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Από Αλεξανδρούπολη και Κρήτη 
θα ξεκινήσουν τα θαλάσσια 

αιολικά πάρκα

Με νομοθετική ρύθμιση έχει επιλεγεί από το ΥΠΕΝ ως πιλοτική περιοχή 
για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών . Η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΝ 

κα Σδούκου σημείωσε πως είναι εφικτός ο στόχος για την ανάπτυξη 
πάρκων 2 Γιγαβάτ έως το τέλος της 10ετίας � 5

«Στον Έβρο έχουν 
ενταχθεί τέσσερα 
έργα για αγροτική 

οδοποιία πάνω 
από 2 εκ. ευρώ»

Τον Έβρο επισκέφθηκε ο υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης, Γιώργος Στύλιος

� 11

AXD Night 
Santa Run στην 

Αλεξανδρούπολη 

Το Σάββατο 17/12 φοράμε 
το κόκκινο σκουφάκι μας και 

τρέχουμε για καλό σκοπό

� 13

Προτάσεις, προβληματισμοί 
και στοχεύσεις των Εθελοντών 

Αιμοδοτών Ν. Έβρου

Στους Μεταξάδες διεξήχθη το 28ο Πανέβριο Συνέδριο Συλλόγων & 
Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Έβρου. Εκλέχθηκε νέο ΔΣ, 

αποδόθηκαν έπαινοι σε εθελοντές
� 7

Αναβλήθηκε η υπόθεση Αναβλήθηκε η υπόθεση 
Τοπαλούδη για τις 19 Τοπαλούδη για τις 19 
Σεπτεμβρίου 2023, Σεπτεμβρίου 2023, 
οργή των γονέων οργή των γονέων 

Γ. Παπάζογλου: «Ο κόσμος της Γ. Παπάζογλου: «Ο κόσμος της 
Ορεστιάδας διψά για βόλεϊ, να συνεχίζει Ορεστιάδας διψά για βόλεϊ, να συνεχίζει 
να στηρίζει την ομάδα του Άθλου»  να στηρίζει την ομάδα του Άθλου»  

� 1616Έτοιμο το περιπατητικό 
μονοπάτι Εξώβουνο-Μαντένια 

στα Πετρωτά Ορεστιάδας

Σε λειτουργία και η ψηφιακή εφαρμογή-οδηγός για τα 
μονοπάτια του δήμου. Προώθηση του εναλλακτικού 

τουρισμού μέσα από διασυνοριακό πρόγραμμα. Σε εξέλιξη 
μελέτες για την ανάδειξη μονοπατιών του ορεινού του όγκου 

� 4
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Βαθαίνει το «ρήγμα» στις σχέσεις 
Δημοτικού Συμβουλίου και 
Οργανισμού Λιμένα 

● Με τη δυτική χερσαία ζώνη στο επίκεντρο, ο δ/νων σύμβουλος Κ. Χατζηκωνσταντίνου ενημέρωσε το σώμα για τις εξελίξεις 

● Η φράση του, που προκάλεσε ενόχληση και αντιδράσεις 

● Ο Δήμος ως φτωχός συγγενής, οι Αμερικάνοι και η μεγάλη ευκαιρία της Αλεξανδρούπολης

● Η «Γ» παρακολούθησε τη συνεδρίαση και κατέγραψε όσα ειπώθηκαν � 5
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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
1502
Με συνθήκη που υπογράφεται 
μεταξύ Βενετίας και Τουρκίας, 
ολόκληρη η Πελοπόννησος πε-
ριέρχεται στην Τουρκία. Η Βενε-
τία διατηρεί το Ναύπλιο και τη 
Μονεμβασία.

1822
Η Ιερά Συμμαχία καταδικάζει την 
Ελληνική Επανάσταση, θεωρώ-
ντας τη διακήρυξή της «αυθάδη 
και αδεξία».

1911
Ο νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ 
Αμούντσεν είναι ο πρώτος άν-
θρωπος που φτάνει στο Νότιο 
Πόλο.

1914
Ιδρύεται στην Αθήνα η Ένωση Συ-
ντακτών, με πρόεδρο τον συγγρα-
φέα και δημοσιογράφο Ιωάννη 
Κονδυλάκη. Το 1947 θα μετονο-
μασθεί σε ΕΣΗΕΑ.

1950
Κυκλοφορεί το χριστουγεννιάτικο 
τραγούδι «Frosty the snowman».

1976
Η τρομοκρατική οργάνωση «17 
Νοέμβρη» δολοφονεί στην Αθή-
να τον χουντικό βασανιστή Ευάγ-
γελο Μάλλιο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1793
∆ημήτριος Υψηλάντης, αδελφός 
του Αλέξανδρου Υψηλάντη και 
ηγετική μορφή της Ελληνικής 
Επανάστασης. (Θαν. 5/8/1832)

1883
Μανώλης Καλομοίρης, έλληνας 
συνθέτης λόγιας μουσικής. (Θαν. 
3/4/1962)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1799
Τζορτζ Ουάσινγκτον, πρώτος πρό-
εδρος των ΗΠΑ και ηγετική μορ-
φή της αμερικανικής επανάστα-
σης. (Γεν. 22/2/1732)

1989
Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσι-
κός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα 
του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ει-
ρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. 
(Γεν. 21/5/1921)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Τέσσερις θάνατοι τροφίμων του Γηροκομείου 
Αλεξ/πολης αυτή την εβδομάδα

14
ΔΕΚ
2020

Τέσσερις τρόφιμοι του Γηροκο-
μείου της Αλεξανδρούπολης έχα-
σαν τη ζωή τους αυτήν την εβδο-
μάδα. Οι τρεις τους νοσηλεύονταν 
στο Νοσοκομείο μας για αρκετές 
ημέρες, θετικοί στον κορωνοϊό και 
με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, 
ενώ η τέταρτη απώλεια αφορούσε 
τρόφιμο θετικό στο νέο ιό χωρίς κα-
νένα απολύτως σύμπτωμα, κατέλη-
ξε μέσα στην ειδικά διαμορφωμένη 
πτέρυγα για ασθενείς Covid-19 του 
Γηροκομείου από ανακοπή καρδιάς. 
Την θλιβερή αυτή εξέλιξη ανακοί-
νωσε η Ιερά Μητρόπολη συνεχίζο-
ντας σήμερα Παρασκευή 11 ∆εκεμ-
βρίου την εβδομαδιαία ενημέρωση 
της τοπικής μας κοινωνίας, περί της 
κρατούσης υγειονομικής καταστά-
σεως των Ιδρυμάτων μας. Τι αναφέ-
ρει η εβδομαδιαία ενημέρωση των 
Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητρόπολης

Ο καιρός σήμερα

4
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Ανατολή - 07:33
Δύση - 16:49
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Στο Μανδράκι στις Σέρρες, ένας συνταξιούχος έχει απαρνηθεί τα εγκόσμια και ζει σε ένα ονειρεμένο 
ξύλινο σπίτι μέσα στο δάσος, στις εκβολές της Λίμνης Κερκίνης.  
«Δεν το αντέχει η αισθητική μου να βλέπει καλώδια ΟΤΕ, ΔΕΗ και… μακαρονάδες στον ορίζοντα» λέει 
ο κύριος Χάρης μιλώντας στην εκπομπή «Αυτοψία» του Alpha που ζει με την ενέργεια που του δίνει ο 
Ήλιος με τα λίγα φωτοβολταϊκά που έχει στην κεραμοσκεπή του σπιτιού του. Δεν ξέρει τι θα πει λογα-
ριασμός ρεύματος εδώ και 14 ολόκληρα χρόνια!

Προσκλήθηκα να μετάσχω στις 
αρχές του 2020 ως μέλος στην 
τιμητική συμβουλευτική επιτρο-
πή της ΜΚΟ "Fight Impunity" 
… Από κοινού με όλα τα μέλη 
παραιτηθήκαμε, αμέσως μόλις 
έγινε γνωστό ότι έχει ξεκινή-
σει έρευνα για τον κ. Panzeri, 
το βράδυ της περασμένης Πα-
ρασκευής, έκπληκτοι για όσα 
έγιναν γνωστά σε βάρους του 
ιδρυτή του Fight Impunity..
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΕ 

Είπαν

Όταν ο πρωθυπουργός μου 
έκανε τη μεγάλη τιμή να με 
κάνει υπουργό Εξωτερικών, 
αλλιώς μου τα είχαν πει 
τα πράγματα. Ότι θα είναι 
ωραία, έχει δεξιώσεις κλπ. 
Δεν ήταν έτσι. >?@ ήταν έτσι 
κατ’ αρχήν, γιατί όπως ξέρε-
τε τα 3,5 τελευταία χρόνια 
η χώρα είχε τη μεγαλύτερη 
ένταση με την Τουρκία που 
είχε ποτέ στην ιστορία της.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Θα μας ενώνει και θα μας δονεί για 
πάντα: Η Φωνή του Εθνικού περιγρα-
φέα, Γιάννη Διακογιάννη που έφυγε 
χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών 
αφήνοντας όμως μια σπουδαία παρα-
καταθήκη. Κορυφαίος της αθλητικής 
δημοσιογραφίας, λόγω των μεγάλων 
γνώσεών του πάνω στον κλασικό αθλη-
τισμό αλλά και το ποδόσφαιρο, στον 
τρόπο μετάδοσης και τη γλαφυρότητα 
του ύφους του. Γεννήθηκε στη Αθήνα 
όπου και ασχολήθηκε με τον αθλητι-
σμό από την εφηβική ηλικία, με ιδιαί-
τερη αδυναμία στον στίβο. Σπούδα-
σε μουσική στη Γαλλία, όμως τελικά 
τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Κάλυ-
ψε με ανταποκρίσεις του πάρα πολλές 
κορυφαίες διοργανώσεις, μεταξύ των 
οποίων Παγκόσμια Κύπελλα ποδοσφαί-
ρου, διεθνείς αγώνες και παγκόσμια 
πρωταθλήματα στίβου, τελικούς αγώ-
νες διασυλλογικών ευρωπαϊκών ποδο-
σφαιρικών διοργανώσεων (όπως του 
Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971 
μεταξύ Άγιαξ και Παναθηναϊκού) και 
άλλα. Από το Σεπτέμβριο του 1966 έως 
το 1983 ήταν ο βασικός παρουσιαστής 
της εβδομαδιαίας αθλητικής τηλεοπτι-
κής εκπομπής «Αθλητική Κυριακή» (αρ-
χικά «Αθλητικά Νέα»), ενώ το Σεπτέμ-
βριο του 1969 είχε παρουσιάσει το 9ο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αθλητισμού, 

που διεξήχθη στο Στάδιο «Γεώργιος Κα-
ραϊσκάκης» και αποτέλεσε την πρώτη 
μετάδοση αγώνων στίβου από ελληνι-
κό τηλεοπτικό συνεργείο.

Υπήρξε ο πρώτος που τιμήθηκε για 
την εν γένει προσφορά του με το βρα-
βείο «Ελένη Βλάχου» το 2003, ως δη-
μοσιογράφος των «Νέων». Αποτελεί 
πιθανότατα τον μοναδικό Έλληνα αθλη-
τικό δημοσιογράφο του οποίου το επώ-
νυμο περιλήφθηκε σε στίχο τραγουδιού, 
συγκεκριμένα στο «Αρχίζει το ματς» 
σύνθεσης και εκτέλεσης του Λουκια-
νού Κηλαηδόνη το 1979. 

Γ.Π.

Γιάννης Διακογιάννης: Έφυγε η φωνή των 
Ελλήνων «που μας ενώνει και μας δονεί» 

Τραγικό φινάλε

Ημερίδα απολογισμός 
προγράμματος για στήριξη ΑμεΑ

Την Τετάρτη 14/12/2022, στον χώρο 
του Β' ΚΑΠΗ  ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, επί της 
οδού Γ.Καρτάλη 2 , θα πραγματοποιηθεί η 

παρουσίαση της πράξης«Υπηρεσίες σχο-
λείου εκπαίδευσης αυτόνομης διαβίω-
σης ΑμεΑ» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-

Σε ανείπωτη θλίψη έχει βυθίσει την 
οικογένειά του αλλά και την κοινωνία 
η είδηση του θανάτου του 16χρονου 
Κώστα Φραγκούλη μετά από 8 ημέρες 
νοσηλείας στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου 
νοσοκομείου σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 16χρονος, που πυροβολήθηκε 
από αστυνομικό κατά 
τη διάρκεια καταδίω-
ξης την προηγούμενη 
εβδομάδα στα Διαβα-
τά Θεσσαλονίκης, κα-
τέληξε χθες το πρωί 
στο Ιπποκράτειο.

Σημειώνεται ότι τις 
τελευταίες ημέρες ο 
πατέρας του 16χρο-
νου δεν επισκέπτο-
νταν το νοσοκομείο 
λόγω της έντονης συ-
ναισθηματικής φόρ-
τισης.

Οι στιγμές για την 

οικογένεια του 16χρονου είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολες ενώ σύμφωνα με πληρο-
φορίες στη χειρότερη κατάσταση βρί-
σκεται η σύζυγος του εκλιπόντα με τον 
οποίο είχαν μαζί ένα μωρό που σήμερα 
είναι 1,5 έτους.

Κ.Η

ΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ)»  ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»   και  
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Κοι-
νωνικό Ταμείο – (Ε.Κ.Τ.) 

Το Πρόγραμμα  πραγματοποιήθηκε και 
ολοκληρώθηκε από το ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  μέσω 
του δικαιούχου αναδόχου: «Συλλόγου 
ΠΕΡΠΑΤΩ» κατόπιν προκήρυξης διαγω-
νισμού  ο οποίος διεξήχθη από το ΝΠΔΔ 
«ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ».
 (Γ. Καρτάλη 2, Αλεξανδρούπολη) 

Πρόστιμα στη Λάρισα
Στην επιβολή του προβλεπόμενου προ-

στίμου βάσει κανονισμού, προχώρησαν 
οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λα-

ρισαίων σε νεοσύστατη επιχείρηση, για 
την τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων 
σε κεντρικότατο σημείο της πόλης, στο 
εμπορικό και ειδικότερα στον πεζόδρο-
μο της Ρούσβελτ.  

Μετά από σχετική ενημέρωση, στελέ-
χη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και της 
δημοτικής αστυνομίας και αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος, βρέθηκαν στο σημείο και 
εντόπισαν την επιχείρηση που ήταν υπεύ-
θυνη για την απόθεση και συσσώρευση 
ογκωδών αντικειμένων δίπλα στους υπό-
γειους κάδους απορριμμάτων και άμεσα 
επιβλήθηκε το πρόστιμο. Ειδικά εντύπωση 
προκαλεί ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε 
από εμπορική επιχείρηση που δραστηρι-
οποιείται στο κέντρο.

ΕΡΤ
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Ένα καλοστρωμένο, πλέον, 
μονοπάτι, μήκους 2,5 χιλιομέ-
τρων, στη θέση Εξώβουνο-Μα-
ντένια της δημοτικής ενότη-
τας Τριγώνου και μία ψηφιακή 
εφαρμογή-οδηγό και για άλλα 
περιπατητικά μονοπάτια της 
περιοχής, είναι αυτά που ξε-
χωρίζουν μεταξύ των έργων 
και δράσεων που έγιναν στον 
δήμο Ορεστιάδας, στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού έργου 
SYNERGIA.

Το έργο συγχρηματοδοτή-
θηκε από το INTERREG Ελ-
λάδα-Βουλγαρία 2014-2020 
και το πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, και υλοποιήθηκε 
από τον δήμο Ορεστιάδας σε 
συνεργασία με τους εγχώρι-
ους και διακρατικούς εταίρους, 
με κύριο στόχο να καταστεί η 
ευρύτερη περιοχή του βορεί-
ου Έβρου πόλος προσέλκυσης 
επισκεπτών.

Με αφορμή την ολοκλή-
ρωση του έργου, το πρωί της 
Δευτέρας (12/12), ο δήμαρχος 
Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρί-
δης, μαζί με τον εκπρόσωπο 
της αναδόχου εταιρείας που 
ανέλαβε την οδόστρωση του 
δασικού μονοπατιού Εξώβου-
νο-Μαντένια και τον Διαμαντή 
Διαμαντόπουλο, πρόεδρο του 
Περιπατητικού Συλλόγου Πε-
νταλόφου «Δρυμός», που συμ-
μετείχε ως εταίρος στο έργο, 
έκαναν λόγο για θετικά απο-
τελέσματα, με τον κ. Μαυρίδη 

να διαβλέπει παράλληλα ότι η 
ανάδειξη του φυσικού κάλλους 

της περιοχής θα έχει συνέχεια, 
μέσω επόμενων χρηματοδοτι-
κών προγραμμάτων.

