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Σε δημοπρασία και πάλι το 
αναψυκτήριο της πλαζ του ΕΟΤ

Ο χώρος θα παραχωρηθεί για 9 χρόνια, με αρχικό μηνιαίο μίσθωμα 
2.000 ευρώ. Γιατί «ναυάγησε» ο πρώτος διαγωνισμός
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Eurobank: Παρουσιάστηκε το 
πρωτοπόρο κατάστημα «Phygital» 

στην Αλεξανδρούπολη

Το νέο τραπεζικό μοντέλο συνδυάζει τον Ψηφιακό & φυσικό κόσμο 
στην υπηρεσία του πελάτη. Επίσημη παρουσίαση νέου καταστήματος 

παρουσία στελεχών της τράπεζας, φορέων και τοπικών αρχών. 
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Διήμερη απαγόρευση 
απόπλου του 
Πρωτεύς για 

Σαμοθράκη λόγω 
νοτιάδων

Τα δρομολόγια μεταφέρο-
νται για την Παρασκευή
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Δράση, γέλιο και 
συγκίνηση στον 
κινηματογράφο 

«Ηλύσια»

Το πρόγραμμα προβολών 
στον κινηματογράφο της Αλε-

ξανδρούπολης
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Στον Έβρο με 27 πρέσβεις ο Στον Έβρο με 27 πρέσβεις ο 
Υπουργός Προστασίας του Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Τάκης ΘεοδωρικάκοςΠολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος

Η πρώτη Πεζοπορική Διαδρομή Η πρώτη Πεζοπορική Διαδρομή 
του ΔΡΟΜΕΑ Θράκης για τη του ΔΡΟΜΕΑ Θράκης για τη 
νέα χρονιά τα είχε όλα !νέα χρονιά τα είχε όλα !

� 1616Εστίαση: Τραπεζάκια… μέσα, 
ειδάλλως πρόστιμα 

Έληξε στις 15/1 η απόφαση που είχε ληφθεί 
και στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, με την οποία 

παραχωρούνταν στα καταστήματα επιπλέον χώροι 
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ελέω covid. Νέο 
τοπίο στην εστίαση φέρνει και η επικαιροποίηση του 

αντικαπνιστικού νόμου  
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● Η Πρωτοβουλία για τη δη-
μιουργία Περιφερειακής Ενό-
τητας Β. Έβρου σχολιάζει με 
δηκτικό τρόπο τα όσα ανέφερε 
ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτά-
κης από την Αλεξανδρούπολη 

● Παράλληλα, καλεί τους πο-
λίτες να ενισχύσουν την προ-
σπάθεια και να υποστηρίξουν 
το αίτημα για μία ξεχωριστή 
διοικητική οντότητα στο βό-
ρειο τμήμα του νομού

● Πού μπορούν να υπογρά-
ψουν οι πολίτες και να στηρί-
ξουν το αίτημα 

● «Το νότιο τμήμα του νομού 
τρέχει με “χίλια” και επιτέλους 
αξιοποιούνται τα πλεονεκτή-
ματά του, θα πρέπει όμως να 
υπάρχει η συνθήκη ισόρροπης 
ανάπτυξης όλου του νομού» 
δηλώνει στην ΕΡΤ η πρόεδρος 
του Δικηγορικού Συλλόγου 
Ορεστιάδας, μία εκ των με-
λών της Πρωτοβουλίας Αννα 
Μεμετζή

«H απομόνωσή μας είναι 
μειονέκτημα, αναγκαία 
η δημιουργία ΠΕ Βορείου 
Έβρου»
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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
1764
Γίνεται η πρώτη αναφορά για 
χρήση επιστολής - βόμβας. Ο 
δανός ιστορικός Μπόλε Λούξ-
ντορφ γράφει στο ημερολόγιό 
του για κάποιον συνταγματάρχη 
Πόουλσεν, ο οποίος δέχθηκε ένα 
πακέτο στο σπίτι του και όταν το 
άνοιξε αυτό εξερράγη και τον 
τραυμάτισε.

1915
Θορυβώδη συλλαλητήρια διορ-
γανώνονται στην Πάτρα και στο 
Βόλο για την αύξηση της τιμής 
του ψωμιού στα 80 λεπτά.

1947
Ναυτική τραγωδία σημειώνεται 
στο νότιο Ευβοϊκό, που θα μεί-
νει στην ιστορία ως ο ελληνικός 
Τιτανικός. Το ατμόπλοιο «Χειμάρ-
ρα», με 544 επιβάτες, που εκτε-
λεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη 
- Πειραιάς, βυθίζεται μεταξύ Νέ-
ων Στύρων και Αγίας Μαρίνας, με 
αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 
τουλάχιστον 400 άτομα. Ανάμε-
σα στους επιβαίνοντες είναι 36 
πολιτικοί κρατούμενοι και 200 
χωροφύλακες.

