρχιακό 

δρόμο και αρχίζει να βγάζει καπνούς από το καπό.

Σταματάει ένα περαστικό αυτοκίνητο:

– Τι έγινε φίλε; Χάλασε το αυτοκίνητο;

– Μπα, σταματήσαμε να κάνει ένα τσιγάρο, και 

φεύγουμε σε πέντε λεπτά!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Παλιά, Γαλλίδα σταρ.
7. Θυμίζει… χαριστικό διορισμό.
11. Κομμάτι υφάσματος.
12. Ο ανθός, ο αθέρας.
14. Πανελλήνιος ο έρανός του (αρχικά).
15. … Μαν: παλιός, Αμερικανός σκη-
νοθέτης.
17. Μισθολογική άνοδος.
19. Αρχιτέκτονες τα μέλη του (αρχικά).
20. Πηγή νερού.
22. Μέσα στο… φάσμα.
23. Γυναικείο χαϊδευτικό.
25. Εγκεφαλική… ουσία.
27. Δεν παίρνει… ο ακάματος.
29. Προσθήκη.
31. Παλιός, Κορεάτης δικτάτορας.
32. Παράπλευρα, κοντά (επίρρ.).
34. … Μαρούδα: παλιά ηθοποιός.
36. Δέρμα ζώου, τομάρι.
38. Ποικιλία σταφυλιού.
40. Ευχάριστα… λουλούδια.
42. Είναι τα… σκανταλιάρικα παιδιά.
44. Ρίκα…: ηθοποιός.
46. Οργανισμός που αναλαμβάνει την 
ανέλκυση ναυαγίων (αρχικά).
47. Είναι και ο Πακιστανός.
48. Το κατακάθι του κρασιού.

-- Συστατικά --

• 1 ½ κιλό θαλασσινά (μύδια
• γαριδες
• καραβίδες)
• Καλαμπόκι ή ρεβίθια κονσέρβας 100 γρ.
• βρασμένα 200 γρ. αρακάς κατεψυγμένος
• 500 γρ. ουρές
• πεσκανδρίτσα χωρίς κόκαλα και πέτσα
• 6 κτσ ελαιόλαδο
• 1 σκόρδο
• 2 κτσ μαϊντανός
• 1½ λίτρο ζωμός λαχανικών
• 500 γρ. κους κους
• 1 κρεμμύδι
• 1 φλιτζάνι λευκό κρασί
• 2 κτσ άνηθο
• αλάτι
• πιπέριι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Βράζετε σε 1 φλιτζάνι νερό για 10 λεπτά την πε-

σκανδρίτσα ή το μπακαλιάρο και τα στραγγίζετε. 
Πλένετε καλά τα οστρακοειδή. Τρίβετε τα κελύ-
φη των μυδιών και αφαιρείτε τα «γένια» τους.

•  Τα ξεπλένετε πάλι.
• Ζεσταίνετε το μισό λάδι και σοτάρετε το σκόρδο. 

Προσθέτετε τα θαλασσινά, αρκετό πιπέρι και 1 
κουταλιά τριμμένο μαϊντανό. Τα βράζετε χωρίς 
νερό μέχρι να ανοίξουν. Φιλτράρετε το ζουμί 
στο οποίο έβρασαν και το ανακατεύετε με το 
ζουμί από τα ψάρια και το ζωμό των λαχανικών.

• Σε μεγάλη χαμηλή κατσαρόλα σοτάρετε το κους 
κους ή το πλιγούρι και το κρεμμύδι στο υπόλοι-
πο λάδι για 2’. 

• Σβήνετε με το κρασί. Περιχύνετε κατά διαστήμα-
τα το πλιγούρι με το ζεστό ζωμό και ανακατεύετε

• Σιγοβράζετε μέχρι να μαλακώσει το πλιγούρι ή 
το κους κους για 12’-13’.

• Λίγο πριν το τέλος, προσθέτετε τα θαλασσινά 
(ψάρια και οστρακοειδή), το καλαμπόκι ή τα 
ρεβίθια και τον αρακά και ανακατεύετε καλά. 

• Πασπαλίζετε με μαϊντανό και άνηθο και σερ-
βίρετε.