Σημειώνεται ότι εκτός από 
την οδόστρωση του μονο-
πατιού Εξώβουνο-Μαντένια 
και τη δημιουργία της ψη-
φιακής εφαρμογής-οδηγού 
(Orestiada Pathways), που 
είναι στη διάθεση του κοινού 
από σήμερα (12/12), μέσω του 
προγράμματος SYNERGIA χρη-
ματοδοτήθηκε και η προμή-

θεια συνεδριακού εξοπλισμού 
για το Πολιτιστικό Πολύκεντρο 

Ορεστιάδας, καθώς και η δι-
οργάνωση του επιστημονικού 
συνεδρίου που πραγματοποιή-
θηκε τον περασμένο Οκτώβριο 
στο συνεδριακό κέντρο των 
Πετρωτών, όπου παρουσιάστη-
καν καλές πρακτικές προστασί-
ας, διατήρησης και προβολής 
της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καθώς και το 
νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο 
που θα διέπει τις διασυνορια-
κές συνεργασίες μεταξύ Ελλά-
δας-Βουλγαρίας για την επό-
μενη προγραμματική περίοδο 
(2021-2027).

Το μονοπάτι Εξώβουνο-
Μαντένια

Το έργο ήταν προϋπολο-
γισμού 250.000 ευρώ και 
αφορούσε την αποκατάστα-
ση της πρόσβασης στη θέση 
Μαντένια, όπως ονομάζονταν 
τα παλιά λατομεία της περιο-
χής Πετρωτών. Το μονοπάτι 
είναι δασικό, μήκους 2,5 χι-
λιομέτρων, και βρίσκεται με-
ταξύ Πενταλόφου και Πετρω-
τών. “Πρόκειται για ένα πολύ 
όμορφο και ιστορικό μέρος”, 
ανέφερε ο τοπογράφος μηχα-

νικός της εταιρείας που έκανε 
την οδόστρωση, Αλέξανδρος 
Παμπορίδης, εξηγώντας πως 
από όλη τη διαδρομή αφαι-
ρέθηκε το πηλώδες υλικό που 
δυσχέραινε την πρόσβαση, δη-
μιουργήθηκαν διάδρομοι για 
την απορροή των επιφανεια-
κών νερών και έγινε οδοστρω-
σία με υλικά λατομείου, ώστε 
να είναι εφικτή η διέλευση με 
κάθε τύπου όχημα.

Περίπου 1000 επισκέπτες 
στη διάρκεια του 2022 
στο καταφύγιο του 
“Δρυμού”

“Προσπαθούμε εδώ και 20 
χρόνια να προβάλλουμε όλη 
αυτή την περιοχή, γιατί αξί-
ζει τον κόπο να αναδειχθεί…”, 
ανέφερε ο πρόεδρος του Περι-
πατητικού Συλλόγου Πενταλό-
φου “Δρυμός”, Διαμαντής Δια-
μαντόπουλος, σημειώνοντας 
ότι στη διάρκεια του 2022 το 
καταφύγιο του Δρυμού επισκέ-
φθηκαν περίπου 1000 επισκέ-
πτες. Ο ίδιος σημείωσε ότι θα 
συνεχιστεί η προσπάθεια να 
αυξηθεί η επισκεψιμότητα και 
σε άλλα μονοπάτια και σημεία 

της ευρύτερης περιοχής.

Σε εξέλιξη μελέτες 
για την ανάδειξη 
μονοπατιών του ορεινού 
όγκου του δήμου 
Ορεστιάδας

Σε ό,τι αφορά την περαιτέ-
ρω ανάδειξη των περιπατητι-
κών μονοπατιών του βορείου 
τμήματος του δήμου Ορε-
στιάδας, ο κ. Μαυρίδης πρό-
σθεσε πως εδώ και καιρό ο 
δήμος βρίσκεται σε συνεργα-
σία με τον επίκουρο καθηγη-
τή του Τμήματος Δασολογί-
ας, Απόστολο Κανταρτζή, με 
την προοπτική να υπάρχει με-
λετητική ετοιμότητα για την 
υποβολή αιτήματος χρηματο-
δότησης από νέο πρόγραμμα 
που, σύμφωνα με πληροφορί-
ες, θα “βγει” από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος. “Επιδιώκουμε 
να αναδειχθεί όλη η διαδρο-
μή από την παράρδια περιοχή 
μέχρι τον ορεινό όγκο Πετρω-
τών-Πενταλόφου”, ανέφερε ο 
δήμαρχος Ορεστιάδας.
Χρυσούλα Σαμουρίδου – 
ΕΡΤ Ορεστιάδας

“Στρωμένο” πλέον το περιπατητικό 
μονοπάτι Εξώβουνο-Μαντένια 
στα Πετρωτά Ορεστιάδας

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ             

Προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού 
μέσα από διασυνοριακό πρόγραμμα. 
Σε εξέλιξη μελέτες για την ανάδειξη 
μονοπατιών του ορεινού όγκου του δήμου 

Ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης παρουσίασε τα έργα και τις δράσεις που έγιναν 
στον δήμο Ορεστιάδας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SYNERGIA

Το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα 
μέλη του για την έναρξη της διάθεση της 
ψηφιακής υπογραφής 

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου 
η επιχείρηση-μέλος του Επιμελητηρίου να 
δικαιούται τη δημιουργία αίτησης έκδοσης 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, είναι 
οι εξής:

·       Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. 

·       Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η 
νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εται-
ρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.)  και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εται-

ρία (ΙΚΕ).
Η ψηφιακή υπογραφή που παρέχεται από 

το Επιμελητήριο Έβρου και τα λοιπά Επιμε-
λητήρια είναι  Remote Signing (απομακρυ-
σμένης διαχείρισης - άυλη) και η απόκτησή 
της γίνεται πανεύκολα με αίτηση μέσω του 
κεντρικού ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά την ταυτοποίηση του χρήστη, (ψη-
φιακά ή απομακρυσμένα), η ολοκλήρωση 
της έκδοσης είναι άμεση.

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγρά-
φου

Αναλυτικά, η διαδικασία δημιουργίας αί-
τησης συνίσταται στα παρακάτω βήματα:  

1. Είσοδος της επιχείρησης στο σύστη-
μα services.businessportal.gr με τους κω-
δικούς Γ.Ε.ΜΗ. που διαθέτει. 

2. Επιλογή από το μενού για «Διάθεση 

ψηφιακής υπογραφής». 
3. Υποβολή Αίτησης 
4. Ταυτοποίηση Χρήστη (απομακρυσμένα 

ή με επιτόπου επίσκεψη στο Επιμελητήριο)
5. Ολοκλήρωση αίτησης – Έκδοση Ψη-

φιακής Υπογραφής
Σύνδεση στο ΓΕΜΗ και βασικές ενέργειες
Η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις εξής 

ενέργειες : 
● Επιλογή Φυσικών Προσώπων για Δι-

άθεση Ψηφιακής Υπογραφής 
● Αίτημα Προσθήκης Νόμιμου Εκπρο-

σώπου 
● Ιστορικό Επιλογής Φυσικών Προσώ-

πων 
● Ιστορικό Αιτημάτων Προσθήκης Εκ-

προσώπων 
● Να δει τις Οδηγίες Χρήσης

Έναρξη της διάθεση της ψηφιακής υπογραφής 

Το Επιμελητήριο Έβρου 
ενημερώνει τα μέλη του
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Εκτός από την Αλεξανδρού-
πολη, η οποία με νομοθετική ρύθ-
μιση έχει επιλεγεί από το ΥΠΕΝ 
ως πιλοτική περιοχή για την ανά-
πτυξη υπεράκτιων αιολικών, έχει 
επίσης οριστικοποιηθεί πως στις 
ζώνες εγκατάστασης του πρώ-
του «κύματος» off shore πάρκων 
συνολικής ισχύος 2 Γιγαβάτ, τα 
οποία θα αναπτυχθούν έως το 
2030, θα συγκαταλέγεται και η 
Κρήτη.

Αυτό αποκάλυψε η Γενική 
Γραμματέας του ΥΠΕΝ, Αλεξάν-
δρα Σδούκου, μιλώντας στο συνέ-
δριο που διοργάνωσε η Ελληνική 
Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογο-
νανθράκων και Ενεργειακών Πό-
ρων (ΕΔΕΥΕΠ), η ΕΛΕΤΑΕΝ και η 
Grant Thornton, υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

Η ένταξη της Κρήτης στο παρ-
θενικό «κύμα» off shore πάρκων 
σημαίνει πως κάποιο θαλάσσιο 
τμήμα του νησιού θα συμπεριλη-
φθεί στις Περιοχές Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών 
Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ) που θα βγουν 
στον πρώτο «γύρο» διαγωνισμών. 
Σύμφωνα με την κ. Σδούκου, στον 
πρώτο «γύρο» θα δίνουν το «πα-

ρών» μία με δύο ακόμη Περιο-
χές Οργανωμένης Ανάπτυξης 
που έχουν εντοπιστεί. Ωστόσο, 
δεν θέλησε να αναφέρει πού αυ-
τές βρίσκονται, καθώς όπως είπε 
ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 
συνομιλίες με τους εμπλεκόμε-
νους φορείς.

Η Γενική Γραμματέας σημείω-
σε πως είναι εφικτός ο στόχος για 
την ανάπτυξη πάρκων 2 Γιγαβάτ 
έως το τέλος της 10ετίας, που έχει 
ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. 
Αναφερόμενη στα αποτελέσματα 
έρευνας της Grant Thornton σχε-
τικά με την προστιθέμενη αξία για 
την εθνική οικονομία από τον νέο 
αυτό «πράσινο» κλάδο (η οποία 
παρουσιάστηκε επίσης στο χθε-
σινό συνέδριο) επισήμανε πως ο 
στόχος του 2030 θα κινητοποιή-
σει ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 
6,3 δισ. ευρώ.

Από αυτά τα κεφάλαια, τα 4,3 
δισ. ευρώ θα εισρεύσουν απευθεί-
ας στην εγχώρια οικονομία. Έτσι, 
θα δημιουργήσουν έως το τέλος 
της τρέχουσας 10ετίας έως και 
8.220 νέες θέσεις εργασίας.

Η κ. Σδούκου αποκάλυψε επί-
σης πως, κατά την περίοδο δημι-
ουργία του θεσμικού πλαισίου για 

τα off shore αιολικά, ανέθεσε σε 
ομάδα ειδικών να «σκανάρουν» 
υπό πλήρη εμπιστευτικότητα τις 
ελληνικές θάλασσες, με τη συν-
δρομή των εμπλεκόμενων φορέ-
ων (όπως των υπουργείων Εξω-
τερικών, Άμυνας και Τουρισμού).

Καθώς η αποστολή της ομά-
δας ήταν να προσδιορίσει τις πλέ-
ον ενδεδειγμένες περιοχές για την 
ανάπτυξη υπεράκτιων πάρκων, 
πλέον υπάρχει πολύ καλή εικόνα 
για το πού μπορούν να εγκατα-
σταθούν έργα και ποιο είναι το 
διαθέσιμο δυναμικό. Μία εικό-
να που, όπως πρόσθεσε η Γενική 
Γραμματέας, έχει ως αποτέλεσμα 
αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε 
κοντά στο πρώτο βήμα που προ-
βλέπει το θεσμικό πλαίσιο, δη-
λαδή την έγκριση του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης Υπε-
ράκτιων Αιολικών Πάρκων.

Στην ομιλία του, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστο-
φάνης Στεφάτος, παρουσίασε 

ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
για όλα τα βήματα του θεσμικού 
πλαισίου, η υλοποίηση των οποί-
ων θα ανοίξει τον δρόμο για την 
ανάπτυξη των πρώτων υπερά-
κτιων πάρκων. Πρώτος κρίκος σε 
αυτή την αλυσίδα είναι η έγκρι-
ση του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών 
Πάρκων, η οποία αναμένεται να 
γίνει το 2ο τρίμηνο του επόμε-
νου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό 
Πρόγραμμα θα αποτυπώνει τις 
θαλάσσιες ζώνες της χώρας στις 
οποίες είναι δυνατή η ανάπτυξη 
πάρκων. Η έγκρισή του θα γίνει με 
Κοινή Απόφαση των υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης, Εξωτε-
ρικών, Εθνικής ‘Αμυνας, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
και Τουρισμού. Το 2ο τρίμηνο θα 
ολοκληρωθεί επίσης η Μελέτη 

Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) για τις θα-
λάσσιες ζώνες του Εθνικού Προ-
γράμματος.

Το 3ο τρίμηνο θα κατατεθούν 
οι τεχνικές μελέτες για τον καθο-
ρισμό των Περιοχών Οργανωμέ-
νης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιο-
λικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ) μέσα 
στις θαλάσσιες ζώνες του Εθνι-
κού Προγράμματος, όπως και των 
θαλάσσιων «οικοπέδων» εντός 
κάθε ΠΟΑΥΑΠ, όπου θα μπορούν 
να εγκατασταθούν πάρκα.

Στο ίδιο διάστημα θα κατατε-
θεί η ΜΠΚΕ για κάθε τεχνική με-
λέτη, ενώ στο 1ο τρίμηνο 2024 
θα εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγ-
μα για τις ΠΟΑΥΑΠ που πρόκειται 
να περιληφθούν στον πρώτο «γύ-
ρο» διαγωνισμών. Μέσα στο πρώ-
το μισό του 2024, θα υποβληθούν 
οι αιτήσεις από τους ενδιαφερό-
μενους για Άδειες Έρευνας ανά 
ΠΟΑΥΑΠ και θα έχουν χορηγηθεί 
οι άδειες σε όσους πληρούν τα 

κριτήρια που θα θέσει η ΕΔΕΥΕΠ.
Για κάθε Περιοχή Οργανωμέ-

νης Ανάπτυξης που θα λάβουν 
Άδεια Έρευνας ΥΑΠ οι επενδυ-
τές, θα έχουν τη δυνατότητα να 
τη μελετήσουν από το 3ο τρίμη-
νο του 2024 και για δύο χρόνια. 
Στο δεύτερο μισό του 2026 θα 
τεθεί σε διαβούλευση η υπουρ-
γική απόφαση που θα καθορίζει 
τα «οικόπεδα» εντός κάθε Περι-
οχής για την ανάπτυξη πάρκων, 
καθώς και η μέγιστη ισχύς των 
έργων που θα μπορούν να εγκα-
τασταθούν σε κάθε «οικόπεδο». 
Έτσι, μέχρι τον Ιούνιο του 2026 
θα έχει εκδοθεί η ΥΑ.

Ο καθορισμός των «οικοπέ-
δων» και της μέγιστης ισχύος θα 
ανοίξει τον δρόμο για την προκή-
ρυξη των διαγωνισμών, που θα 
γίνει από τη ΡΑΕ στο 1ο τρίμηνο 
του 2027.
news247.gr

Από Αλεξανδρούπολη και Κρήτη θα 
ξεκινήσουν τα θαλάσσια αιολικά πάρκα

ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ 
ΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ   

Η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΝ κα Σδούκου 
σημείωσε πως είναι εφικτός ο στόχος για την 
ανάπτυξη πάρκων 2 Γιγαβάτ έως το τέλος της 
10ετίας

Για τις 19 Σεπτεμβρίου 
2023 αναβλήθηκε η δίκη 
στο ΣΤ´ Ποινικό Τμήμα του 
Αρείου Πάγου των αιτήσεων 
αναιρέσεων που έχουν κατα-
θέσει ο 26χρονος Ροδίτης και 
ο 24χρονος συγκατηγορού-
μενός του, οι οποίοι καταδι-
κάστηκαν τελεσίδικα σε ισό-
βια κάθειρξη και 15 έτη για 
τη δολοφονία και το βιασμό 
της Ελένης Τοπαλούδη. 

Η συζήτηση για την δο-
λοφονία και τον βιασμό της 
Ελένης Τοπαλούδη, αναβλή-
θηκε λόγω κωλύματος στο 
πρόσωπο του συνηγόρου του 
24χρονου κατηγορούμενου 
ο οποίος συντάχθηκε με την 

απόφαση του ΔΣΑ για αποχή 
των δικηγόρων νομικής βοή-
θειας από τα καθήκοντα του.

Παρόντες κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης ήταν οι 

γονείς της Ελένης Τοπαλού-
δη, Γιάννης και Κούλα, οι 
οποίοι εξέφρασαν την απογο-
ήτευση και την οργή τους για 
την αναβολή της συζήτησης.

Οι γονείς της 
Ελένης εξέφρασαν 
την απογοήτευση 
και την οργή τους

Σεισμική δόνηση μεγέθους 
4,5 βαθμών της κλίμακας Ρί-
χτερ, σύμφωνα με την αυτό-

ματη λύση του Ευρωπαϊκού – 
Μεσογειακού Σεισμολογικού 
Κέντρου (EMSC), σημειώθη-
κε τα ξημερώματα της Τρίτης 
(13/12) στις 05:21, στην βορει-
οδυτική Τουρκία, στην περιοχή 
του Μαρμαρά. H αυτόματη λύ-
ση του Γεωδυναμικού Ινστιτού-
του του Αστεροσκοπείου Αθη-

νών δίνει το σεισμό στα 4,2 
Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 
χλμ., και επίκεντρο τα 97 χλμ. 
νοτιοανατολικά από τις Φέρες 
Έβρου. Ο σεισμός, σύμφωνα με 
αναφορές, έγινε αισθητός σε 
περιοχές του Έβρου και σε νη-
σιά του Βορείου Αιγαίου.