1972
Ανακοινώνεται ότι το νέο αερο-
δρόμιο των Αθηνών στα Σπάτα, 
το οποίο βρίσκεται στο στάδιο 
της προμελέτης, θα αρχίσει να 
λειτουργεί στο τέλος του 1979 
και ότι το αεροδρόμιο του Ελλη-
νικού θα γίνει πάρκο...

1998
Για αλλαγή της τουρκικής πολιτι-
κής στο Κυπριακό και εγκατάλει-
ψη των απειλών για τους S300 
κάνει λόγο ο τουρκικός Τύπος, 
σύμφωνα με τον οποίον ο τούρ-
κος πρωθυπουργός Μεσούτ .

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1947
Έλενα Ναθαναήλ, ελληνίδα ηθο-
ποιός. (Θαν. 4/3/2008)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1828
Αλέξανδρος Υψηλάντης, έλληνας 
στρατιωτικός, λόγιος και αρχη-
γός της Φιλικής Εταιρείας. (Γεν. 
1/12/1792)

1903
Ευάγγελος Κουσουλάκος, έλλη-
νας δημοσιογράφος και εκδότης. 
(Γεν. 1861)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Υπογραφές για νέα ΜΕΑ μεταξύ Φάμελου 
– Λαμπάκη: Αλλαγή σελίδας στη διαχείριση 
απορριμμάτων

19
IAN

2020

«Σήμερα αλλάζουμε σελίδα στο θέμα της 
διαχείρισης απορριμμάτων, κι αυτή η νέα σε-
λίδα έχει πάρα πολύ χώρο για να γράψουμε 
νέες επιτυχίες», είπε από την Αλεξανδρούπο-
λη ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος 
παρέστη στην υπογραφή σύμβασης μεταξύ 
∆ΙΑΑΜΑΘ, ∆ήμου και αναδόχου εταιρείας 
για την κατασκευή του μεγάλου έργου της 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Η 
ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης, το πρώτο έργο του 
περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων της ΑΜΘ που παίρνει 
το δρόμο της υλοποίησης, θα επεξεργάζεται 
τα υπολειπόμενα σύμμεικτα απορρίμματα 
όλων των ∆ήμων του νομού Ροδόπης και 
των ∆ήμων Σουφλίου και Αλεξανδρούπο-
λης, εξυπηρετώντας πληθυσμό 200.000 κα-
τοίκων. Τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι θα 
απασχοληθούν στην κατασκευή της, ενώ 
θα δημιουργηθούν 50 νέες θέσεις εργασίας

Ο καιρός σήμερα

6
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Ανατολή - 07:37
Δύση - 17:18
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Πολλοί πολίτες της Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ομάδα γειτονιάς του Βαρδάρη 
αφαιρώντας τα σχέδια της μισαλλοδοξίας και του φασισμού από την τοιχογραφία του Ολοκαυτώ-
ματος.
«Σβήσαμε όλα τα φασιστικά σύμβολα αλλά πάνω απ' όλα ανταλλάξαμε απόψεις, προβληματισμούς 
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων αποτρόπαιων ενεργειών.  Ευχαριστούμε όλ@ για την 
ενεργή συμμετοχή και στήριξή τους», έγραψε η ομάδα.

Στα φαρμακεία γίνεται το έλα 
να δεις, υπάρχει ένα τεράστιο 
χάος. Άποψή μου είναι ότι εξο-
μάλυνση δεν θα υπάρξει ποτέ. 
(…) Για μένα εξομάλυνση εί-
ναι όταν ψάχνεις ένα φάρμα-
κο να πηγαίνεις στο φαρμακείο 
και να το βρίσκεις άμεσα ή να 
στο βρίσκει ο φαρμακοποιός 
σε 5-6 ώρες. 

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Είπαν

Η πρόβλεψή μας είναι ότι 
θα πάμε κατά μισή ποσοστι-
αία μονάδα προς τα κάτω σε 
σχέση με το 2022. Τα καλά 
νέα όμως είναι ότι αναμένουμε 
ότι η ανάπτυξη θα πιάσει πάτο 
φέτος και το 2024 θα είναι ένα 
έτος κατά το οποίο θα δούμε 
επιτέλους την παγκόσμια οι-
κονομία σε ανοδική πορεία. 