• Καλή επιτυχία.
• Καλή όρεξη.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Νόστιμο μπρόκολο σουφλέ με μπεσαμέλ

Κάθετα
1. Νόθευση.
2. Νόστιμο κι έτσι το κοτόπουλο (ξ.λ.).
3. Μαζί, ομού.
4. Φημίζεται το καρναβάλι του.
5. Μερίδα ζωοτροφής.
6. Ομόηχα φωνήεντα.
7. … στον πατσά: παραίνεση για δράση.
8. Τα αρχικά του σωματείου των ηθοποιών.
9. Ορατόριο του Χέντελ.
10. Περνούν απαρατήρητα.
13. Είδος ταψιού.
16. Λιμάνι της Βραζιλίας.
18. Έτσι έρχεται… το απροσδόκητο.
21. Διεθνής αποχαιρετισμός.
24. Η σύντροφος του Περικλή.
26. Καθαρός κάποτε… ουρανός.
28. … Τζέρσεϊ: πολιτεία των Η.Π.Α.
30. Περιώνυμος χαλκουργός της αρχαίας 
Αίγινας.
33. Μεγάλη ασιατική λίμνη.
35. Αμερικανική πρωτεύουσα.
37. Εδώδιμος καρπός.
39. Γάλλος… Γιάννης.
41. Επιδίωξη… σκακιστή.
43. Νομπελίστας Ρώσος φυσικός.
45. Ο χοίρος των… αρχαίων.
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Την περασμένη εβδομάδα 
έγινε γνωστό ότι η Ολίβια Γου-
άιλντ και ο Χάρι Στάιλς αποφάσι-
σαν να κάνουν ένα «διάλειμμα» 
μετά από περίπου δύο χρόνια 
σχέσης.

Πηγή δήλωσε στο People ότι 
ο χρόνος χωριστά ήταν «δύσκο-
λος» για την 38χρονη ηθοποιό, 
η οποία είναι «απογοητευμένη» 
από τον τρόπο που εξελίχθηκαν 

τα πράγματα μεταξύ τους.
«Το διάλειμμα ήταν δύσκο-

λο για την Ολίβια. Είχαν κάποια 
προβλήματα, αλλά η Ολίβια πί-
στευε ότι θα τα ξεπεράσουν 
όλα», είπε η πηγή για να συνεχί-
σει: «Είναι απογοητευμένη. Είναι 
όμως μια δύσκολη κατάσταση».

Κατά τη διάρκεια του Σαβ-
βατοκύριακου, αναφέρθηκε ότι, 
παρά τον χωρισμό, δεν υπήρ-

χε «ένσταση και τσακωμός» με-
ταξύ τους και η απόφαση να 
χωρίσουν οι δρόμοι τους ήταν 
αμοιβαία.

«Ο Χάρι δεν παράτησε την 
Ολίβια ή το αντίστροφο», δήλω-
σε η πηγή στο Page Six. «Είναι 
αδύνατο να έχεις σχέση όταν 
εκείνος βρίσκεται σε όλες τις 
ηπείρους τον επόμενο χρόνο και 
η Ολίβια έχει τη δουλειά της και 
τα παιδιά της».

Είπαν ότι «αυτό είναι το σω-
στό και για τους δύο» παρά τον 
«ιδιαίτερο δεσμό» του 28χρο-
νου ποπ σταρ και της 38χρονης 
ηθοποιού.

«Έχουν κάνει ένα διάλειμμα. 
Είναι αδύνατο να έχουν σχέση 
όταν εκείνος είναι σε κάθε ήπει-
ρο τον επόμενο χρόνο και η Ολί-
βια έχει τη δουλειά της και τα 
παιδιά της. Αυτό είναι το σωστό 
και για τους δύο», είπε χαρακτη-
ριστικά η πηγή.

Την Παρασκευή, το People 
ανέφερε ότι το ζευγάρι «κάνει 
ένα διάλειμμα» από το ειδύλλιό 
του λόγω του ότι έχουν «διαφο-
ρετικές προτεραιότητες που τους 
κρατούν μακριά».

Ο Ηλίας Μαμαλάκης έκανε για 
πρώτη φορά δηλώσεις για την περι-
πέτεια της υγείας του.

Ο γνωστός μάγειρας μί-
λησε στο «Mega Καλη-
μέρα» και αρχικά, δή-
λωσε πως είναι πλέον 
καλά και αναρρώνει 
στο σπίτι του.