Σεισμός στην Τουρκία, έγινε 
αισθητός και στη Θράκη

Σεισμική δόνηση 
μεγέθους 4,5 
βαθμών ρίχτερ 

Αναβλήθηκε η υπόθεση Τοπαλούδη 
για τις 19 Σεπτεμβρίου 2023
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Ο ΕΟΔΥ το μεσημέρι της 
Τρίτης 13 Δεκεμβρίου ανα-
κοίνωσε 51.824 κρούσματα, 
130 θανάτους και 88 διασω-
ληνωμένους την εβδομάδα 5 
- 11 Δεκεμβρίου. Πιο αναλυ-
τικά, την εβδομάδα αναφο-
ράς καταγράφηκαν 51.824 
κρούσματα COVID-19 (4.968 
ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 
18% εβδομαδιαία μεταβολή) 
εκ των οποίων οι επαναλοι-
μώξεις αφορούν το 30% των 
λοιμώξεων.

Ο συνολικός αριθμός των 
λοιμώξεων από την έναρ-
ξη της πανδημίας ανέρχεται 
σε 5.500.737 εκ των οποίων 
52.2% γυναίκες. To ?? για την 
επικράτεια βάσει των κρου-

σμάτων εκτιμάται σε 0.95 
(95% ΔΕ: 0.83 - 1.02).

Το σύνολο των εισαγωγών, 
στα νοσοκομεία της επικράτει-
ας, την εβδομάδα αναφοράς 
ήταν 1.437 ασθενείς (7μερος 
μ.ό.: 205, 21% εβδομαδιαία 
μεταβολή), ενώ το σύνολο των 
εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.062 
ασθενείς (7μερος μ.ο.: 152, 
1% εβδομαδιαία μεταβολή).

Ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι μέχρι τέλος της 
εβδομάδας αναφοράς είναι 
88 (64.8% άνδρες) με διάμε-
ση ηλικία 76 έτη και το 98.9% 
να έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω.

Την εβδομάδα αναφοράς 

καταγράφηκαν 130 θάνα-
τοι ασθενών COVID-19 (12 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 
-17% εβδομαδιαία μεταβολή) 
εκ των οποίων οι 18 (14%) 
απεβίωσαν μετά την παρέ-
λευση τουλάχιστον 29 ημε-
ρών από την ημερομηνία ερ-
γαστηριακής επιβεβαίωσης 
της λοίμωξης COVID-19, ενώ 
από την έναρξη της επιδημίας 
έχουν καταγραφεί συνολικά 
34.614 θάνατοι, με το 96.2% 

είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

Η διάμεση ηλικία των κρου-
σμάτων είναι 39 έτη, ενώ η δι-
άμεση ηλικία των θανόντων 
είναι 80 έτη.

Την εβδομάδα αναφοράς, 
το ποσοστό θετικότητας ήταν 
7,81% σε σύνολο 663.626 
εργαστηριακών ελέγχων (RT-
PCR/Rapid-Ag) με το μέσο όρο 
επταημέρου να είναι 94.804 
δείγματα (6% εβδομαδιαία με-

ταβολή).

Eurostat: Θέση-έκπληξη 
της Ελλάδας στην 
κατάταξη για την υγεία 
του πληθυσμού

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
(ΕΣΥ) παραδεδεγμένα παρου-
σιάζει σημαντικά προβλήματα.

Ασθενείς με καρκίνο περι-
μένουν με τις ώρες στην ου-
ρά για να λάβουν τη θεραπεία 
τους, η αναμονή για χειρουρ-

γεία φτάνει μέχρι και τα δύο 
χρόνια, ενώ καταγράφονται 
σημαντικές ελλείψεις φαρμά-
κων, ακόμη και για τα παιδιά.

Ωστόσο, έκπληξη προκαλεί 
ότι οι Έλληνες δηλώνουν ότι 
αισθάνονται «αρκετά ικανοποι-
ημένοι με την υγεία τους». Μά-
λιστα, σύμφωνα με την πρό-
σφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Αρχής (Eurostat), 
η οποία δόθηκε χθες, Δευτέ-
ρα, στη δημοσιότητα, η Ελλά-
δα βρίσκεται στη 2η θέση της 
ευρωπαϊκής κατάταξης, ακρι-
βώς πίσω από την Ιρλανδία.

Η έρευνα αφορά το 2021 
και συμμετείχαν πολίτες άνω 
των 16 ετών, οι οποίοι κλή-
θηκαν να χαρακτηρίσουν την 
υγεία τους από πολύ καλή και 
μέτρια, έως πολύ καλή.

Μεταξύ των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
την αίσθηση ότι έχουν «καλή 
υγεία» έχουν οι πολίτες της Ιρ-
λανδίας (81%), ενώ ακολου-
θούν οι Έλληνες με ποσοστό 
ικανοποίησης 78% και τις δύο 
επόμενες θέσεις συμπληρώ-
νουν η Κύπρος και το Λουξεμ-
βούργο με 77%.

Μάλιστα, η Ελλάδα ανέβηκε 
σχεδόν δύο θέσεις στον πίνα-
κα της κατάταξης σε σύγκριση 
με το περασμένο έτος (2020).

Κορονοϊός: 130 νεκροί και 51.824 
κρούσματα, 88 οι διασωληνωμένοι

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΟΔΥ: ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΤΑΝ 7,81%     

Eurostat: Θέση-έκπληξη της Ελλάδας 
στην κατάταξη για την υγεία του 
πληθυσμού

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Ο Δήμος Καβάλας παρέλαβε από τη 
ΔΙΑΑΜΑΘ τους πρώτους Καφέ Κά-
δους, στους οποίους θα συλλέγο-
νται Οργανικά Απορρίμματα. Συγκε-
κριμένα, παρελήφθησαν: 10 κάδοι 
χωρητικότητας 660 λίτρων, 120 κά-
δοι χωρητικότητας 240 λίτρων, και 
800 μικροί κάδοι χωρητικότητας 10 
λίτρων. Το πρόγραμμα θα εφαρμο-
στεί σε ολόκληρο τον Δήμο, όμως 
οι παραληφθέντες κάδοι θα τοπο-
θετηθούν στη συνοικία Νεάπολης. 
(kavalapost.gr)

Η «Εγνατία Οδός ΑΕ» κάνει γνωστό, ότι 
για την ανάγκες εκτέλεσης ασφαλτικών 
εργασιών στο 7ο χλμ του Κάθετου Άξο-
να Κομοτηνής – Ελληνοβουλγαρικών 
Συνόρων (Α23) θα εφαρμοστούν προ-
σωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 
τον ανισόπεδο κόμβο Κάλχα ΧΘ 4+400 
έως τον ισόπεδο κόμβο Νυμφαίας ΧΘ 
18+100, από την Τετάρτη 14 Δεκεμ-
βρίου 2022 και για τρείς ημέρες δη-
λαδή μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμ-
βρίου 2022.  

ΞΑΝΘΗ

Την ερχόμενη Παρασκευή, 16 
Δεκεμβρίου, στις 5 το απόγευ-
μα μπροστά από το δημαρχείο 
της πόλης, θα γίνει η φωταγώ-
γηση του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου, συνοδεία γιορτινών 
μελωδιών και δράσεων που 
έχουν ετοιμαστεί κυρίως για τα 
παιδιά. Αμέσως μετά θα ανοί-
ξει η «Αυλή του Αη Βασίλη», 
στον αύλειο χώρο του 1ου Γυ-
μνασίου Διδυμοτείχου.

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει ότι εν 
όψει των εορτών των Χριστουγέννων, 
το κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό 
από 24/12 ημέρα Σάββατο έως και τις 
08/1/2023 ημέρα Κυριακή λόγω προ-
γραμματισμένων εργασιών συντήρησης 
των κολυμβητικών δεξαμενών, εύρυθμης 
λειτουργίας και ασφάλειας. Οι κολυμ-
βητικές δεξαμενές θα διατεθούν προς 
χρήση τη Δευτέρα 09/01/2023.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΔΕΥΑ Δήμου Δράμας, αποφά-
σισε μετά από πολλά χρόνια, 
αυξήσεις για το νερό. Οι αυ-
ξήσεις στο πάγιο 1-8 κυβικά 
στην πόλη της Δράμας θα εί-
ναι 5 ευρώ ανά δίμηνο, ενώ το 
πάγιο στα χωριά η διαφορά θα 
είναι 13 ευρώ ανά εξάμηνο. Οι 
αυξήσεις αυτές θα πρέπει να 
περάσουν από την Οικονομι-
κή Επιτροπή  και θα αρχίσουν 
να ισχύουν από το νέο έτος 
(proinos-typos.gr)

Σε περισσότερες από 40 αποκοπές ρεύ-
ματος προχωρούν τα συνεργεία του 
ΔΕΔΔΗΕ καθημερινά στη Ροδόπη. Συνο-
λικά το 2022 πραγματοποιήθηκαν 1500 
αποκοπές. Μιλώντας στο www.ertnews.
gr η προϊσταμένη της ΔΕΔΔΗΕ Κομοτη-
νής, η κα Γεωργία Ανδρέου σημείωσε ότι 
η εκτέλεση εντολών αποκοπής ρεύματος 
αφορούν περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων 
χρεών και γίνονται μετά από αιτήματα, 
που υποβάλλουν οι πάροχοι.

ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΡΟΔΟΠΗ 
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Η Ένωση Συλλόγων & Ομά-
δων Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. 
Έβρου σε συνεργασία με τον  
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδο-
τών Μεταξάδων και την Τοπική 
Κοινότητα Μεταξάδων, πραγ-
ματοποίησαν  την Κυριακή 11 
Δεκεμβρίου το 28ο Πανέβριο 
Συνέδριο Συλλόγων & Ομάδων 
Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού 
Έβρου, που διεξήχθη στην αί-
θουσα του Πνευματικού Κέ-
ντρου Μεταξάδων Έβρου.

   Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο εκ-
πρόσωπος του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη, Αρχιμανδρίτης π. 
Αλέξιος Μαρσέλος, η Βουλευ-
τή Έβρου κα. Νατάσα Γκαρά, ο 
Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Ρω-
μύλος Χατζηγιάννογλου, ο Πρό-
εδρος και το Τοπικό Συμβούλιο 
Μεταξάδων, ο εκπρόσωπος του 
Στρατηγού, Συνταγματάρχης κ. 

Δρίτσας Ευάγγελος και ο Αντι-
συνταγματάρχης κ. Δικαλπάκης 
Αθανάσιος, Πρόεδροι και εκπρό-
σωποι Συλλόγων και Ομάδων  
Εθελοντών Αιμοδοτών  του Νο-
μού Έβρου, καθώς και πλήθος 
κόσμου.

     Στο πρώτο μέρος του συ-
νεδρίου έγιναν οι ενημερώσεις 
για τα νέα επιστημονικά δεδο-
μένα, για τις νέες διαδικασίες 
της αιμοδοσίας, καθώς για την 
προστασία προσωπικών και ευ-
αίσθητων  δεδομένων. Οι ομι-
λητές για τα παραπάνω ήταν οι 
επαΐοντες Αρχιμανδρίτης π. Χρυ-
σόστομος Παπαδόπουλος  Πρό-
εδρος Νεφροπαθών Β. Έβρου, 
Ιατρός κ. Γεώργιος, Μαρτίνης, 
Διευθυντής του Κέντρου Αιμο-
δοσίας Π.Γ.Ν.Α και ο Ιατρός κ. 
Γεώργιος Ζαφειρόπουλος, Γενι-
κός Ιατρός, επιμελητής Α’.  

    Επίσης αποδόθηκαν έπαι-

νοι σε εθελοντές αιμοδότες μέ-
λη του Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών Μεταξάδων που 
βραβεύτηκαν  για την προσφο-
ρά τους μέχρι σήμερα, προβάλ-
λοντας έτσι πρότυπα προς μί-
μηση.

    Στο δεύτερο μέρος του συ-
νεδρίου εξελίχθηκε μια εποικο-
δομητική συζήτηση μεταξύ των 
εκπρόσωπων των Συλλόγων & 
Ομάδων των Εθελοντών Αιμο-
δοτών, με  προβληματισμούς, 
προτάσεις και στοχεύσεις.

     Κλείνοντας  πραγματο-
ποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική 
Γενική Συνέλευση και στην συ-
νέχεια διενεργήθηκε η ψηφοφο-
ρία, καθώς παρήλθε η τριετής 
θητεία του Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται από:

1. Φυδανάκη Παναγιώτη
2. Τεκτονίδη Δημήτριο
3. Γκαιντατζή Αναστασία
4. Κελετζή Βασίλειο
5. Γιαχουντούδη Ευάγγελο
Το τελευταίο μέρος, ως είθι-

σται, ήταν η παράθεση γεύματος 
σε τοπική ταβέρνα.

 Ευχαριστούμε από καρδίας, 
όλους όσους συνέβαλλαν στην 
πραγματοποίηση του Συνεδρίου, 
καθώς και τους προσκεκλημέ-
νους για την συμμετοχή τους, 
αλλά και όλους τους παρευρι-
σκόμενους.  Δώσε Αίμα, σώ-
ζει ζωές!!!

Για την Ένωση Εθελοντών Αιμο-
δοτών Ν. Έβρου                            
Ο Πρόεδρος                                                                                                   
Φυδανάκης Παναγιώτης  

Προτάσεις, προβληματισμοί και στοχεύσεις 
των Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Έβρου

ΣΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗ 
ΤΟ 28Ο ΠΑΝΕΒΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΟΜΑΔΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΟΟΥ 
ΕΙΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΣ  

Αποδόθηκαν έπαινοι σε εθελοντές 
αιμοδότες μέλη του Συλλόγου 
Εθελοντών Αιμοδοτών Μεταξάδων που 
βραβεύτηκαν  για την προσφορά τους

Ο Πρόεδρος της Ενωσης Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ν. Έβρου Φυδανάκης Παναγιώτης

Αποδόθηκαν έπαινοι σε εθελοντές αιμοδότες μέλη του 
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Μεταξάδων που 
βραβεύτηκαν  για την προσφορά τους μέχρι σήμερα

Πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των 
εκπρόσωπων των Συλλόγων & Ομάδων των Εθελοντών 
Αιμοδοτών, με  προβληματισμούς, προτάσεις και στοχεύσεις.
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Της Κικής 
Ηπειρώτου 

Ακόμη πιο βαρύ είναι το 
κλίμα στις σχέσεις μεταξύ 
Δήμου και Οργανισμού Λι-
μένα Αλεξανδρούπολης, μετά 
τη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου το απόγευ-
μα της Δευτέρας, στην οποία 
συμμετείχε και ο διευθύνων 
σύμβουλος του ΟΛΑ Κώστας 
Χατζηκωνσταντίνου, ενημε-
ρώνοντας το σώμα για τις 
εξελίξεις και απαντώντας 
στις απορίες των δημοτικών 
συμβούλων. 

Μετά την απόφαση της 
κυβέρνησης να ματαιώσει 
το διαγωνισμό πώλησης του 
67% των μετοχών του λιμέ-
να, η δυτική χερσαία ζώνη 
εξελίσσεται σε ένα πρώτης 
τάξης «μήλον της έριδος» με-
ταξύ των δύο φορέων, με τη 
διοίκηση του ΟΛΑ να υπο-
στηρίζει πως για το μέλλον 
της συγκεκριμένης έκτασης 
δεν μπορεί να αποφασίσει 
ούτε ο ΟΛΑ ούτε ο Δήμος και 
τον Δήμο να υποστηρίζει πως 
ο χώρος ανήκει στην τοπική 
κοινωνία, ο εκπρόσωπος της 
οποίας, δηλαδή το Δημοτικό 
Συμβούλιο, θα πρέπει να έχει 
λόγο και συμμετοχή σε ό,τι 
σχεδιάζεται για την περιοχή. 

Το κλίμα μεταξύ Δήμου 
και ΟΛΑ είναι τεταμένο εδώ 
και καιρό, κάτι που επιβεβαι-
ώθηκε στη συνεδρίαση της 
Δευτέρας, ιδιαίτερα κατά την 
αρχική τοποθέτηση – ερώτη-
ση του Δημάρχου Γιάννη Ζα-
μπούκη και την απάντηση του 
κ. Χατζηκωνσταντίνου, κατά 
την οποία ήταν εμφανέστατη 
η ενόχλησή του.