Κ. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΝΤ
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Μικρογνωμικά

Στο τέλος της έφτα-
σε η θητεία των τρι-
ών αγροτικών ιατρών 
που υπηρέτησαν στο 
Κέντρο Υγείας Σαμο-
θράκης, με τον διευθυ-
ντή του Κέντρου Γεν-
νάδιο Διαμαντόπουλο 
να τους αφιερώνει τα 
παρακάτω συγκινητι-
κά λόγια:

“Η πάροδος του 
χρόνου είναι ανεπαί-
σθητη, και κάπως έτσι, 
απαρατήρητα, έφτασε 
στο τέλμα της η θητεία των τριών αγρο-
τικών ιατρών μας, της Μαρίας Βλαχο-
πούλου, της Εύας Μπαλή, και του Γιώρ-
γου Κοτσάμπαση.

Το Κ.Υ. Σαμοθράκης στάθηκε ως δά-
σκαλος και μαθητής για τους νέους 
ιατρούς. Δάσκαλος, καθώς απέκτη-
σαν πρακτικές γνώσεις και εμπλούτι-
σαν εμπειρίες που θα αξιοποιήσουν στο 
μέλλον. Μαθητής, καθώς το Κ.Υ. διδά-
χθηκε από την αξιέπαινη συμπεριφορά 
τους με τους ασθενείς και το προσω-
πικό, την απαράμιλλη εργατικότητα και 
την προσήλωσή τους, τις οξυδερκείς 

παρατηρήσεις τους, και πάνω απ’ όλα, 
το υψηλό ήθος και το πολυπρισματικό 
τους πνεύμα.

Εκ μέρους όλου του προσωπικού του 
Κ.Υ. Σαμοθράκης, θα ήθελα ολόψυχα 
να τους ευχηθώ καλή σταδιοδρομία, 
επίτευξη των προσωπικών τους στό-
χων, και πραγμάτωση των βαθύτερων 
ονείρων τους.

Ο χρόνος μπορεί να πέρασε όντως 
ανεπαίσθητα, η παρουσία τους, ωστό-
σο, ήταν πέρα για πέρα αισθητή. Καλή 
τύχη, παιδιά!!”

Κ.Η.

Αλληλεγγύη στην πράξη  

Βασιλικές αναμνήσεις 
Καθώς παρακολουθούσα την κηδεία 

του Κωνσταντίνου μου έρχονταν στο νου 
παιδικές αναμνήσεις από τη δεκαετία  του 
1950. Ήμουν μαθητής του δημοτικού στην 
Καβάλα  και μας είχαν κατεβάσει στην 
οδο Ομόνοιας για να υποδεχτούμε τη βα-
σιλική οικογένεια. Το βασιλιά Παύλο, τη 
βασίλισσα Φρειδερίκη, το διάδοχο Κων-
σταντίνο και τις πριγκίπισσες   Σοφία και 
Ειρήνη. Η Φρειδερικη επρόκειτο να μοι-
ράσει  τα λεγόμενα «βιβλιάρια απόρων 

κορασίδων» με ενα χρηματικό  ποσό  για 
την προίκα τους, όπως ελεγαν. Ηταν χει-
μώνας και  είχε πολύ κρύο. Τα πόδια μας 
με τα κοντα παντελονάκια είχαν ξυλιάσει 
καθώς περιμέναμε επι ώρες να φθάσει η 
Βασιλική πομπή . Οταν έφθασαν οι μο-
τοσυκλετιστές που προηγούνταν της πο-
μπής, νιώσαμε ανακούφιση διοτι οι εξα-
τμίσεις των μηχανών ζέσταναν τα πόδια 
μας. Διακρίναμε μέσα στην λιμουζίνα τους 
πρίγκιπες που ήταν παιδιά και αυτοί 10 
εως 14 χρόνων. Μας χαμογελούσαν χαι-

Μία οικογένεια που γνωρίζει πολύ 
καλά πώς είναι να χάνεις ένα παιδί αδί-
κως θέλησε χθες, την ημέρα που είχε 
προγραμματιστεί να ξεκινήσει η δίκη για 
τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, να 
σταθεί δίπλα στους γονείς του αδικο-
χαμένου 19χρονου. 

Ο λόγος για την αδερφή της Ζωής 
Δαλακλίδου, της τότε 34χρονης που ο 
Χρήστος Παπάζογλου βίασε και έκαψε 
ζωντανή στην είσοδο της πολυκατοικί-
ας των γονιών της στην Ξάνθη το 2012.

Όπως μεταδίδει η 
Voria.gr, η αδερφή 
της Ζωής, Ελένη, προ-
σήλθε στο Δικαστικό 
Μέγαρο λίγο πριν τις 
9:00 το πρωί μαζί με 
τη μητέρα του Άλκη. Η 
ίδια συνόδευσε την κ. 
Μελίνα για να της συ-
μπαρασταθεί. «Το έχω 
ζήσει. Το ξέρω πώς εί-
ναι αυτό το πράγμα, 
είναι βάναυσο», δή-
λωσε.