«Είμαι καλά, είμαι 
στο σπίτι πια. Είμαι πο-
λύ καλύτερα, χρειάζομαι 
ακόμη δύο-τρεις μέρες μέρες 
για να επανέλθω. Είμαι υπό θεραπεία, 
δόξα τω Θεώ είχα πολύ μεγάλη τύ-
χη μέσα στην ατυχία μου», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, 

δεν έπαθε τροφική δηλητηρίαση όπως 
είχε ακουστεί αρχικά, αλλά μια μόλυν-
ση από τοξινη που ήρθε σε επαφή με 

το σώμα του. Αυτή ήταν και 
η αιτία που τον οδήγησε 

στην Εντατική.
«Δεν είναι αλήθεια 

ότι έπαθα τροφική 
δηλητηρίαση. Έπαθα 
μία μόλυνση που δεν 

έχει σχέση με το πεπτι-
κό, ήταν ένα μικρόβιο έξω 

από το πεπτικό σύστημα, από 
κάτι ακάθαρτο που ακούμπησα. Ήταν 
μια τοξίνη που ήρθε σε επαφή με το 
σώμα, δημιούργησε μία τρομερή αφυ-
δάτωση και μία δυσλειτουργία των 

νεφρών που σταμάτησαν να λειτουρ-
γούν», είπε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη φροντίδα 
που του πρόσφεραν στο νοσοκομείο 
και δήλωσε πως ήταν οι γιατροί τον 
πρόσεξαν ιδιαίτερα.

«Η αντίδραση των κυπριακών υπη-
ρεσιών υγείας ήταν αστραπιαία. Από 
εκεί που ήμουν, μέσα σε λίγα λεπτά, 
βρέθηκα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευ-
κωσίας και με πήγαν κατευθείαν στην 
εντατική, με ανάνηψη, με ορούς, με πό-
τισαν με υγρά πολλά και έσωσα όλο το 
πεπτικό σύστημα. Βέβαια, ταλαιπωρή-
θηκα λίγο βέβαια, ήμουν 4 μέρες στην 
εντατική και μετά σε κανονικό δωμά-
τιο», δήλωσε κλείνοντας.

Για την περιπέτεια της υγείας του μίλησε 
ο Ηλίας Μαμαλάκης

Η εικόνα στην 
επίσημη σελίδα του 

δικτύουΤο «Maestro» ανήκει εδώ και 
περίπου έναν μήνα στο Netflix. 
Η σειρά του Χριστόφορου Πα-
πακαλιάτη είναι η πρώτη ελληνι-
κή σειρά που θα προβληθεί μέσα 
από την πλατφόρμα παγκοσμίως 
και αποτελεί και πρωτοτυπία για 
τη χώρα μας.

Οι Έλληνες συνδρομητές 
είχαν εδώ και αρκετά χρόνια 
«παράπονο» που η streaming 
υπηρεσία, ενώ φιλοξενούσε πα-
ραγωγές από πολλές χώρες, δεν 
έβαζε και ένα ελληνικό πρότζεκτ.

Oλα αυτά όμως ανήκουν 
πλέον στο παρελθόν και η Ελ-
λάδα λαμβάνει μία θέση ανά-

μεσα στις σειρές που κοσμούν 
την υπηρεσία.

Η ελληνική σειρά βρίσκεται 
ήδη στον κατάλογο του Netflix 
και οι χρήστες μπορούν να πα-
τήσουν το κουμπί της «Υπενθύ-
μισης», έτσι ώστε να βρίσκονται 
σε εγρήγορση για τη μεγάλη 
πρεμιέρα που αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί σε λίγες μό-
λις εβδομάδες.

Πριν από μόλις έναν μήνα 
το Netflix πήρε τα παγκόσμια 
δικαιώματα για την επιτυχημέ-
νη ελληνική σειρά «Maestro», 
του MEGA.

Η δραματική σειρά σε σε-

νάριο, σκηνοθεσία και με πρω-
ταγωνιστή τον Χριστόφορο 
Παπακαλιάτη, θα έρθει στους 
συνδρομητές του Netflix σε Ελ-
λάδα και Κύπρο στις 19 Δεκεμ-
βρίου 2022 και θα κάνει πρεμιέ-
ρα σε όλο τον κόσμο για πρώτη 
φορά στις αρχές του 2023.

Όπως δήλωσε ο Χριστόφο-
ρος Παπακαλιάτης: «Κρατάω το 
“Maestro” πολύ κοντά στην καρ-
διά μου και νιώθω βαθιά τιμή 
και χαρά που αυτή η ιστορία θα 
ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέ-
σω του Netflix. Ανυπομονώ για 
αυτό το ταξίδι».