Αρχικά, ο κ. Χατζηκων-
σταντίνου σημείωσε πως 
διεθνείς μελετητικοί οίκοι 
εγνωσμένου κύρους έχουν 
αναλάβει να ετοιμάσουν το 
επικαιροποιημένο business 
και master plan του λιμένα, 
στα οποία θα καταδεικνύε-
ται ποια σημεία της χερσαίας 
ζώνης του λιμένα θα εξυπη-
ρετήσουν λιμενικές δραστη-
ριότητες. Οι μελέτες αυτές 
θα πρέπει να είναι έτοιμες 
ως τα τέλη του καλοκαιριού 
του 2023, ώστε να ληφθούν 
οι τελικές αποφάσεις από το 
ΤΑΙΠΕΔ. Όπως σημείωσε ο 

κ. Χατζηκωνσταντίνου, προ-
τού γίνει αυτό, θα υπάρξει 
ανοιχτή διαβούλευση με τους 
τοπικούς φορείς. Παράλλη-
λα, αναφέρθηκε στη σημασία 
της ένταξης του λιμένα, αλλά 
και ολόκληρου του Δήμου, 
ως αστικού ιστού και εμπο-
ρικού κόμβου, στα διευρω-
παϊκά δίκτυα μεταφορών, με 
συμμετοχή και χρηματοδό-
τηση μελετών και έργων, με 
πολύ μεγάλο ποσοστό επι-
δοτήσεων, μέσα από το πρό-
γραμμα CEF2. 

«Ανοίγονται δυνατότητες 
για το σύνολο της περιοχής, 
στον τομέα των συνδυασμέ-
νων μεταφορών εμπορευμά-
των και επιβατών, με έργα 
υπερτοπικής κλίμακας… Δεν 
καταφέραμε να συνεργα-
στούμε ως τώρα. Όπου κατα-
φέρουμε να συνεργαστούμε 
από εδώ και πέρα, θέλω να 
γνωρίζετε ότι υπάρχουν πό-
ροι για να κάνουμε έργα που 
μέχρι χθες ήταν στη σφαίρα 
της φαντασίας μας μόνο… 
Αν μέχρι χθες ψάχναμε ιδι-
ώτη για το λιμάνι και είχα-
με σκοπό να ζητήσουμε την 
κατασκευή μαρίνας ως αντα-
ποδοτικό έργο, τώρα έχουμε 
την ευκαιρία να ωριμάσουμε 
μόνοι μας τη μελέτη, που θα 
τύχει 100% χρηματοδότη-
σης», τόνισε ο κ. Χατζηκων-
σταντίνου και υπογράμμισε 
πως αν μία έκταση της χερ-
σαίας ζώνης περιλαμβάνε-
ται στο σχεδιασμό του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, τότε δεν παραχωρείται 
σε κανέναν, αν όμως δεν πε-
ριλαμβάνεται, τότε αποδε-
σμεύεται. 

Από την πλευρά του, ο 
ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-
βουλος Παύλος Μιχαηλίδης, 
ως εισηγητής του θέματος, 
είχε νωρίτερα αναφερθεί 
στην από το νόμο προβλεπό-
μενη διαδικασία που θα πρέ-
πει να ακολουθήσει το δημο-
τικό συμβούλιο, προκειμένου 
να επιτύχει τον αποχαρακτη-
ρισμό της δυτικής χερσαίας 
ζώνης και την απόδοσή της 
στο δήμο, σημειώνοντας πως 
η διαδικασία αυτή δεν αφο-
ρά την κυβέρνηση. «Ο νόμος 
2971/2001 αναφέρει ότι μό-
νος αρμόδιος να κρίνει και να 
προωθήσει αίτημα αποχαρα-

κτηρισμού είναι ο οικείος φο-
ρέας διοίκησης του λιμένα… 
Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε 
όποτε πλέον μπορούμε να 
προχωρήσουμε, είναι λάθος 
να καθυστερούμε περιμένο-
ντας την κυβέρνηση και το 
ΤΑΙΠΕΔ… Το ΔΣ του ΟΛΑ θα 
πρέπει να απαντήσει αν θέλει 
το χώρο αυτό για το λιμάνι, 
ειδάλλως οφείλει να μας τον 
παραχωρήσει. Με το αίτημά 
μας θα πιέσουμε να απαντή-
σουν και να βάλουν αντίστοι-
χα την υπογραφή τους». 

Στην ανάγκη για σύμπνοια 
και συνεργασία, προτού αρ-
χίσουν… τα όργανα, αναφέρ-
θηκε στο πρώτο του σχόλιο ο 
ανεξάρτητος σύμβουλος Δη-
μήτρης Κολιός, εστιάζοντας 
στη μεγάλη επιτυχία που συ-
νιστά η ένταξη όχι μόνο του 
λιμένα, αλλά ολόκληρου του 
Δήμου στα διευρωπαϊκά δί-
κτυα μεταφορών. «Είναι ίσως 
η μοναδική ευκαιρία που δί-
νεται να συνεργαστούν τό-
σο αρμονικά οι δύο φορείς, 
ώστε να ευνοηθεί όλος ο δή-
μος. Θα πρέπει να υπάρξει 
υπευθυνότητα και σοβαρότη-
τα από όλο το Δημοτικό Συμ-
βούλιο και τον ΟΛΑ, ώστε  να 
συμφωνήσουμε σε μία κοινή 
συνισταμένη». 

«Ο καθένας τη δουλειά 
του» 

Παίρνοντας το λόγο, ο 
Δήμαρχος ζήτησε από τον κ. 
Χατζηκωνσταντίνου να απα-
ριθμήσει, στη δυτική χερ-
σαία ζώνη, ποιες χρήσεις εί-
ναι προς λιμενικό όφελος. 
«Αν είναι οι 3-4 που μονο-
πωλούν τις συζητήσεις, δεν 
βρισκω το λόγο να μην δεν 
είναι συνεταίρος ή συνδια-
χειριστής ο Δήμος, καθόσον 

λιμενικές χρήσεις μέχρι σήμε-
ρα δεν είχατε κάνει». Σημεί-
ωσε πως αν στο σχεδιασμό 
είναι η δημιουργία μαρίνας, 
τότε την ίδια επιθυμία έχει 
και ο Δήμος, εξάλλου, η με-
λέτη για την κατασκευή της 
έχει περιληφθεί στο τεχνικό 
πρόγραμμα του 2023. Επί-
σης, αν υπάρχει άλλη λιμενι-
κή χρήση που θα μπορούσε 
να συνδυαστεί με αξιοποίηση 
από τον Δήμο, θα μπορούσαν 
οι δύο πλευρές να είναι συν-
διαχειριστές. 

Ο κ. Ζαμπούκης εξέφρασε 
τις επιφυλάξεις του για το 
αν θα τηρηθεί το χρονοδιά-
γραμμα των 8 μηνών για την 
επικαιροποίηση του master 
και του business plan, ση-
μειώνοντας: «Μας είπατε για 
οκτάμηνο, χρόνος ήταν και 
για το διαγωνιστικό κομμάτι 
του λιμένα και πήρε 2,5 χρό-
νια. Δεν μας εγγυάται κανείς 
ότι το 8μηνο δεν θα διαρκέ-
σει 2,5 χρόνια κι ότι με τη 
λήξη του 8μηνου, οι λατρευ-
τοί αυτοί, που θα κάνουν το 
master plan, μας πουν ότι 
εκεί (σ.σ. δυτική χερσαία ζώ-
νη) δεν θα κάνουμε τίποτα 
που να ωφελεί την τοπική 
κοινωνία. Και τι είναι ωφέ-
λεια της τοπικής κοινωνίας, 
είναι ο αθλητισμός, ο πο-
λιτισμός, η αναψυχή, η φι-
λοζωία, χρήσεις που ήδη 
υπάρχουν δηλαδή κάτω, και 
προσθέτω εγώ και το πάρ-
κινγκ. Φωνάζει ότι αυτό το 
πάρκινγκ  πρέπει να δοθεί 
στην κοινωνία για τους μόνι-
μους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες. Ποιος εγγυάται σε 
μάς ότι σε ένα  8μηνο -όπως 
λέτε εσείς- σε ένα 2χρονο, 
3 χρονο, όπως φαντάζομαι 
εγώ, εξάλλου δεν είναι συ-

μπτωματικό το ότι στα μισά 
του Νοεμβρίου, αποφασίστη-
κε η ματαίωση του διαγωνι-
σμού και 15 μέρες μετά μας 
έρχεται αυτή η όντως πολύ 
σπουδαία συμμετοχή του λι-
μένα στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών. Αυτά θα θέλαμε 
να μας ξεκαθαρίσετε, νομίζω 
ότι ή μας περνάνε κάποιοι 
σαν φτωχούς συγγενείς της 
όλης διαπραγμάτευσης ή ότι 
θα είμαστε πάλι ακόλουθοι 
γεγονότων που δεν περνούν 
από μας και πώς να περνούν 
όταν η μοναδική πληροφό-
ρηση που έχει ο Δήμος εί-
ναι μέσα από δελτία τύπου», 
ανέφερε ο Δήμαρχος, ση-
μειώνοντας πως στο ΔΣ του 
ΟΛΑ συμμετέχει μέχρι και εκ-
πρόσωπος του Επιμελητηρί-
ου Έβρου, αλλά όχι ο Δήμος. 
Όπως είπε, έχει υποβάλει αί-
τημα στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο 
είναι υπό εξέταση, ώστε είτε 
να συμμετέχει και ο Δήμος 
με εκπρόσωπό του στο ΔΣ, 
ή, έστω να παρακολουθεί ως 
παρατηρητής τις συνεδριά-
σεις του ΔΣ του Οργανισμού. 

«Μάλλον δεν καταλάβα-
τε την εισήγησή μου και λυ-
πάμαι που το ακούω από το 
στόμα σας» είπε ο κ. Χατζη-
κωνσταντίνου παίρνοντας το 
λόγο και δείχνοντας αμέσως 
την ενόχλησή του για όσα 
προηγήθηκαν. 

«Έκανα μία πολύ ξεκά-
θαρη τοποθέτηση, χωρίς να 
εκφέρω προσωπική γνώμη, 
την οποία φυσικά έχω, ως 
πολίτης και ως μηχανικός, 
εδώ, όμως, σήμερα είμαι με 
τον θεσμικό μου ρόλο κι έτσι 
οφείλω να μιλάω.  Σας εί-
πα ότι δια στόματος Πρω-
θυπουργού έχει εξαγγελθεί 
η αξιοποίηση, με τον καλύ-

τερο τρόπο, με ό,τι σημαί-
νει αυτό, του λιμένα… Είπα 
ότι εγνωσμένου κύρους και 
αδιαμφισβήτητης αξιοπιστίας 
μελετητικοί οίκοι θα ασχολη-
θούν με την Αλεξανδρούπο-
λη. Θέλετε εσείς από αυτό 
το βήμα εγώ να προκαταβά-
λω την γνώμη τους και το 
πόρισμά τους; Θα ήμουν το 
λιγότερο αφελής αν το έκα-
να… Αυτό που μπορώ να πω 
ότι το λιμάνι, όσο είμαι στη 
θέση αυτή, θα έχει ανοιχτές 
πόρτες για να συνεργαστεί με 
την τοπική κοινωνία, θεσμικά 
με το Δημοτικό Συμβούλιο 
και με όλες τις άλλες οντό-
τητες… Λιμενική δραστηρι-
ότητα, βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας, εντός της περι-
οχής ζώνης ευθύνης,  όπου 
υπάρχει Οργανισμός Λιμένα, 
δεν μπορεί να κάνει ταυτό-
χρονα «ανταγωνιστικά» ο οι-
κείος ΟΤΑ. 

Άρα, ο καθένας τη δου-
λειά του. Καλώς ή κακώς, η 
δουλειά που κάνει ο ΟΛΑ, 
και νομίζω την κάνει με αρ-
κετά καλό τρόπο, είναι η ανά-
πτυξη του λιμανιού. Δόξα τω 
Θεώ, έχετε περιοχή ευθύνης 
να διοικήσετε, αφήστε το λι-
μάνι να το διοικήσουν άλλοι. 
Γνώμη έχετε, θα συμμετέχετε, 
αλλά δεν μπορείτε να κάνε-
τε διοίκηση λιμένα, λυπάμαι, 
αυτή είναι η νομοθεσία, δεν 
είναι δικιά μου ιδιοτροπία».

 
Οι αντιδράσεις 

Ο δημοτικός σύμβουλος 
της μείζονος αντιπολίτευσης 
Γιάννης Φαλέκας ήταν μέ-
χρι πριν ένα μήνα μέλος του 
ΔΣ του ΟΛΑ, από το οποίο 
υπέβαλε την παραίτησή του. 
Όπως είπε είναι περήφανος 
για το έργο που έχει πα-

Βαθαίνει το «ρήγμα» στις σχέσεις    
και Οργανισμού Λιμένα 

ΜΕ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΑΙΑ 
ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ. 
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – Η ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ, 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΕΝΟΧΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ    

Ο Δήμος ως φτωχός συγγενής, οι 
Αμερικάνοι και η μεγάλη ευκαιρία της 
Αλεξανδρούπολης

Βαθαίνει το «ρήγμα» στις σχέσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και 
Οργανισμού Λιμένα, με αφορμή και τη συζήτηση για τη δυτική χερσαία ζώνη 
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ραχθεί ως σήμερα, τονίζο-
ντας πως θα πρέπει στο νέο 
master plan ν συμπεριληφθεί 
η συνεργασία Δήμου – ΟΛΑ 
και οι δύο πλευρές να εκμε-
ταλλευτούν αυτή τη συγκυ-
ρία με σοφία για το καλό των 
πολιτών.  

Στο σημείο αυτό, ο κ. 
Χατζηκωνσταντίνου, λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσε-
ων αποχώρησε από τη συ-
νεδρίαση.

Ο επικεφαλής της παρά-
ταξης Πόλη και Πολίτες Βαγ-
γέλης Λαμπάκης αναφέρθηκε 
στην προηγούμενη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
να διεκδικηθεί η δυτική χερ-
σαία ζώνη, την περασμένη 
άνοιξη, από την οποία απεί-
χε η παράταξη Ζαμπούκη, με 
την αιτιολογία ότι θα έπρεπε 
να ολοκληρωθεί η διαγωνι-
στική διαδικασία για το λι-
μάνι, προσφεύγοντας μάλι-
στα κατά της απόφασης στην 
Αποκεντρωμένη. Αναφέρθη-
κε στο ταξίδι του Δημάρχου 
στις Βρυξέλλες, όπου παρα-
κολούθησε τον αγώνα της 
εθνικής μπάσκετ, την ίδια 
μέρα που επισκέφθηκε την 
Αλεξανδρούπολη ο διευ-
θύνων σύμβουλος του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, λίγα 24ωρα μετά την 
ακύρωση του διαγωνισμού 
για το λιμάνι. Ο κ. Λαμπά-

κης κατηγόρησε τον Δήμαρ-
χο για αυτοδιοικητικό έγκλη-
μα και πρότεινε να συσταθεί 
μία ομάδα συμβούλων που 
θα επισκεφθεί πολλές φορές 
κάθε αρμόδιο φορέα για το 
θέμα, διεκδικώντας τη δυτική 
χερσαία ζώνη με κάθε τρόπο. 

Ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδι-
οίκηση» Βαγγέλης Μυτιληνός 
σημείωσε πως το συμπέρα-
σμα της συζήτησης είναι ότι 
δεν πρέπει να τα παρατάμε 
ποτέ κι ότι το δημοτικό συμ-
βούλιο δικαιώθηκε με την 
ματαίωση του διαγωνισμού. 

Ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης  Σάββας Δευ-
τεραίος στάθηκε στη φρά-
ση του κ. Χατζηκωνσταντί-
νου «εσείς τη δουλειά σας 
κι εμείς τη δική μας», απα-
ντώντας πως «εσείς τη δου-
λειά σας κι εμείς την πόλη 
μας». Σημείωσε πως το ΤΑΙ-
ΠΕΔ απλά παρακολουθεί τις 
εξελίξεις, αφού στην πραγ-
ματικότητα θα γίνει ό,τι απο-
φασίσει η Αμερική και το ΝΑ-
ΤΟ. Για τις επενδύσεις που 
έρχονται, σημείωσε πως θα 
ωφεληθούν μόνο μεγάλες 
εταιρείες και θα δοθούν ελά-
χιστα μεροκάματα στον κό-
σμο.  «Διεκδικούμε αυτά που 
μας ανήκουν, όχι κάτι παρα-
πάνω» τόνισε. 