Maestro: Η ελληνική σειρά μπήκε στον 
κατάλογο του Netflix

Όσο το «Crown» προβάλλεται 
στο Netflix, όλο και περισσότερο 
αποδοκιμάζονται οι συντελεστές 
για τη μεταφορά γεγονότων της 
βασιλικής οικογένειας στην οθό-
νη. Πέρα από τον θυμό του Παλα-
τιού, άνθρωποι που εργάστηκαν 
πολλά χρόνια με πρόσωπα από 
την οικογένεια ξεσπούν επίσης.

Ένας από αυτούς είναι και ο 
προσωπικός μπάτλερ της πριγκί-
πισσας Νταϊάνα.

Ο Πολ Μπάρελ ήταν για 10 
χρόνια στην υπηρεσία της πρι-
γκίπισσας και όπως δήλωσε σε 
συνέντευξή του, δεν βρίσκει κα-
μία ομοιότητα της ηθοποιού, Ελί-
ζαμπεθ Ντεμπίκι με τη Νταϊάνα. 

Ο Μπάρελ δήλωσε «απογοη-
τευμένος» με τη σειρά του Nteflix. 
Για εκείνον, σχεδόν όλα τα επεισό-
δια είχαν ανακρίβειες, επισημαίνο-
ντας πως η «πριγκίπισσα του λα-
ού» δεν είχε καμία σχέση με τον 
χαρακτήρα που η σειρά θέλει να 
παρουσιάσει.

Πιο αναλυτικά, ο Μπάρελ βρέ-
θηκε καλεσμένος στην εκπομπή 
GBNews, όπου δήλωσε πως έχο-
ντας υπάρξει για 11 χρόνια στην 
υπηρεσία της βασίλισσας Ελισά-
βετ και 10 χρόνια κοντά στη Νται-

άνα, δυσκολεύτηκε να βρει κάτι 
αληθές στη σειρά.

«Αλλάζει την αντίληψη του κό-
σμου για τη βασιλική οικογένεια 
και την πριγκίπισσα κυρίως» τόνι-
σε χαρακτηριστικά για τη νέα σε-
ζόν. Στην συνέχεια, δεν δίστασε να 
αμφισβητήσει και γεγονότα που 
προβλήθηκαν στη σειρά.

Για σκηνή που η πριγκίπισσα 
ψήφισε στο poll που έγινε μέσω 
τηλεφώνου σχετικά με την κατά-

λυση της μοναρχίας, είπε: «Αυτό 
δεν έγινε. Γιατί μία γυναίκα που 
λάτρευε να είναι μέλος της βα-
σιλικής οικογένειας και ήταν πε-
ρήφανη που οι γιοι της ανήκαν 
επίσης στη βασιλική οικογένεια 
και που ο Γουίλιαμ θα γινόταν βα-
σιλιάς, να θέλει να καταργηθεί ο 
θεσμός αυτός; Δεν βγάζει νόημα. 
Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Δεν ήταν 
αυτό που στην πραγματικότητα 
ήταν η Νταϊάνα».

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Δεν ήταν έτσι» Ολίβια Γουάιλντ: Aπογοητευμένη από 
τον Χάρι Στάιλς

Showbiz

Ξεσπά 
ο προσωπικός 

της μπάτλερ για 
το «Crown»

«Εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου και το λέω... μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη 
για μένα και για τα μάτια μου, ο πατήρ Αντώνιος και όλοι εκεί 

στην "Κιβωτό" θα είναι αθώοι» 
Ζήνα Κουτσελίνη - Παρουσιάστρια

«Είχα 
μεγάλη τύχη 
μέσα στην 

ατυχία μου»

Πίστευε ότι 
θα κατάφερναν 

να ξεπεράσουν τα 
προβλήματα  

13



14 Η ΓΝΩΜΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

GREEN COLA  •  Βιομηχανία Αναψυκτι-
κών - Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

Καφέ
Εστίαση

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

Φροντιστήρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 

Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

POLYMEDICAL
Καραγκιοζίδης Β & Ξιωτίδης Β ΟΕ 
Λ. Δημοκρατίας 386   •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 81914

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για την 
Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών
Ημέρα Πανελλαδικού 
Εορτασμού της Εθνικής 
Αντίστασης

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
Χατζησωτηρίου Ανατολικής Θράκης 47 (ένα-
ντι ΙΚΑ) ✆25510 27333

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Καφετζή Φωτεινή Αθ. Πανταζίδου 83 
✆2552023733

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

Αικατερίνη, Μερκούριος

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η σημερινή ημέρα φίλε Κριέ, υπόσχε-
ται εύνοια και πολλές ευκαιρίες, για να 
πετύχεις υψηλούς στόχους, με ευκολία! 
Αλλάζει η διάθεση σου, βελτιώνεται 
και γεμίζεις χαρά, κέφι και αισιοδοξία! 
Θα έχεις τύχη, σε κοινωνικές επαφές, 
συζητήσεις! 
      
ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα φίλε Ταύρε, είναι η ημέρα που 
θα ανακαλύψεις, τι ακριβώς συμβαίνει 
παρασκηνιακά και κρυφά στο άμεσο 
περιβάλλον σου! Μία αποκάλυψη, σε 
ωφελεί και εξυπηρετεί απόλυτα τους 
σκοπούς και τα θέλω σου! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, την σημερινή ημέρα, 
επικεντρώνεις το ενδιαφέρον σου στις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και συνα-
ναστροφές και ιδίως σε εκείνες, που 
χρειάζονται άμεση βελτίωση! Πες όχι 
σε αναποφασιστικότητα, αναβλητικό-
τητα και αβεβαιότητα και θα δεις πως 
θα μπορέσεις να ξεπεράσεις πολλούς 
προβληματισμούς!      

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, ώρα να ασχοληθείς 
με πρακτικά ζητήματα της καθημερι-
νότητας! Τακτοποιείς υποχρεώσεις και 
κλείνεις εκκρεμότητες! Ήρθε η ώρα επι-
τέλους να ηρεμήσεις και να απολαύσεις 
την βελτίωση της διάθεσης σου και την 
γαλήνη σου!  

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, η σημερινή ημέρα, υπό-
σχεται χαρούμενες εξελίξεις, διασκέ-
δαση και απανωτές απολαύσεις! Φρό-
ντισε να αρπάξεις τις ευκαιρίες, που 
θα έρθουν για ψυχαγωγική έξοδο και 
σίγουρα θα περάσεις τέλεια!     

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα οι οικογενει-
ακές σου υποθέσεις και τα ζητήματα 
του σπιτιού, είναι προτεραιότητα σου! 
Οι συγγενικές και οικογενειακές σου 
σχέσεις βελτιώνονται και αισθάνεσαι 
και πάλι υπέροχα με τους δικούς σου 
ανθρώπους που αγαπάς και σε αγα-
πούν πραγματικά!   

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα θα έρθει ένα 
ευχάριστο νέο, που θα σου δώσει μία 
λύση που εδώ και καιρό έψαχνες να 
βρεις! Κοινωνικές συναναστροφές, σχέ-
σεις με γείτονες, με γνωστούς και με 
αδέρφια βελτιώνονται!      

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα μην προσπα-
θείς με νύχια και με δόντια, να επιβάλ-
λεις την γνώμη σου στον περίγυρο σου, 
διότι θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις 
και κόντρες, χωρίς ουσιαστική αιτία! 
Φρόντισε να είσαι την σημερινή ημέ-
ρα, διαλλακτικός και υποχωρητικός και 
οι συνέπειες θα είναι σίγουρα θετικές!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα είναι η κατάλλη-
λη ημέρα για προβολή του εαυτού σου, 
για βελτίωση της φήμης μου, για εξό-
δους διασκέδασης και ανεμελιάς, για 
κοινωνικές συναναστροφές και νέες εν-
διαφέρουσες και ωφέλιμες γνωριμίες!    

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα θα προτι-
μήσεις να κινηθείς παρασκηνιακά και 
ορθώς θα πράξεις, αφού σίγουρα θα 
έχεις επιτυχία! Έχεις έντονα την επι-
θυμία και την ανάγκη, να κλειστείς για 
λίγο στον εαυτό σου! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα επικεντρώ-
νεσαι κυρίως στον φιλικό σου κύκλο, 
όπως και στις σημαντικές για εσένα 
κοινωνικές σχέσεις! Γενικά, η σημερι-
νή ημέρα, θα εντείνει την ανάγκη σου 
για αλλαγές, κοινωνικότητα, δραστη-
ριότητες με φίλους!  