Ο δημοτικός σύμβουλος 
της παράταξης «Δήμος για 
όλους – Πρώτα Εσύ» Νί-
κος Ραπτόπουλος εξέφρα-
σε τη μεγάλη ενόχλησή του 
για την αλαζονεία και έπαρ-
ση του κ. Χατζηκωνσταντί-
νου, όπως είπε, απέναντι σε 
41 εκλεγμένους και τον Δή-
μαρχο, λέγοντας πως ένιωσε 
προσβεβλημένος. «Έχω την 
αίσθηση ότι όλα είναι ήδη 
δρομολογημένα και τελειω-
μένα και η δική μας παρουσία 
είναι σαν να χτυπάμε μπου-
νιά στον αέρα…  Αν οι Αμε-
ρικάνοι δεν δώσουν εντολή 
τι θα γίνει με το λιμάνι, δεν 
θα γίνει τίποτα, αυτό αποκό-
μισα από την στάση του, ότι 
τζάμπα παιδεύεστε, εμείς τα 
έχουμε λύσει όλα».

Ο ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος Γιάννης Καρυπί-
δης σημείωσε πως όταν εί-
χε αναλάβει την παράταξη 
ΑΝΑΣΑ, η πρώτη επίσκεψη 
που πραγματοποίησε ήταν 
στον ΟΛΑ, όπου είχε τονίσει 
πως διαφωνεί απόλυτα με 
την πώληση του λιμένα και 
πως το λιμάνι απαξιώθηκε 
από όλες τις κυβερνήσεις για 
να δοθεί σε ιδιώτες. Εκτίμησε 
πως δεν θα πρέπει το δημο-
τικό συμβούλιο να καθυστε-
ρήσει και θα πρέπει να ανα-
λάβει δράση, αφού αυτό έχει 

τον πρώτο λόγο για το μέλ-
λον της πόλης, στην οποία 
ανήκει και το λιμάνι. 

Ο ανεξάρτητος Κυριάκος 
Αραμπατζής σημείωσε πως 
τα μέλη του δημοτικού συμ-
βουλίου δεν ενδιαφέρονται 
για τα συμφέροντα καμίας 
εταιρείας, αλλά μόνο για το 
συμφέρον του Δήμου. Χαρα-
κτήρισε εριστική την αναφο-
ρά του διευθύνοντα συμβού-
λου του ΟΛΑ «ο καθένας τη 
δουλειά του», διαπιστώνο-
ντας ότι δεν υπάρχει καμία 
διάθεση συνεργασίας. Πρό-
τεινε να αγωνιστεί το Δημο-
τικό Συμβούλιο και να διεκ-
δικήσει να συνταχθεί το νέο 
master plan με τρόπο που 
θα επιθυμούσαν οι δημότες. 

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρ-
θηκε σε πρόσφατη συνέντευ-
ξη του βουλευτή της ΝΔ Και-
ρίδη, στο ΘΝΕΤ, ο οποίος 
είπε λίγο - πολύ ότι η ακύ-
ρωση του διαγωνισμού είναι 
προσωρινή και ότι το λιμάνι 
αργά ή γρήγορα θα δοθεί σε 
ιδιώτη. Εκτίμησε ότι ο Δήμος 
δεν πρέπει να μπει σε κανέ-
να διάλογο με το ΤΑΙΠΕΔ σε 
αυτή τη φάση, και να επικαι-
ροποιήσει την προηγούμενη 
απόφαση για υποβολή αιτή-
ματος προς τον ΟΛΑ για τη 
δυτική χερσαία ζώνη. Είπε 
ακόμη πως ο κ. Χατζηκων-

σταντίνου «είναι σε μία θέση 
ευθύνης, είναι άξιος και είναι 
λάθος να τον πυροβολούμε». 

Τέλος, ο Δήμαρχος σημεί-
ωσε πως θα συσταθεί μία ευ-
ρεία επιτροπή, για να εκπρο-
σωπηθούν όλες οι πλευρές 
μέσα στο Δημοτικό Συμβού-
λιο. Αναφορικά με το ταξίδι 
στις Βρυξέλλες, είπε πως «αν 
κανείς έχει χιούμορ, θα έλε-
γε ότι ο κύριος Μητσοτάκης 
έπρεπε να με ρωτήσει αν με-
σοβδόμαδα θα έκανε τη μα-
ταίωση του διαγωνισμού ή 
αν θα περίμενε πότε θα γυ-
ρίσω εγώ από το ταξίδι μου, 
το οποίο ήταν προγραμματι-
σμένο και πληρωμένο πολ-
λούς μήνες πριν. Έχετε την 
εικόνα ότι εγώ δεν έχω μιλή-
σει με τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο είτε με άλλα στελέχη 
του ΤΑΙΠΕΔ; Εννοείται… Ήρ-
θε εδώ ολόκληρη ομάδα, με 
τον διευθύνοντα σύμβουλο, 
και καλά έκανε, για να δια-
χειριστεί μία κρίση που όλους 
μας πάγωσε… Μίλησα μαζί 
του… Δεν υπάρχει περίπτωση 
να πέρασε υποψήφιος επεν-
δυτής, πρόξενος, πρεσβευ-
τής, δεν ξέρω τι άλλο που 
να μη του έγινε ξεκάθαρο 
ότι η δυτική χερσαία ζώνη, 
ό,τι κι αν αποφασιστεί είτε 
στο business είτε στο master 
plan, με όποιον ανάδοχο, θα 

ανήκει στην κοινωνία».
Ακόμη αναφέρθηκε σε έρ-

γα που γίνονται ή έγιναν για 
το λιμάνι, όπως ο περιφε-
ρειακός, η δεξαμενή καυσί-
μων στο αεροδρόμιο, ο σιδη-
ρόδρομος και από τα οποία 
επωφελείται όλη η Αλεξαν-
δρούπολη.   Για τον κ. Χατζη-
κωνσταντίνου είπε ότι «μας 
τίμησε με την παρουσία του 
και που ήρθε να απαντήσει σε 
ερωτήσεις, άλλοι κρύβονται 
και δεν έρχονται να λογοδο-
τήσουν δημόσια». 

Σημείωσε πως θα έπρεπε 
ο Δήμος να είχε ξεκινήσει τη 
διεκδίκηση τα προηγούμενα 
χρόνια κι ότι θα πρέπει να 
αποδοθούν στο Δήμο τα τμή-
ματα της δυτικής χερσαίας 
ζώνης που ήδη χρησιμοποι-
εί η κοινωνία. Τέλος, ανέφε-
ρε πως έχει υποβληθεί αίτη-
μα για την παραχώρηση της 
έκτασης στο Δήμο στις 11/11 
προς όλους τους εμπλεκόμε-
νους, το οποίο εκτίμησε ότι 
δεν θα απαντηθεί, και πως το 
επόμενο διάστημα θα πρέπει 
να υποστηριχθεί αυτό το αί-
τημα από την ομάδα που θα 
συγκροτηθεί και θα προχω-
ρήσει στην λεπτομερή εκπό-
νηση του σχεδίου του Δήμου 
ώστε να γίνουν τα επόμενα 
βήματα που θα αποφασι-
στούν από κοινού. 

Ο κ. Ζαμπούκης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το αν θα τηρηθεί το 
χρονοδιάγραμμα των 8 μηνών για την επικαιροποίηση του master και 
του business plan για το λιμάνι και τη δυτική χερσαια ζώνη

Ο Διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΑ ενημερώνοντας το σώμα για τις εξελίξεις είπε: 
«Καλώς ή κακώς, η δουλειά που κάνει ο ΟΛΑ είναι η ανάπτυξη του λιμανιού. 
Εχετε περιοχή ευθύνης να διοικήσετε, αφήστε το λιμάνι να το διοικήσουν άλλοι»

Ο κ. Λαμπάκης αναφέρθηκε στην προηγούμενη απόφαση του ΔΣ 
να διεκδικηθεί η δυτική χερσαία ζώνη, την περασμένη άνοιξη, από 
την οποία απείχε η παράταξη Ζαμπούκη, με την αιτιολογία ότι θα 
έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για το λιμάνι

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Παύλος Μιχαηλίδης, ως 
εισηγητής του θέματος, είχε νωρίτερα αναφερθεί στην από το νόμο 
προβλεπόμενη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει το δημοτικό 
συμβούλιο, προκειμένου να επιτύχει τον αποχαρακτηρισμό της δυτικής 
χερσαίας ζώνης και την απόδοσή της στο δήμο,
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Χρονογράφημα

Η ιστορία μιας ανήλικης πόρνης 

Μέρος 12ο 

Μ
ετά από σχεδόν δύο μήνες βαρυχει-
μωνιάς ο καιρός άρχισε σιγά σιγά 
να καλυτερεύει. Η ημέρα μεγάλωνε, 
δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες 
για  να μπορέσουν επιτέλους η Χα-
ρίκλεια με τον Ηλία να ταξιδέψουν. 

Τις εκκρεμότητες που υπήρχαν τις είχαν τακτοποιήσει 
από καιρό. Ο Διαμαντής εδώ και μερικές εβδομάδες 
είχε ξεκινήσει ν’ ασχολείται πιο έντονα με τον καφενέ, 
κάτω από το αυστηρό βλέμμα του αφεντικού του. 
Όμως του είχε κάνει εντύπωση η απότομη με-
ταστροφή του να του παραδώσει σχεδόν 
εξ ολοκλήρου τη διαχείριση του μαγαζιού 
για όσο καιρό θα χρειαζόταν, ενημερώνο-
ντάς τον ότι θα έπρεπε να ταξιδέψει εκτά-
κτως για να επισκεφτεί τους συγγενείς 
της γυναίκας του στη Θεσσαλία, οι οποίοι 
αντιμετώπιζαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. 
Ο νεαρός άντρας λόγω της διακριτικότη-
τας του είχε μάθει να μην ανακατεύεται σε 
θέματα που δεν τον αφορούσαν κι αυτό τον 
είχε προστατεύσει κατά καιρούς από διάφορα 
μπλεξίματα, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη 
και την εύνοια του αφεντικού του. 

Τέλος Γενάρη και το ζευγάρι πρωί πρωί, 
έχοντας για συντροφιά το τσουχτερό κρύο, ξεκίνη-
σε για το ταξίδι. Οι δυο τους είχαν χρόνια να κάνουν 
πραγματικά κάτι μαζί κι αυτό τους έκανε να νιώθουν 
χαρούμενοι. Ωστόσο, την Γεωργία, λόγω της διακοπής 
του ταχυδρομείου, εξαιτίας της κακοκαιρίας που είχε 
πλήξει όλη τη χώρα, δεν μπόρεσαν τελικά να την ενη-
μερώσουν για την επίσκεψή τους. Αυτό όμως ήταν κάτι 
που δεν τους απασχολούσε και ιδιαίτερα. Άλλωστε εί-
χαν σκεφτεί πως η απρόσμενη παρουσία τους εκεί θα 
ήταν μία ανέλπιστη έκπληξη τόσο για την ίδια, όσο και 
για τους υπόλοιπους συγγενείς τους.  

Παρόλα αυτά ο Ηλίας ήταν προβληματισμένος, κα-
θώς μετά από πολλά χρόνια θα έπρεπε να συναντή-
σει ξανά τον Ισίδωρο. Οι δύο άντρες ήταν γνωστό σε 
όλους ότι από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους 
έδειξαν την αντιπάθεια τους ο  ένας προς τον άλλον. 
Με το πέρασμα των χρόνων οι σχέσεις τους εντάθηκαν. 
Και αυτό γιατί ο Ισίδωρος θεωρούσε ότι φεύγοντας η 
Χαρίκλεια μακριά από τη Μυρσίνη, εκείνη θα τον θεω-
ρούσε υπεύθυνο εξαιτίας της εχθρικής συμπεριφοράς 
του απέναντι στον Ηλία, μιας κι είχε αντιταχθεί φανε-
ρά στο γάμο της κόρης της. Με τον καιρό ένιωθε ότι 
η γυναίκα του απομακρυνόταν όλο και πιο πολύ από 
κοντά του. Αν και γνώριζε καλά ότι ποτέ της δεν τον 
αγάπησε όσο εκείνος θα ήθελε, εξαναγκάζοντάς τον ν’ 
αποτραβηχτεί στο μικρό σπιτάκι του κήπου, έχοντας για 
συντροφιά τα βιβλία του. Από την άλλη, ο Ηλίας δεν 
ήθελε με κανέναν τρόπο τα συναισθήματα που έτρεφε 
για τον Ισίδωρο να επηρεάσουν αυτό το τόσο σημαντικό 
ταξίδι, αλλά και τους δικούς του ανθρώπους. Εξάλλου, 
οι σχέσεις των δύο αυτών αντρών αφορούσαν απο-
κλειστικά και μόνο τους ίδιους. Επίσης ένας ακόμα λό-
γος που δε συμπαθούσε τον θετό πατέρα της γυναίκας 
του ήταν οι βαθιά συντηρητικές του απόψεις, κυρίως 
πάνω σε θρησκευτικά και ευρύτερα πολιτικά θέματα. 
Έτσι, φοβόταν μήπως κάποια στιγμή με τον τρόπο του 
θα επηρέαζε την ευάλωτη ψυχολογικά Γεωργία. Πέ-
ρα απ’ όλα αυτά όμως,  χαιρόταν πολύ που θα έβλεπε 
ξανά την Μυρσίνη και την Ευθαλία, για τις οποίες, αν 
και στο παρελθόν τις είχε συναντήσει ελάχιστα, έτρε-
φε συναισθήματα αγάπης, σεβασμού κι εκτίμησης. Μα 
πάνω απ’ όλα ανυπομονούσε ν’ ακούσει από τα χείλη 
της κόρης του το τι ακριβώς της είχε συμβεί. 

Δε θα ξεχάσει ποτέ όταν γεννήθηκε η Γεωργία πριν 
από είκοσι χρόνια    την πρώτη φορά που την πείρε 
αγκαλιά κι αντίκρισε το ροδαλό πρόσωπό και τα πυ-
κνά ξανθά μαλλάκια της, που στόλιζαν σαν στέμμα το 
μικρό κεφαλάκι  της. Εκείνη τη στιγμή της αναδρομής 
ένιωσε χαρούμενος, καθώς ένα αίσθημα πληρότητας 
τον διαπερνούσε. Θυμάται να κλείνει τα μάτια του για 
λίγο και να της ψιθυρίζει τρυφερά στο αυτί «πριγκηπέ-
σα μου εγώ θα είμαι για πάντα ο ταπεινός σου ιππότης 
που θα σε προστατεύει απ’ όλους τους δράκους του 

παραμυθιού». Αναπολεί το πρώτο φιλί που της έδωσε 
στο μέτωπο και την εναπόθεσε ευλαβικά στο στήθος 
της Χαρίκλειας. Σε αντίθεση με τον Ισίδωρο, γι’ αυτόν 
τέτοιες στιγμές, που εξέπεμπαν μέσα στην ψυχή του την 
πιο βαθιά ιερότητα, ήταν η δική του θρησκεία.  

Τα χρόνια περνούσαν κι ο πατέρας της έκανε όνειρα, 
καθώς το κορίτσι μεγάλωνε. Πίστευε ότι για χάρη της 
θα έστελναν προξενιά απ’ όλες τις μεριές του ορίζοντα 
για να διαλέξει εκείνη τον καλύτερο. Η Γεωργία μέρα 

με τη μέρα θύμιζε ντελικάτο σπάνιο λουλούδι της 
Ανατολής. Στο χωριό μα και στις γύρω περι-

οχές όλοι μιλούσαν για την ομορφιά, τη 
χάρη και τη νοικοκυροσύνη της, κάνο-
ντάς τον να ελπίζει πως το όνειρό του 
στο τέλος θα γινόταν  πραγματικότητα, 
παρά τις έντονες αντιδράσεις της. Πα-
λικάρια από τις καλύτερες οικογένειες 

του τόπου ερχόταν να του ζητήσουν το 
χέρι της. Δυστυχώς όμως για κείνον και 

τη γυναίκα του η κόρη τους τούς το είχε ξε-
καθαρίσει από νωρίς ότι δεν είχε σκοπό να 
παντρευτεί, σκορπίζοντας στην ψυχή τους 
απέραντη θλίψη. Ο λόγος ήταν ότι ήθελε 
να μείνει μαζί τους για να τους φροντίζει 
ως τα βαθιά γεράματα. Ο Ηλίας με τη Χαρί-

κλεια δεν ήθελαν να δεχτούν μία τέτοια παράλογη θυ-
σία. Γνώριζαν ότι το παιδί τους, πέρα από τα χαρίσματα 
που είχε, συχνά παρουσίαζε συναισθηματική αστάθεια 
κι αυτό ίσως να επηρέαζε τη σκέψη της. Θεωρούσαν 
όμως ότι με τον καιρό θα το ξεπερνούσε και θ’ άλλα-
ζε γνώμη για το θέμα του γάμου. Ο πατέρας της, μετά 
από τις τελευταίες αποκαλύψεις της γυναίκας του, στε-
ναχωριόταν που δεν είχε προνοήσει ότι ίσως κάποια 
στιγμή η μοναχοκόρη τους να έπεφτε και κείνη θύμα 
βιασμού από κάποιον άντρα και ιδιαίτερα από κάποιον 
Τούρκο, μιας και κατά καιρούς πολλά κορίτσια της πε-
ριοχής είχαν πέσει θύματα τέτοιων δυσάρεστων κατα-
στάσεων. Το κακό όμως τώρα είχε γίνει και δυστυχώς 
όσο κι αν ήθελε δε μπορούσε ν’ αλλάξει το παρελθόν. 
Για κείνον αυτή τη στιγμή προείχε να πάνε όλα καλά 
με την εγκυμοσύνη της, ώστε να μην έχει τη δραματική 
κατάληξη της γιαγιάς της, τής Βασιλείας.  