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, βάζεις προτεραιότητα την 
σημερινή ημέρα, την κοινωνική σου 
καταξίωση και το κύρος σου! Θα απο-
λαύσεις, προσγειωμένη και ουσιαστική 
ικανοποίηση, κυρίως μέσα από κοινω-
νικές συναναστροφές!

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€

Εξαφανίστε την μούχλα 
από τις κουρτίνες του 
μπάνιου

Μιλάμε για τις κουρτίνες του μπάνιου 
που πέρα από το κλασικό «να τις αφή-
νετε μονίμως κλειστές για να μην μέ-
νουν τα νερά πάνω τους», χρειάζονται 
και λίγη φροντίδα παραπάνω.

Αν η μούχλα έχει κάνει ήδη την εμ-
φάνισή της στις κουρτίνες σας τότε δεν 
έχετε παρά να ακολουθήσετε μια από τις 
παρακάτω συνταγές που θα τις επανα-
φέρουν στην αρχική τους κατάσταση.

Με μαγειρική σόδα και καυτό νερό η 
κουρτίνα σας θα λάμψει.

Αν η κουρτίνα σας είναι υφασμάτινη:
Θα χρειαστείτε: 1/2 φλ. μαγειρική 

σόδα, 2 φλ καυτό νερό.
Διαλύστε την σόδα μέσα στο καυτό 

νερό, προσθέστε το μείγμα στο πλυντή-
ριο και πλύντε κανονικά την κουρτίνα 

σας σε αυτό.
Αν η κουρτίνα σας είναι πλαστική:
Χρησιμοποιείστε τα ίδια υλικά. Απλά 

περιμέντε να κρυώσει το νερό και έπει-
τα ρίξτε το μείγμα σε ένα βαποριζατέρ. 
Ψεκάστε την κουρτίνα και έπειτα τρίψ-
τε την με μια βούρτσα. Επαναλαμβάνετε 
την ίδια διαδικασία μια φορά ανά δύο 
εβδομάδες για να διατηρείτε την κουρ-
τίνα σας πάντα καθαρή και μακριά από 
λεκέδες μούχλας.

Αφήνετε την κουρτίνα σας ανοιχτή 
για να στεγνώνει μετά από κάθε μπάνιο.

Μια άλλη συνταγή που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε περιλαμβάνει το χυμό 
από 5 λεμόνια και 1 λίτρο καυτό νερό.

Ανακατέψτε τα δύο υλικά σε μια λε-
κάνη και μουλιάστε την κουρτίνα σας 
μέσα σε αυτά. Αφήστε την για 30 λεπτά. 
Έπειτα πλύντε την με απορρυπαντικό εί-
τε στο πλυντήριο είτε στο χέρι.

Η συνταγή αυτή είναι ιδανική για 
αφαίρεση λεκέδων από λευκές κουρ-
τίνες, έγχρωμες ή με σχέδιο.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Την πρώτη του νίκη στο 
πρωτάθλημα θα επιδιώξει να 
πετύχει το Σάββατο ο Άθλος 
Ορεστιάδας που φιλοξενεί-
ται από την δυνατή Κηφισιά. 
Στην ομάδα της Αττικής αγω-
νίζεται ο Αλεξανδρουπολί-
της λίμπερο Γρηγόρης Κοντο-
στάθης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα 

και οι διαιτητές της αγω-

νιστικής:

Σάββατο 26

Νοεμβρίου 2022

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 
17.00: Κηφισιά –  Άθλος 
Ορεστιάδας
Διαιτητές: Πρέντζας, Βου-
δούρης
Γυμναστήριο PAOK Sports 
Arena, 21.30: Π.Α.Ο.Κ. – Μί-
λων
Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς
Γυμναστήριο Αγίου Θωμά, 
21.30: Παναθηναϊκός – Ολυ-
μπιακός 
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Μυ-
λωνάκης
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022
Γυμναστήριο Βαρδινογιάν-
νειο, 17.30: Ο.Φ.Η. –Φοίνι-
κας Σύρου 
Διαιτητές: Αγγελίδης, Τρα-

χαλάκη
Γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Καλυ-

βιών, 19.00:  Αριστοτέλης – 
Πήγασος Πολίχνης

Διαιτητές: Γεωργιάδης, 
Δανιηλίδου

Α2 ανδρών
Στην Α2 ανδρών διεξά-

γεται το Εβρίτικο ντέρμπι . 
Ο αήττητος και πρωτοπόρος 
Εθνικός υποδέχεται το βράδυ 
του Σαββάτου τον μαχητικό 
Έβρο Σουφλίου με τις δύο 
ομάδες να επιζητούν τη νίκη 
για τους δικούς της λόγους 
η κάθε μια. 

Το πρόγραμμα

Α2 Ανδρών - Β' Ζώνη - 5η 

αγωνιστική

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 

2022

17.30: Α.Π.Σ. Ήφαιστος - 
Α.Ε. Κομοτηνής

18.00: Ερμογένης - Α.Ε.Ν. 
Πανοράματος

19.00: Μακεδονικός - Α.Ο. 
Καβάλας

20.00: Εθνικός - Α.Σ.Α. 
Έβρος, Διαιτητές: Ιωαννίδης, 
Τονονίδης

20.00: Ελπίς - Χ.Α.Ν.Θ., 
Διαιτητές: Κυριακόπουλος, 

Δημητρίου

Α2 γυναικών
Στην Α2 γυναικών, η Νίκη 

Αλεξανδρούπολης θα επιδιώ-
ξει να αξιοποιήσει τον παρά-
γοντα έδρα και να επιστρέψει 
στα θετικά αποτελέσματα κό-
ντρα στη Νέα Γενεά. Ο αήτ-

τητος φοίνικας που είναι από 
τις ευχάριστες εκπλήξεις του 
πρωταθλήματος θέλει να συ-
νεχίσει το νικηφόρο σερί με 
νίκη στη Λάρισα επί του ου-
ραγού Φιλαθλητικού

 Σάββατο 26 Νοεμβρίου 

2022

17.00: Γ.Σ.Γ. Νίκη - Νέα 
Γενεά, Διαιτητές: Τονονίδης, 
Ιωαννίδης.

18.00: Φιλαθλητικός Λα-
ρισαϊκός - Φοίνικας Αλ, Διαι-
τητές: Αθανασόπουλος, Νίκα.

18.00: Πρέβεζα - Ε.Α. Λα-
ρίσης

18.00: ΠΑΣ Γιάννενα - 

Ο.Π.Α.Θ. Περσέας
18.00: Αργώ Βόλου -  Ίκα-

ρος Έδεσσας
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 

2022
18.00: Ε.Ο. Σταυρούπολης 

- Α.Σ. Γιάννενα

Αρκετά “καυτός” και γεμάτος παιχνί-
δια αναμένεται να είναι ο προσεχής μή-
νας για όλες τις ομάδες του 1ου ομίλου 
της Γ’ Εθνικής καθώς θα διεξαχθούν 
μέσα σε αυτό το διάστημα και δύο εμ-
βόλιμες αγωνιστικές και έτσι οι περισ-
σότερες ομάδες θα δώσουν 6 παιχνί-
δια στην σειρά, με κάποιες μάλιστα να 
έχουν και παραπάνω ματς στο μενού 
τους λόγω υποχρεώσεων στα τοπικά 
Κύπελλα των Ενώσεων.

Από τις “τυχερές” είναι και η Αλεξαν-
δρούπολη καθώς δεν έχει γίνει ακόμα 
κλήρωση και ούτε οριστεί αγώνες για 
την Β’ φάση του Κυπέλλου ΕΠΣ Έβρου, 
και έτσι η ομάδα του Νίκου Ουσταμπα-
σίδη θα αφοσιωθεί εξ’ ολοκλήρου στα 
έξι πολύ σημαντικά ματς που έχει στο 
πρωτάθλημα παίζοντας εντός έδρας 
με Αγροτικό, Απόλλων Παραλιμνίου 
και Πανδραμαϊκό και έχοντας δύσκο-
λες εξόδους σε Καμπανιακό, Βύρων 
Καβάλας και Ορφέα Ξάνθης.