Ενώ τον συντρόφευαν αυτές οι σκέψεις, το βλέμ-
μα του έπεφτε συχνά στην Χαρίκλεια. Στα μάτια του η 
συνοδοιπόρος του φάνταζε ακόμα τόσο όμορφη! Έτσι 
όπως έπεφταν οι ακτίνες του ήλιου στα γκρίζα μαλ-
λιά της έφερναν στη μνήμη του το νεαρό κορίτσι που 
κάποτε είχε ερωτευτεί. Ευχόταν όμως και για κείνη να 
νιώθει το ίδιο γι’ αυτόν.

Το φως της μέρας έδινε σιγά σιγά τη θέση του στο 
σκοτάδι, υπενθυμίζοντας στους δύο ταξιδιώτες ότι θα 
έπρεπε να βρουν σύντομα ένα πανδοχείο για να περά-
σουν τη νύχτα τους με ασφάλεια… 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  

Παρέμβαση

ΣΥΡΙΖΑ: Ανακοίνωση 
για τον υπό διαβούλευση 

Κώδικα Δεοντολογίας 
Οπτικοακουστικών 
και Ραδιοφωνικών 

Μέσων ΕΣΡ

Ο κώδικας δεοντολογίας που παρουσιάστηκε σήμερα 
από το ΕΣΡ προς διαβούλευση αποτελεί μνημείο από-
πειρας, συσκότισης, συγκάλυψης και ελέγχου της πλη-
ροφορίας. Οι διατάξεις του περνάνε «αλυσίδες» στην 
ενημέρωση και το προεδρικό διάταγμα το οποίο θα τις 
επικυρώσει - αφού λάβει πρώτα τις υπογραφές και τις 
ευλογίες των συναρμόδιων Υπουργών της καθεστωτι-
κής κυβέρνησης Μητσοτάκη - απλά θα βάλει και τυπικά 
το «λουκέτο». 

Σε περίπτωση που ισχύσει ο Κώδικας αυτός, με τις αό-
ριστες και επικίνδυνες διατάξεις, τότε κάθε δημοσιογρα-
φική έρευνα για τις υποκλοπές και όχι μόνο, αυτομάτως 
θα ποινικοποιηθεί και θα πρέπει να άμεσα να σταματήσει. 
Πρόκειται για άλλη μια απόδειξη ενοχής της κυβέρνησης 
για το ελληνικό Watergate. 

Η κυβέρνηση από τη μία αυτές τις μέρες εισηγείται 
νομοσχέδιο για τη διαφάνεια του Τύπου προσπαθώντας 
ανεπιτυχώς να καταλαγιάσει τη διεθνή κατακραυγή για 
την κατάντια που έχει περιέλθει η ελευθεροτυπία στη 
χώρα μας, και από την άλλη - δια του ΕΣΡ - επιβάλλει 
φίμωτρο στη δημοσιογραφική έρευνα ποινικοποιώντας, 
θεσμοθετώντας την «ομερτά» για μείζονα ζητήματα δη-
μοκρατίας.

Είναι θλιβερό και αποκαρδιωτικό πώς μια Ανεξάρτητη 
Αρχή, η οποία θα πρέπει με τον ελεγκτικό της ρόλο να 
προασπίζεται την ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου, 
έρχεται να επιβάλλει ένα βαρύ πέπλο σιωπής και λογοκρι-
σίας. Η πρόταση αυτή του ΕΣΡ, πλήττει το δημόσιο συμ-
φέρον, την ανεξάρτητη και αδέσμευτη δημοσιογραφία, 
τους θεσμούς, και την ίδια τη Δημοκρατία. Έρχεται δε να 
δικαιώσει απολύτως για ακόμα έναν λόγο την πρόταση 
μομφής που έχουμε καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας εναντίον του Προέδρου του, που επί των 
ημερών του η μονοφωνία των μέσων ενημέρωσης υπέρ 
της κυβέρνησης και εναντίον των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης ξεπέρασαν κάθε όριο. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ομερτά δεν θα περάσει! 
Καλούμε όλα τα κόμματα να υψώσουν μέτωπο για την 
απόσυρση αυτής της απαράδεκτης νομοθέτησης και να 
καταδικάσουν τις πρακτικές της πιο αδίστακτης και επι-
κίνδυνης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης. 

Κάτσης Μάριος, Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρ-

νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Γκαρά Αναστασία, Αν. Τομεάρχης Ενημέρωσης & 

Επικοινωνίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
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Τους αγρότες και τους πα-
ραγωγούς του Έβρου για την 
«νέα ΚΑΠ τις αποζημιώσεις 
του ΕΛΓΑ και τον τρόπο ελέγ-
χου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ενη-
μερωσε στην Ορεστιάδα στο 
αμφιθέατρο Αγροτικής Ανά-
πτυξης του ΔΠΘ, ο υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιώργος Στύλιος και ο πρόε-
δρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγε-
λος Σημανδράκος στη διάρκεια 
εκδήλωσης που διοργανώνει η 
γραμματεία Αγροτικών Φορέ-
ων της Ν.Δ. Στο πλαίσιο αυτό, 
κατά την διάρκεια συνέντευ-
ξης τύπου που παραχώρησε το 
πρωί, στην Αλεξανδρούπολη 
ο κ. Στύλος ενημέρωσε για τα 
όσα έχουν γίνει από το 2019 
μέχρι σήμερα, αλλά και τι σχε-
διάζει το υπουργείο να κάνει 
από εδώ και πέρα.

«Βασικό μας όπλο και χρη-
ματοδοτικό εργαλείο είναι η 

νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 
(ΚΑΠ), το στρατηγικό μας σχέ-
διο όπου η Ελλάδα έχει κατα-
θέσει το δικό της εθνικό στρα-
τηγικό σχέδιο και πριν από 
λίγες ημέρες εγκρίθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί 
λοιπόν στην ΚΑΠ έχουμε στη 
διάθεσή μας 19,3 δις. ευρώ 
για την περίοδο 2023-2027 κι 
αν υπολογίσουμε και τα χρή-
ματα από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης κοντά στα 2 δις. ευρώ 
επιπλέον για αναπτυξιακούς 
σκοπούς ,καταλαβαίνουμε όλοι 
ότι έχουμε ένα σημαντικό ποσό 
με το οποίο μπορούμε να υλο-
ποιήσουμε τη στρατηγική μας 
για να φτιάξουμε έναν πρωτο-
γενή τομέα ο οποίος θα είναι 
πράσινος, ψηφιακός, ανθεκτι-
κός, καινοτόμος και θα μπορέ-
σει να εξασφαλίσει το εισό-
δημα των παραγωγών αλλά 
παράλληλα να ακολουθήσει 

τις στρατηγικές μας που είναι 
η Πράσινη Συμφωνία 2020-
2030 με τη στρατηγική «Από 
το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και 
η στρατηγική για τη διατήρη-
ση της βιοποικιλότητας,» εί-
πε, ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα Νέων Γεωρ-

γών-Νέων Αγροτών: Στη 

Θράκη έχουν ενταχθεί 

1.210 νέοι και στον Έβρο 

περίπου 360 νέοι

Αναφερόμενος στο πρό-
γραμμα των Νέων Γεωργών-
Νέων Αγροτών το οποίο υλο-

ποιήθηκε το προηγούμενο 
διάστημα, αλλά και στα σχέδια, 
που υπάρχουν για το επόμε-
νο διάστημα ο κ. Στύλιος ανέ-
φερε, πως 14.000 νέοι εντά-
χθηκαν σε όλη τη χώρα στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα κι 
έλαβαν ο καθένας 35 – 40.000 
ευρώ. Στη Θράκη έχουν εντα-
χθεί 1.210 νέοι και στον Έβρο 
περίπου 360 νέοι στο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα. Επιπλέον, 
έχουμε ένα πρόγραμμα υπο-
δομών για να φτιάξουμε τις 
βασικές υποδομές που χρει-
άζεται ο πρωτογενής τομέας 
για να μπορεί να λειτουργή-

σει και να παράξει περισσό-
τερο. Σ’ αυτή την κατεύθυνση 
πρόσφατα ανακοινώθηκε το 
πρόγραμμα έγκρισης 106 εκ. 
ευρώ για αγροτική οδοποιία 
σε όλη τη χώρα.

Όπως διευκρίνισε, «στη 
Θράκη συνολικά έχουν εντα-
χθεί 6,5 εκ. ευρώ για αγροτι-
κή οδοποιία, στον Έβρο έχουν 
ενταχθεί τέσσερα έργα που ξε-
περνάνε τα 2 εκ. ευρώ. Επιπλέ-
ον φτιάχνουμε υποδομές αρ-
δευτικές και εγγειοβελτιωτικές 
με έργα ουσιαστικά διότι όλοι 
γνωρίζουμε, ότι το νερό είναι 
αυτό, που μπορεί να βοηθήσει 

στην ποιότητα της παραγωγής 
αλλά και ν’ αυξήσει περίπου 
30% την απόδοση των καλ-
λιεργούμενων εκτάσεων» και 
τόνισε πως «το επόμενο διά-
στημα προχωρούμε δίνοντας 
60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
των παραγωγών για τα λιπά-
σματα, 89 εκατ. ευρώ για τους 
κτηνοτρόφους για τις ζωοτρο-
φές αποδεικνύοντας με αυ-
τόν τον τρόπο στην πράξη ότι, 
είμαστε δίπλα στους πολίτες, 
στους γεωργούς, στους κτη-
νοτρόφους και ακολουθούμε 
το σχέδιό μας, αλλά από την 
άλλη πλευρά διαχειριζόμαστε 
τις κρίσεις οι οποίες έρχονται 
και δεν τις περιμέναμε».

Ο κ. Στύλιος τέλος αναφέρ-
θηκε και στις εξωγενείς κρί-
σεις, που δοκιμάζουν τη χώρα 
μας με την πανδημία, την κρίση 
στην ενέργεια και την πρόσφα-
τη εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, υπογραμμίζοντας 
πως «δεν μπορούμε να τις πα-
ραβλέψουμε», ενώ τόνισε πως 
«για να διαχειριστούμε όλες 
αυτές τις κρίσεις η κυβέρνηση 
έχει δώσει κοντά στο ένα δις. 
Ευρώ για τους παραγωγούς 
μας από τα οποία περίπου τα 
400 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί 
από τον ΕΛΓΑ για ζημίες που 
έχουν υποστεί και τα υπόλοι-
πα ως ενίσχυση στους παρα-
γωγούς μέσα από την επιστρε-
πτέα προκαταβολή και από τα 
προγράμματα του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων για να στηρίξουν το ει-
σόδημα των καλλιεργητών λό-
γω της κρίσης». 
 (ΕΡΤ Ορεστιάδας)

«Στον Έβρο έχουν ενταχθεί τέσσερα έργα για 
αγροτική οδοποιία πάνω από 2 εκ. ευρώ»

ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΤΥΛΙΟΣ   

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών-Νέων 
Αγροτών: Στη Θράκη έχουν ενταχθεί 
1.210 νέοι και στον Έβρο περίπου 360 
νέοι. Βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο 
η νέα ΚΑΠ - 19,3 δις ευρώ για την 
περίοδο 2023-2027

Τον Έβρο επισκέφθηκε ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στύλιος

Ο αλλοδαπός διακινητής, 
που συνελήφθη χθες στον 
οικισμό των Λουτρών του 
Έβρου δεν είχε ούτε άδεια 
οδήγησης, ούτε συμμορφώ-
θηκε σε σήμα των αστυνομι-
κών, ενώ οι επικίνδυνοι ελιγ-
μοί που έκανε, έβγαλαν το 
όχημα από την πορεία του, 
χωρίς να υπάρξει τραυματι-
σμός.

Ο διακινητής συνελήφθη 
από άνδρες της Ειδικής Επι-
χειρησιακής Ομάδας Επέμ-
βασης της Α.Δ. Αλεξανδρού-
πολης και αστυνομικούς της 
FRONTEX, να μεταφέρει πα-
ράνομα στο εσωτερικό της 
χώρας μας, πέντε μη νόμι-
μους μετανάστες, ενώ από 
την έρευνα που έγινε προέκυ-
ψε, ότι σε βάρος του, εκκρε-
μεί Ένταλμα Σύλληψης Ελλη-
νικών Δικαστικών Αρχών για 
τα αδικήματα της Σύστασης 

Συμμορίας, της Διακεκριμέ-
νης Περίπτωσης Κλοπής και 
παραβάσεις του νόμου περί 
αλλοδαπών.

Το όχημα και ένα κινητό 
τηλέφωνο κατασχέθηκαν, 

ενώ ο συλληφθείς θα οδη-
γηθεί στον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αλεξανδρούπολης.

Την προανάκριση διενερ-
γεί το Τμήμα Συνοριακής Φύ-
λαξης Σουφλίου.

Αναζητούνταν για σύστα-
ση συμμορίας, κλοπή και 
παραβάσεις του νόμου 
περί αλλοδαπών

Μια διαφορετική εορταστική πεζοπορική 
διαδρομή διοργανώνει ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑ-
ΚΗΣ , σε συνεργασία με το φορέα ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, την Κυριακή 18/12, με εκ-
κίνηση και τερματισμό το Πάρκο Χριστου-
γέννων (πάρκο ανεξαρτησίας) στις 10πμ.

Στην διαδρομή 5χλμ στο κέντρο της πό-
λης, θα δοθεί η ευκαιρία μέσα από μικρές 
στάσεις σε ιστορικά κτήρια να γνωρίσου-
με ένα κομμάτι της παράδοσης της Αλε-
ξανδρούπολης.

Σε κάθε ιστορικό κτήριο θα υπάρχει πι-
νακίδα με QR Code που με σκανάρισμα από 
το κινητό μας, θα παίρνουμε τις απαραίτη-
τες ιστορικές γνώσεις για το κάθε κτήριο, 
εκτός από σύντομες πληροφορίες από τους 
οδηγούς μας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν χωρίς προ-
εγγραφές. Όλες τις πληροφορίες για το 
φορέα ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ μπορούμε 
να πάρουμε από την σελίδα του: https://
thrakisgennimata.gr/

Μια διαφορετική διαδρομή 
πεζοπορίας στο ιστορικό 
κέντρο της Αλεξανδρούπολης

Διοργανώνει ο ΔΡΟΜΕΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ , σε συνεργασία 
με το φορέα ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Σύλληψη διακινητή στον 
οικισμό των Λουτρών  Έβρου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με την υπ’ αρίθμ. 120/2022 Διαταγή του Ειρηνοδικείου 
Αλεξανδρούπολης τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το 
καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», με έδρα την 
Αλεξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη, 13.12.2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Χρήστος Κ. Κενανίδης
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 SUDoKU

6 5 8 3

5 7 2 4

2 1

2 7 9

9 3 4 1

3 8 9

5 2

1 8 6 7

7 8 3 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

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

9 3 1 6

8 7 5

3 4 8

1 5 6 2

2 1

8 7 5 6

6 3 2

9 4 7

3 7 9 6

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

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κόβεται ο ιμάντας από το  Zάσταβα  του Μάκη 
και σταματάει  στην άκρη του δρόμου. Μια περα-
στική Φεράρι σταματάει  δίπλα του και ο οδηγός 
της προσφέρεται να το ρυμουλκήσει μέχρι το πλη-
σιέστερο  συνεργείο.

Συμβουλεύει  μάλιστα τον οδηγό του Zάσταβα 
ότι αν τύχει και αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, 
να του κάνει σινιάλο αναβοσβήνοντάς του τα φώ-
τα για να κόψει.

Δένουν την ρυμούλκα και ξεκινούν
Όλα πάνε ρολόι, ώσπου σε κάποιο φανάρι, στα-

ματά δίπλα στη Φεράρι μία Πόρσε. Ο οδηγός της 
Πόρσε κάνει νόημα στον οδηγό της φεράρι για μία 
μικρή  κόντρα. Ο οδηγός της Φεράρι χωρίς σκέψη 
συμφωνεί και ξεκινούν να αναπτύσσουν μεγάλη 
ταχύτητα. Το ταχύμετρο δείχνει 180, μετά 220, 
250 km/h. Στα 280 km/h η Πόρσε δε μπορεί να 
πάει πιο γρήγορα, οπότε η Φεράρι περνάει με 300 
km/h και εξαφανίζεται.