Πάμε όμως να δούμε πιο συγκεκρι-
μένα τα ματς που έχουν να δώσουν οι 

ομάδες της Θράκης σε αυτό το διάστη-
μα του ενός μήνα:

Πανθρακικός: Ορφέα Ξάνθης(26/11 
εντός), Πανδραμαϊκό(30/11, εκτός), Πο-
σειδώνα Ν. Μηχανιώνας(4/12, εκτός), 
Δόξα Προσκυνητών(7/12 η 14/12, 
εκτός), ΑΟ Καβάλα(11/12, εντός), Άρη 
Αβάτου(17/12, εντός), Δόξα Δρά-
μας(21/12, εκτός)

Ορφέας Ξάνθης: Πανθρακι-
κός(26/11, εκτός), Θερμαϊκό Θέρ-
μης(30/11, εντός), Καμπανιακό(4/12, 
εκτός), Αγροτικό Αστέρα(11/12, εντός), 
Αλεξανδρούπολη FC(17/12, εντός), Βύ-
ρων Καβάλας(21/12, εκτός)

Αλεξανδρούπολη FC: Καμπανι-
ακό(26/11, εκτός), Αγροτικό Αστέ-
ρα(30/11, εντός), Απόλλων Πα-
ραλιμνίου(4/12, εντός), Βύρων 
Καβάλας(11/12, εκτός), Ορφέα Ξάν-
θης(17/12, εκτός), Πανδραμαϊκό(21/12, 
εντός)

Άρης Αβάτου: Δόξα Δράμας(26/11, 
εντός), Ρεπό(30/11), Νέστο Χρυσούπο-
λη(4/12, εντός), Μ. Αλέξανδρο Ορφα-

νίου(11/12, εκτός), Πανθρακικό(17/12, 
εκτός), Θερμαϊκό Θέρμης(21/12, εντός)

ΕΠΣ Έβρου: Το πρόγραμμα του 

Σαββατοκύριακου 26-27 Νοεμβρί-

ου σε Α’ και Β’ κατηγορία

Με την 6η αγωνιστική στην Α’ κα-
τηγορία, την 5η στον Βορρά και την 4η 

στο Νότο της Β’ κατηγορίας, συνεχίζε-
ται το Σαββατοκύριακο η δράση στην 
ΕΠΣ Έβρου.

Αναλυτικά:

Α’ ΕΠΣ Έβρου – 6η αγωνιστική
Σάββατο 26/11, 15:00
Άρδας Καστανεών – Εθνικός Αλεξ/πο-
λης

ΑΕ Διδυμοτείχου – Νεοχώρι
Κυριακή 27/11, 15:00
Έβρος Σουφλίου – Μαΐστρος
Νίκη Απαλού – Ορέστης Ορεστιάδας
Ιπποκράτης – Θράκη Φερών

Β’ ΕΠΣ Έβρου

Νότιος Όμιλος – 4η αγωνιστική

Σάββατο 26/11, 15:00

Αλεξανδρούπολη Β’ – Ατρόμητος Άβα-
ντα
Μάκρη – Δορίσκος

Κυριακή 27/11, 11:00

Φουρτούνα – Νίκη Άνθειας
Ομόνοια Λυκόφης – Ακρίτας Δαδιάς
Κυριακή 27/11, 15:00
Καππαδοκία – Τυχερό
ΑΕ Ν. Χηλής – Ποντιακός

Βόρειος Όμιλος – 5η αγωνιστική

Σάββατο 26/11, 15:00
Ομόνοια Φυλακίου – Ακρίτας Ορμενίου
Ρούσσα – Ρίζια

Κυριακή 27/11, 11:00

Ασπίδα Θουρίου – Αετός Λεπτής
Ορφέας Σοφικού – Ατρόμητος Ασπρο-
νερίου

Κυριακή 27/11, 15:00

Ηρακλής Σαγήνης – Ένωση Οινόης
Διγενής Ακρίτας Σάκκου – Αναγέννη-
ση Λαβάρων
Ρεπό: Δόξα Ορεστιάδας
Sportsaddict.gr 
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Μήνας “φωτιά” με 6+1 παιχνίδια για τους 
Θρακιώτες του 1ου ομίλου της Γ’ Εθνικής! 

ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ FC   

ΕΠΣ Έβρου: Το πρόγραμμα του 
Σαββατοκύριακου 26-27 Νοεμβρίου 
σε Α’ και Β’ κατηγορία

Volley League: Στην Κηφισιά ο Άθλος Ορεστιάδας 
Στην Αλεξανδρούπολη το Εβρίτικο ντέρμπι 
της Α2 ανδρών, ο Εθνικός υποδέχεται τον 
Εβρο Σουφλίου, εντός και η Νίκη με τη Νέα 
Γενεάο Θόδωρος Σκυλακάκης
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