Την άλλη μέρα ο οδηγός της Πόρσε πηγαίνει στο 
μπαράκι  που συχνάζει και περιγράφει όλο αυτό το 
γεγονός στους φίλους του.

Τους λέει:
– Πήγα κόντρα χθες με μία Φεράρι και με πέρα-

σε σαν αστραπή ο μπαγάσας…
– Ε καλά του απαντάνε οι φίλοι του, από Φεράρι 

έχασες. Πολύ γρήγορο αυτοκίνητο είναι, οπότε που 
βλέπεις  το περίεργο;

– Το περίεργο, λέει αυτός, δεν είναι ότι με πέ-
ρασε η Φεράρι, αλλά ότι πίσω της ακολουθούσε 
ένα Zάσταβα που της αναβόσβηνε τα φώτα για 
να περάσει…

* * * * * * 

Νονός του Τοτού τον ρωτάει:
– Τοτέ, δεν μου λες, πώς θέλεις το πασχαλινό 

σου αυγό;
– Θέλω να είναι μεγάλο όσο και το κεφάλι σου, 

Νονέ! Αλλά να έχει και κάτι μέσα.

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Επίμονες αξιώσεις.

10. Μία ινδική γλώσσα.

11. Άρμα μάχης.

12. Μονάδα μέτρησης της πίεσης.

13. Στόμιο όπλου.

15. Αδιαίρετα, αδιάσπαστα.

17. Δωρικός τύπος άρθρου.

18. Όμοια… τηλεγραφόξυλα.

19. Μόνιμο… χρέος.

21. Αγώνας ταχύτητας αυτοκινήτων.

23. Πήλινο διακοσμητικό δοχείο για γλά-

στρα (ξ.λ.).

25. Θεός με δύο πρόσωπα.

27. Άφωνος… Ηλίας.

28. Αρχικά αεροπορικής υπηρεσίας.

30. Διπλό… ίσα που φτάνει.

32. Γυναικείο χαϊδευτικό.

34. Αρχικά σταδίου μας.

36. Κεντρικά στο… μόλο.

37. Επιτατικό πρόθημα (αρχ.).

39. Λα…: η βολιβιανή πρωτεύουσα.

40. Σάκος, τσουβάλι.

41. Ενώσεις οξέων με βάσεις.

-- Συστατικά --

• 1 γαλοπούλα μικρή (3-4 κιλά)
• 2 κρεμμύδια ολόκληρα
• 2 πιπεριές, κομμένες σε μεγάλα κομμάτια
• Μισό ματσ. σέλινο
• 1 κ.σ. σπόροι μαύρου πιπεριού
• Μισή κούπα πολύ ψιλό ζυμαρικό για σούπα
• 2 αυγά
• Χυμός 3 λεμονιών
• Λίγο πράσο, ψιλοκομμένο

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά πλένουμε τη γαλοπούλα, την κόβουμε σε με-

ρίδες, την βάζουμε σε χύτρα με τα λαχανικά και το 
πιπέρι και την σκεπάζουμε με 3 λίτρα νερό.

• Την βάζουμε να βράσει στην αρχή σε πολύ δυνα-
τή φωτιά και μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη 
φωτιά και την αφήνουμε να σιγοβράσει ώσπου να 
ξεκολλάει το κρέας από τα κόκαλα.

• Στη συνέχεια αφαιρούμε από την κατσαρόλα το κρέ-
ας και τα λαχανικά και περνάμε το ζωμό από σίτα (σε 
αυτή τη φάση, μπορούμε να αφαιρέσουμε από το 
ζωμό το λίπος αν η γαλοπούλα ήταν πολύ λιπαρή, 

είτε παγώνοντας το ζωμό, είτε με το ειδικό πινέλο.)
• Βάζουμε το ζωμό να βράσει και προσθέτουμε το 

ζυμαρικό.
• Ώσπου να βράσει το ζυμαρικό, φτιάχνουμε το αυ-

γολέμονο.
• Έπειτα σε ένα μπολ χτυπάμε τα ασπράδια (όχι να 

γίνουν μαρέγκα, απλώς να αφρίσουν και να πά-
ρουν λίγο όγκο).

• Σε χωριστό μπολ, χτυπάμε ελαφρά τους κρόκους 
να ομογενοποιηθούν.

• Σιγά-σιγά προσθέτουμε το λεμόνι στους κρόκους 
συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να πιαστεί ελαφρά 
το χέρι μας.

• Προσθέτουμε το μείγμα των κρόκων στα ασπράδια 
συνεχίζοντας το χτύπημα.

• Κατόπιν κατεβάζουμε την κατσαρόλα από την φωτιά 
και με μια κουτάλα, παίρνουμε ζωμό από τη σούπα 
και με το ένα χέρι το αδειάζουμε λίγο-λίγο στο μπολ 
που έχουμε χτυπήσει το αυγολέμονο, ενώ με το άλλο 
χέρι χτυπάμε γρήγορα και δυνατά για να μην κόψει.

• Επαναλαμβάνουμε μέχρι να βεβαιωθούμε ότι το 
αυγολέμονο έδεσε και δεν έκοψε.

• Τρίβουμε στη σούπα φρέσκο μαύρο πιπέρι.
• Η σούπα γαλοπούλας είναι έτοιμη.
• Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Υπέροχη σούπα γαλοπούλας

Κάθετα

1. Ανεξάντλητος, ακένωτος.

2. Σε σκακιέρα κινούνται.

3. Γαλλικό αντρικό όνομα.

4. Κεντρικά στην… Αϊτή.

5. Δώρα… της θείας ευχαριστίας.

6. Εμπρόθετο άρθρο.

7. Εγώ ο ίδιος, το άτομό μου.

8. Ινστιτούτο Καταναλωτών.

9. Αυτός την… κοπάνησε.

14. Κάθισμα κωπηλάτη.

16. Ο Μοριάς στην αρχαιότητα.

20. Ιστορική πόλη της Ρουμανίας.

22. Πολύ (αρχ.).

24. Πινακίδα… διαδηλωτή.

26. … ες Σαλάμ: λιμάνι της Τανζανίας.

29. Είδος σπάθας.

31. Βγαίνει καμιά φορά… το καρπούζι.

33. Αρχαίο επιφώνημα λύπης ή χαράς.

35. Αιθάλη, καπνιά.

38. Βρίσκονται στο… πιάνο.
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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομί-
λου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συ-
νεργασία με το Εργαστήριο 
Αφηγηματικής Έρευνας, Τμήμα 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, οργα-
νώνει το Σάββατο 17 και την 
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, εκπαι-
δευτικές δράσεις για παιδιά και 
εφήβους στο Μουσείο Μετάξης, 
στο Σουφλί.

Οι δράσεις πραγματοποιού-
νται στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος «Ξετυλίγοντας το Κου-

κούλι της Μνήμης: Γυναικεία 
Αφηγήματα ενός Κόσμου που 
Χάνεται» το οποίο υποστηρίζεται 
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος Πρωτοβουλία για τις Δημό-
σιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
του Πανεπιστημίου Κολούμπια 
- SNFPHI.

 Αναλυτικά:
• Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, 

11:00 - 13:00
«Παιχνίδι με το παρελθόν»
Τι ιστορίες ίσως να κρύβει 

ένα κτήριο; Πώς μπορεί να ήταν 
στο παρελθόν χώροι και κτήρια 

του Σουφλίου;
Μέσα από ένα κυνήγι θησαυ-

ρού, αφηγήσεις και παιχνίδια, 
παιδιά ηλικίας 7 έως 10 ετών, 
θα ξετυλίξουν την ιστορία του 
κτηρίου που σήμερα φιλοξενεί 
το Μουσείο Μετάξης

• Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, 
11:00 - 13:00

«Κάθε Βράδυ Γλεντούσαμε: 
Ιστορίες του Χθες στο Σήμερα»

Στο βιωματικό εργαστή-
ρι, έφηβοι ηλικίας 12 έως 17 
ετών, θα ανατρέξουν σε ιστορί-
ες από το Σουφλί και θα χρησι-
μοποιήσουν τη φαντασία τους 
για να τις προσεγγίσουν μέσα 
από μια κριτική ιστορική ματιά. 
Θα έχουν επίσης την ευκαιρία 
να επεξεργαστούν προφορικές 
μαρτυρίες γυναικών Η συμμε-
τοχή στις δράσεις και τα υλικά 
είναι δωρεάν. Απαραίτητη η δή-
λωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και κρατήσεις μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το Μουσείο 
στο τηλέφωνο 25540-23700 
(καθημερινά, εκτός Τρίτης, 
10:00-17:00). ΠΙΟΠ | Μου-
σείο Μετάξης

Το δεύτερο άλμπουμ του 
«δικού μας» μουσικού κυκλο-
φόρησε τον Απριλίο της φετι-
νής χρονιάς, μέσω της SAOS 
RECORDS. Εξελίσσοντας τον 
ηλεκτρονικό του ήχο του ο 
Έβρίτης παραγωγός, DJ και 
Label Owner παρέδωσε ένα 
υποδειγματικό electronica άλ-
μπουμ εννέα τραγουδιών σε 
trip-hop, nu-jazz, mid-tempo 
και downtempo μοτίβα, με 
άφθονη χρήση φυσικών οργά-
νων όπως σαξόφωνο, τρομπέ-
τα, κιθάρες, κρουστά και πιάνο. 
Ο δίσκος φιλοξενεί μουσικούς 

συμμετέχοντες όπως Spyreas 
Sid, Idra Kayne και Kevin Yost.

Την Πέμπτη 29 Δεκεμ-
βρίου λοιπόν οι Bengoa 
(synthesizer), Τζένη Χατζοπού-
λου (φωνή - vocal fx), Αλέξης 
Γραμματικός (σαξόφωνο), Λευ-
τέρης Παπαδάκης (μπάσο), Μά-
νος Ναζλής (ντραμς) και Νι-
κόλαος Σιδερίδης (τρομπέτα) 
θα ερμηνεύσουν ζωντανά στην 
σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου 
Αλεξανδρούπολης το ‘Music 
For Your Red Parts’, καθώς και 
κομμάτια από το ολοκαίνουριο 
‘Music For Your Red Parts - 

The Bsides’ που μόλις κυκλο-
φόρησε. Μια βραδιά με μουσι-
κή για τα “κόκκινα σημεία” σου.

opening act: Vangelis 
Georgantzis

Με την υποστήριξη του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης και της 
Κινηματογραφικής Λέσχης Αλε-
ξανδρούπολης

Doors open: 20:30
Tickets: 10€
Προπώληση - 14ης ΜαΪου 

11 (κάτω όροφος)
Στο φουαγιέ του Θεάτρου 

θα λειτουργεί μπαρ.

«BENGOA FULL BAND LIVE» στο 
Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

Το 
Σάββατο 17/12 

φοράμε το κόκκινο 
σκουφάκι μας και 
τρέχουμε για καλό 

σκοπό

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, φο-
ράμε το κόκκινο σκουφάκι μας και 
τρέχουμε για καλό σκοπό στο AXD 
Night Santa Run στην Αλεξανδρού-
πολη, σε έναν αγώνα αγάπης που 
συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης και ο ΜΓΣ Εθνικός Αλε-
ξανδρούπολης.

Φορέστε το καλό σας χαμόγελο 
και το αγιοβασιλίτικο σκουφάκι και 
ελάτε να τρέξουμε ή και να περπα-
τήσουμε στους δρόμους της πόλης 
βοηθώντας παράλληλα τα παιδικά 
χωριά SOS.

Ημέρα: Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, 
ώρα προσέλευσης 18.00, ώρα εκκί-
νησης 18.30, Σημείο εκκίνησης : Το 
Πάρκο των Χριστουγέννων

Στο πάρκο θα σας περιμένει ένα 
μεγάλο καλάθι όπου μπορείτε να 
προσφέρετε ένα από τα παρακάτω 
αγαθά που χρειάζονται τα παιδικά 
χωριά SOS :

Τρόφιμα -είδη πρώτης ανάγκης 
& περιποίησης:

• Είδη περιποίησης & προσωπική 
υγιεινής (σαμπουάν, μαλακτική κρέ-
μα, σερβιέτες, αποσμητικά, μωρομά-
ντηλα, μάσκες μιας χρήσης, αντιση-
πτικά gel)

• Είδη γενικού καθαρισμού (χλω-
ρίνη, υγρό καθαριστικό για το πάτω-
μα, υγρό για τα τζάμια, απολυμαντικά, 
υγρό-σκόνη για τα άλατα, καθαριστι-
κά κουζίνας-

μπάνιου σφουγγαρίστρες κτλ)

• Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
• Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων
• Χαρτικά είδη(χαρτί κουζίνας, 

χαρτοπετσέτες, υγείας, χαρτομάντι-
λα, κτλ)

• Ηλιέλαιο, ελαιόλαδο, καλαμπο-
κέλαιο, Γάλα μακράς διαρκείας σε 
χαρτόκουτο.

• Δημητριακά, μπάρες δημητρι-
ακών, μπισκότα, μαρμελάδες, μέλι, 
χυμοί

φρούτων, ξύδι, χυμό λεμόνι συ-
σκευασμένο

• Όσπρια, ζυμαρικά όπως κου-
σκούς συσκευασμένο, τραχανά συ-
σκευασμένος,χυλοπίτες συσκευα-
σμένες, σπαγγέτι, φιδέ, μανέστρα, 
ρύζι κτλ.

AXD Night Santa Run στην Αλεξανδρούπολη 

Το Γενικό Λύκειο Τυχερού πραγματοποίησε τρι-
ήμερη επίσκεψη στις Βρυξέλλες, ύστερα από την 
πρόσκληση της κ. Μαρίας Σπυράκη, Mέλους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η αποστολή του σχολείου είχε την ευκαιρία να 
συζητήσει με την κ. Σπυράκη σχετικά με τις πρωτο-
βουλίες που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο σε ζητήματα ενέργειας, βιομηχανίας και κλιμα-
τικής αλλαγής αλλά και ως προς την αναγκαιότητα 
εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Επιπλέον οι μαθητές και οι μαθήτριες επισκέ-
φθηκαν την αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρω-
π α - ϊκού Κοινοβουλίου και ξεναγή-

θηκαν στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και το 
Parlamentarium, ερχόμενοι σε στενή επαφή με την 
Ευρωπαϊκή Ιστορία και την κληρονομιά της στον 
σύγχρονο κόσμο.

Θα θέλαμε να απευθύνουμε θερμές ευχαριστί-
ες στην κ. Σπυράκη για την ευκαιρία που έδωσε 
στους μαθητές και τις μαθήτριες του ΓΕ.Λ. Τυχερού 
να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπό-
λοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αλλά και να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο της Ε.Ε. 
για την προαγωγή της ειρήνης, της συμφιλίωσης, 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των στην Ευρώπη.

Επίσκεψη στις Βρυξέλλες για το Γενικό
 Λύκειο Τυχερού

«Ξετυλίγοντας το κουκούλι της μνήμης…» στο 
Σουφλί στο Σαββατοκύριακο

Life

Μαθητές 
του Έβρου στο 

Ευρωκοινοβούλιο

«Έχει προϋπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δημάρχων του Βορείου Έβρου να μη συμπέσουν 
οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε Ορεστιάδα, Διδυμότειχο και Σουφλί. Έχουμε μείνει λίγοι 

σ΄αυτόν τον τόπο, πρέπει να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις και στο Διδυμότειχο 
και στο Σουφλί“ (ράδιο Έβρος)»»

Δημήτρης Βαρσαμακίδης, (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

Μια βραδιά με 
μουσική για τα “κόκκινα 

σημεία” σου την 
Πέμπτη 29/12

Εκπαιδευτικές 
δράσεις στο Μουσείο 
Μετάξης, Γυναικεία 

Αφηγήματα ενός 
Κόσμου που 

Χάνεται"
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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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Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο: Πώς θα πρέπει 
να δράσουμε αν πάρει 
φωτιά

Όπως τόνισε ο χρόνος ο οποίος μεσο-
λαβεί από την έναρξη μέχρι την εξάπλωση 
της φωτιάς είναι πάρα πολύ λίγος, γι’ αυτό 
είναι χρήσιμο να έχουμε στο σπίτι μας έναν 
φορητό πυροσβεστήρα.

«Ένας πυροσβεστήρας μπορεί να απο-
σοβήσει μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα δια-
μέρισμα, σε ένα σπίτι. Είμαστε μάρτυρες σε 
τέτοιου είδους πυρκαγιές και μπορούμε να 
πούμε ότι όλα αυτά μπορούν να προλη-
φθούν» τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου της 
Πυροσβεστικής.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον κίνδυνο 
από ασφυξία λόγω του καπνού σε έναν 
κλειστό χώρο λέγοντας ότι οι ενέργειες 
μας πρέπει να είναι άμεσες.

«Ένας πυροσβεστήρας μπορεί να μας 
σώσει τη ζωή και να να μας βγάλει από 

πολύ δύσκολες καταστάσεις, οπότε αφε-
νός βγάζουμε τα λαμπιόνια από την πρίζα 
όταν κοιμόμαστε ή πολύ περισσότερο όταν 
φεύγουμε από το σπίτι μας» συμβούλευσε 
τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυρο-
σβεστικής το πρώτο που κάνουμε σε περί-
πτωση φωτιάς είναι να κατεβάσουμε τον 
διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος και το 
δεύτερο να έχουμε έναν πυροσβεστήρα 
ανά όροφο.

«Αυτό θα σώσει ουσιαστικά το σπίτι μας. 
Δεν υπάρχει κάτι πιο τραγικό από το να καί-
γεται , ένα σπίτι από μια αμέλεια της στιγ-
μής, από ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα», 
είπε ο Αρτοποιός.

Σύμφωνα με τον ειδικό το 70% των πε-
ριπτώσεων που προκαλούνται πυρκαγιές σε 
ένα σπίτι σε μια οικία είναι από αμέλεια. Για 
το λόγο αυτό κάλεσε τους πολίτες να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μαγειρεύουν και 
να μην αφήνουν στην πρίζα ηλεκτρικές συ-
σκευές ενώ φεύγουν από το σπίτι. Εστίασε, 
επίσης, ότι αυτή η εποχή είναι κατάλληλη 
για να καθαρίσουν οι πολίτες την καύσιμη 
ύλη στις αυλές και γύρω από τα σπίτια.
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Επέτειοι

Ημέρα της Μαϊμούς

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Κελεμίδου Σ. - Παπάζογλου 
Χ. Κύπρου 20 (πλατεία παλιάς Δημαρχίας) 
✆2551082280
18:00-08:00 Τσώνης Μαζαράκη 11 (μεταξύ 
Αγ. Νικολάου & ΤΑΞΙ) ✆2551038473

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

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

Θύρσος, Λεύκιος, Λευκία, 
Λευκή

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, με το Τετράγωνο Ήλιου-
Ποσειδώνα, πρέπει να είσαι πολύ προσε-
κτικός, σε θέματα που έχουν να κάνουν 
με τις μετακινήσεις σου και τον κοινωνικό 
σου περίγυρο! Αν έχεις σκοπό να ταξι-
δέψεις, φρόντισε να είσαι οπωσδήποτε 
συνεπής και τέλεια οργανωμένος! 
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, με το Τετράγωνο Ήλιου-
Ποσειδώνα, οφείλεις να γίνεις περισσό-
τερο καχύποπτος με τους άλλους και να 
μάθεις να μην βασίζεσαι, στα λόγια τους, 
διότι κρύβονται πολλά από πίσω!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, το Τετράγωνο Ήλιου-
Ποσειδώνα, πλήττει σημαντικά τις δια-
προσωπικές σου σχέσεις και συνανα-
στροφές! Ενδεχομένως, να αναγκαστείς 
να βιώσεις μεγάλες απογοητεύσεις, 
αφού οι άλλοι δεν ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, με το Τετράγωνο 
Ήλιου-Ποσειδώνα, θα νιώσεις φορτω-
μένος και αρκετά αγχωμένος από τα τρε-
ξίματα της καθημερινότητας σου, κυρίως 
για πρακτικά θέματα! Οφείλεις σήμερα, 
να ανταποκριθείς σωστά στα αυξημένα 
σου καθήκοντα!    

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, το Τετράγωνο Ήλιου-
Ποσειδώνα την σημερινή ημέρα, σίγου-
ρα θα ενισχύσει την δημιουργικότητά 
σου και την λάμψη σου, γεγονός που 
θα επικεντρώσει όλα τα βλέμματα του 
θαυμασμού, επάνω σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα που πραγματο-
ποιείται το Τετράγωνο Ήλιου-Ποσειδώ-
να, οφείλεις να είσαι πολύ προσεκτικός! 
Θα αναγκαστείς να αναθεωρήσεις κα-
ταστάσεις και συγκυρίες στον τομέα του 
σπιτιού και της οικογένειας και να κάνεις 
εκ νέου εκτιμήσεις!    

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, με το Τετράγωνο Ήλιου-Πο-
σειδώνα σήμερα, πρέπει να αποφύγεις 
κουτσομπολιά, σοβαρές συζητήσεις κάθε 
είδους και νέα ξεκινήματα! Επίσης, μην 
πιστεύεις μεγάλα λόγια και υποσχέσεις 
και οφείλεις να προσέξεις όσο μπορείς 
τις μετακινήσεις σου και κυρίως τον τρό-
πο που οδηγείς!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα λόγω της όψης 
του Τετραγώνου Ήλιου-Ποσειδώνα, 
οφείλεις να προσπαθήσεις ουσιαστικά, 
ώστε να προστατέψεις τα κεκτημένα σου 
και κυρίως τις αξίες σου! Πιθανόν την ση-
μερινή ημέρα, να δημιουργηθούν κάποια 
μικρά προβλήματα!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Αιγόκερε, με το σημερινό Τετράγω-
νο Ήλιου-Ποσειδώνα, μην εμπιστεύεσαι 
χωρίς λογική την διαίσθηση σου, διότι 
ενδεχομένως να σε προδώσει σήμερα! 
Προσπάθησε να βασίζεσαι σε αντικειμε-
νικά κριτήρια, πριν από κάθε σου δράση, 
απόφαση και κυρίως, σε κάθε σου δια-
προσωπική συναναστροφή!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, οι σημερινές συγκυρίες, 
τα πρόσωπα τα οποία συναναστρέφεσαι 
και κάποια γεγονότα σήμερα, θα ξυπνή-
σουν την καχυποψία σου και την επιφυ-
λακτικότητα σου! Θες οπωσδήποτε, να 
έχεις το πάνω χέρι σε κάθε διαπροσω-
πική σου σχέση

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, με το Τετράγωνο Ήλιου-
Ποσειδώνα σήμερα, οφείλεις να είσαι 
προετοιμασμένος, για ορισμένες μικρές 
απογοητεύσεις, οι οποίες προέρχονται 
από τον φιλικό τομέα! Ωστόσο, μην αγ-
χωθείς, αφού τα προβλήματα, θα είναι 
παροδικά! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα το Τετράγωνο 
Ήλιου-Ποσειδώνα, σε επηρεάζει πάρα 
πολύ και για τον λόγο αυτό, οφείλεις να 
είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός! Φρόντισε 
να μην εμπιστεύεσαι χωρίς λογική τον 
κοινωνικό σου περίγυρο και να κρατάς 
μικρό καλάθι σε ό,τι ακούς!

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€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Την ανάγκη να «αγκαλιά-
σει» ο κόσμος της Ορεστιάδας 
περισσότερο την προσπάθεια 
της διοίκησης των αθλητών 
και του τεχνικού επιτελείου 
του Άθλου και να συνεχίζει να 
στηρίζει την ομάδα της πόλης 
και του Έβρου, καθώς δεν νο-
είται να μην υπάρχει ομάδα 
από τον νομό στην κορυφαία 
κατηγορία του ελληνικού βό-
λεϊ, επεσήμανε σε δηλώσεις 
του, στο περιθώριο του νικη-
φόρου αγώνα με τον ΟΦΗ, ο 
Γιώργος Παπάζογλου.

Ο Ορεστιαδίτης πρώην δι-
εθνής παλαίμαχος άσος, μαζί 
με τον συντοπίτη μας και νυν 
β’ προπονητή του ΟΦΗ, Νίκο 
Αντωνιάδη τιμήθηκαν από τη 
διοίκηση του Άθλου για την 

προσφορά τους στο άθλημα 
και στην πόλη μας.

Την βράβευση στον κ. 
Αντωνιάδη πραγματοποίησε η 
αντιπρόεδρος του ΤΑΑ Άθλος 
Ορεστιάδας, Ευστράτιος Κυ-
λούδης, ενώ τιμητική πλακέ-
τα στον Γιώργο Παπάζογλου 
παρέδωσε το μέλος του ΤΑΑ, 
Νίκος Ουζουνίδης.

Αμέσως μετά την βράβευ-
σή του ο Γιώργος Παπάζογλου 
δήλωσε συγκινημένος τα εξής:

«Θέλω να ευχαριστήσω μέ-
σα από την καρδιά μου τον 
Άθλο Ορεστιάδας για την τιμή 
που μου έκαναν. Ξεκίνησα πριν 
από πολλά χρόνια από αυτήν 
την πόλη και ήταν μεγάλη τι-
μή για μένα σήμερα. Πρέπει να 
δώσουμε συγχαρητήρια αρχικά 

στη διοίκηση του Άθλου και σε 
όλο αυτόν τον κόσμο που έρ-
χεται στο γήπεδο και στηρίζει 
αυτή την προσπάθεια.

Είχα βρεθεί και πριν δυο 
εβδομάδες εδώ στον αγώνα 
με τον Παναθηναϊκό και αυ-
τό το ρίγος συγκίνησης που 
έζησα είχα πάρα πολλά χρό-
νια να το ζήσω! Από τότε που 
είχα ξεκινήσει να παίζω εγώ 
πριν από 20 χρόνια, στο πα-
λιό γήπεδο! Ελπίζω και εύχο-

μαι ο κόσμος να συνεχίζει να 
στηρίζει την ομάδα, πρέπει να 
υπάρχει ομάδα από τον Έβρο 
στην κορυφαία κατηγορία, εύ-
χομαι σύντομα και ο Εθνικός 
να ακολουθήσει. Δεν γίνεται, 
δε νοείται να μην υπάρχει ομά-
δα του Έβρου στο πρωτάθλη-
μα της μεγάλης κατηγορίας.

Τα παιδιά του Έβρου αγα-
πάνε πάρα πολύ το βόλεϊ. 
Υπάρχουν παιδιά που μπορούν 
να στηρίξουνε αυτή την προ-

σπάθεια και αυτές τις ομάδες. 
Για αυτό και πρέπει όλοι να 
δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος 
και εμείς που είμαστε δίπλα 
στον αθλητισμό, ο κόσμος και 
οι διοικήσεις να στηρίξουμε 
αυτή την προσπάθεια. 

Την Κυριακή που μας έρ-
χεται θα παίξουν στον τελι-
κό για το πρωτάθλημα Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης 
ο Α.Ο Ορεστιάδας με τον Εθνι-
κό Αλεξανδρούπολης. Νομίζω 

πως υπάρχουν πολλά ταλέντα 
εκεί… Και ο Άθλος έχει πολ-
λά ταλέντα και οι Σέρρες και 
η Κομοτηνή, οπότε πρέπει να 
προσεχθούν αυτά τα παιδιά 
για να μπορέσουν να στηρί-
ξουν αυτές τις ομάδες» τόνισε 
ο 49χρονος πρώην διεθνής κε-
ντρικός, που σε 25χρόνια κα-
ριέρας πρωταθλητισμού στα 
γήπεδα, δεν δέχθηκε ποτέ κί-
τρινη κάρτα!
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«Ο κόσμος της Ορεστιάδας διψά για 
βόλεϊ, να συνεχίζει να στηρίζει την ομάδα 
του Άθλου»

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΙΤΗΣ ΠΡΩΗΝ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΑΣΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ   

Δεν γίνεται, δε νοείται να μην υπάρχει 
ομάδα του Έβρου στο πρωτάθλημα 
της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού 
βόλεϊ, τονίζει 

Με νίκες για Εθνικό & 
Σουφλί και ήττες για Κο-
μοτηνή & Ερμογένη ολο-
κληρώθηκε η 7η αγωνιστι-
κή στον Βόρειο όμιλο της 
Α2. Η ομάδα της Αλεξαν-
δρούπολης επικράτησε με 
3-0 στο κλειστό γυμναστή-
ριο «Μιχάλης Παρασκευό-

πουλος». Για την 7η αγω-
νιστική του βόρειου ομίλου 
της Α2 ανδρών, ο Εθνικός 
πήρε το θρακιώτικο ντέρ-
μπι κόντρα στην ΑΕ Κομο-
τηνής με 3-0, στο κλειστό 
γυμναστήριο «Μιχάλης Πα-
ρασκευόπουλος». Η ομάδα 
της Αλεξανδρούπολης ήταν 
ανώτερη σε όλα τα σημεία 
του παιχνιδιού, πραγματο-
ποιώντας με αυτή τη νίκη 
της το 7/7. Από την άλλη, 
η ομάδα του Ανέστη Γιαν-
νακόπουλου αντιμετώπισε 

προβλήματα στην υποδοχή 
και αφού έχασε την ευκαιρία 
για το 1-1, ο Εθνικός με την 
ψυχολογία με το μέρος του 
επικράτησε άνετα με 3-0.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-
23, 25-17)

Αποτελέσματα:
 Εθνικός Αλ. – 
ΑΕ Κομοτηνής 3-0 
Χ.Α.Ν.Θ. –  
Έβρος Σουφλίου 2-3
Ερμογένης – 
Α.Ο. Καβάλας 1-3
 Ήφαιστος Φλώρινας- 
Μακεδονικός 3-0
Πανηπειρωτικός - 
ΑΕΝ Πανοράματος 3-0

Βαθμολογία:
1.Μ.Γ.Σ Εθνικός 20
2.ΧΑΝΘ  16
3.  Ήφαιστος 16
4.ΑΕ Κομοτηνής  14
5.Α.Σ Ελπίς  11
6. Μακεδονικός  9
7.Α.Ο Καβάλας 9
8. Έβρος Σουφλίου 9
9.Ε.Α Λαρίσης  9
10.Γ.Σ. Πανηπειρωτικός 6
11.ΑΕΝ Πανοράματος  5
12. Ερμογένης  3

Αποτελέσματα και 
βαθμολογία στην 
Α2 ανδρών βόλεϊ 

Με τη νίκη της Ολυμπιάδας 
επί του Εθνικού έπεσε η αυ-
λαία της 8ης αγωνιστικής του 
ανδρικού πρωταθλήματος της 
ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Εθνικός Αλεξ/πο-
λης-Ολυμπιάδα 43-60

Η ομάδα της Ολυμπιάδας 
παρά την αστοχία στη επίθεση 
με καλή άμυνα κράτησε τους 
αντιπάλους χαμηλά στο σκορ 
και πήγε προηγούμενη στα απο-
δυτήρια(19-23).Στο δεύτερο 
ημίχρονο οι παίκτες συνέχισαν 
με συγκέντρωση στην άμυνα, 
βελτίωσαν τις επιθετικές τους 
επιλογές δημιούργησαν διαφο-
ρά και πέτυχαν την 7η νίκη τους 
στο πρωτάθλημα.

Δεκάλεπτα: 7-14,19-23,31-
38,43-60

Ολυμπιάδα (Κανδύλης Γ.): 
Καζάκος,Γιαννούλης,Δρού-
μπαλης 8(2),Νικολαίδης,Ξα-
φένιας 15(3),Κελεπεκίδης,Ζι-
ούτης 3,Τσιάμης 16(2),Κατσίκας 
15,Βλουντάρτσικ 3(1)

Εθνικός (Τελούδης Σ.): Αγ-
γελίδης 6(2),Τσολακίδης,Στα-
φανόπουλος 1,Ιωαννίδης 
7,Παπαδούδης 9,Τσάγιας 2,Θε-
οχαρίδης 4,Πασσιάς 6(2),Κο-
λούκης 8

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΑΕ Κομοτηνής – Δημοκρί-

τειο Κομοτηνής 63-68
Άτλας Κομοτηνής – Αίας Κο-

μοτηνής 60-80
Θύελλα Φερών – Αστέρας 

Καβάλας 64-80
Εθνικός Αλεξανδρούπολης 

– Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπο-
λης  43-60

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπο-
λης 15(7-1)
2. Αίας Κομοτηνής 14(6-2)
3. Αστέρας Καβάλας 14(6-2)
4. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 
12(4-4)
5. Άτλας Κομοτηνής 11(3-5)
6. Δημοκρίτειο Κομοτηνής 10 
(4-4)*
7. Θύελλα Φερών 9(1-7)
8. ΑΕ Κομοτηνής 7(1-7)*
* Οι ομάδες με αστερίσκο 
έχουν τιμωρία -2 βαθμών.

Κυρίαρχη η Ολυμπιάδα στο 
μπάσκετ της Αλεξανδρούπολης 

Επικράτησε του 
Εθνικού για την 
πρεμιέρα του 
β΄γύρου της 
ΕΚΑΣΑΜΑΘ

7 στα 7 και συνεχίζει ο 
πρωτοπόρος Εθνικός !  

Ο Ορεστιαδίτης πρώην διεθνής παλαίμαχος άσος Γιώργος 
Παπάζογλου τιμήθηκε από τη διοίκηση του Αθλου Ορεστιάδας
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