Η κ. Δαλακλίδου 

συμφώνησε με τη δήλωση της μητέ-
ρας του Άλκη πως «τα ισόβια πρέπει να 
γίνουν ισόβια». «Αυτό θέλουμε, έχουν 
γίνει τόσα και τόσα εγκλήματα», πρό-
σθεσε.

Η Ελένη Δαλακλίδου έφυγε από το 
Δικαστικό Μέγαρο μετά τη διακοπή 
της δίκης χέρι-χέρι με τη μητέρα του 
Άλκη, δείχνοντας για ακόμα μία φορά 
τη συμπαράστασή της στην οικογένεια 
του 19χρονου.

Κ.Η. 

ρετώντας μας μέσα από τα κλειστά παρά-
θυρα του ζεστού αυτοκινήτου. Θυμάμαι 
μια μακάβρια σκεψη που έκανα τότε για 

τον διαδοχο Κωνσταντίνο που ήταν τέσ-
σερα χρόνια μεγαλύτερός μου. Μου ήρθε 
στο νου η ημέρα του θανάτου του και της 
πομπής που θα ακολουθούσε το φέρε-
τρό του και αναρωτήθηκα εάν θα ήμουν 
εν ζωή για να την παρακολουθήσω. Όχι, 
δεν ήταν κάποια αίσθηση μνησικακίας. 
Δεν ειχα αναπτύξει ακόμη αντιβασιλικά 
αντανακλαστικά. Μια παιδική σκεψη ήταν 
και την εξομολογούμαι σήμερα για πρωτη 
φορα, παρακολουθώντας την κηδεία του 
πρώην βασιλιά, με συγκίνηση, ομολογώ. 
Η ανθρώπινη διάσταση του θανάτου, συ-
χνά υπερισχύει της πολιτικής ορθότητας .

Γ.Λ.

Δίδαξαν και διδάχθηκαν 
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Συνελήφθη το απόγευμα της 
Τρίτης στην Αλεξανδρούπολη, από 
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης ένας 
ημεδαπός, ο οποίος δραστηριοποι-
ούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών 
στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξαν-
δρούπολης. Συγκεκριμένα, οι αστυ-
νομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διό-

τι σε έρευνα που πραγματοποίησαν 
στο σπίτι του, με τη συνδρομή του 
αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης 
ναρκωτικών «LAIKΑ», εντόπισαν και 
κατέσχεσαν, ένα μεταλλικό κυτίο και 
δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέρ-
γαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 
43,1 γραμμαρίων, 1 μεταλλικό τρί-
φτη, 71 νάιλον κενές συσκευασίες, 
το χρηματικό ποσό των 1.010 ευρώ 
και 1 κινητό τηλέφωνο. Την προ-
ανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης

«Η διαπιστωμένη από τους ιθύ-
νοντες “απομόνωση του Βορείου 
Έβρου” δεν είναι συγκοινωνιακή μό-
νο…, ούτε, βεβαίως, αποτελεί "συ-
γκριτικό πλεονέκτημα", αντίθετα εί-
ναι ένα μειονέκτημα που βιώνουμε 
καθημερινά οι κάτοικοι της περιο-
χής», σχολιάζει η Πρωτοβουλία για 
τη δημιουργία Περιφερειακής Ενό-
τητας Βορείου Έβρου, παίρνοντας 
θέση στις αντιδράσεις που προκάλε-
σε η απάντηση του Πρωθυπουργού 
όταν ερωτήθηκε για την «απομό-
νωση του βορείου Έβρου», σε συ-
νέντευξη τύπου στην Αλεξανδρού-
πολη. 

Με αφορμή αυτό, η Πρωτοβου-
λία θυμίζει την πρόταση που κα-
τέθεσε εδώ και καιρό, για τη δη-
μιουργία περιφερειακής ενότητας 
Βορείου Έβρου, χαρακτηρίζοντάς 
την «αναγκαία συνθήκη, προκειμέ-
νου να διεκδικήσει η περιοχή τις το-
πικές πολιτικές που απαιτούνται, για 
«να αντιστραφεί η πορεία συρρί-
κνωσης και ερήμωσης του τόπου». 

Σημειώνει επίσης ότι «η οριο-
θέτηση της περιοχής του Βορείου 
Έβρου με τη δημιουργία της Περι-
φερειακής Ενότητας, ως ξεχωρι-
στή διοικητική οντότητα, θα είναι 
το μέσο για να λάβει τις ιδιαίτερες 
πρόνοιες που απαιτούνται», ξεκαθα-
ρίζοντας ότι «η πρόταση δεν στρέ-
φεται εναντίον κανενός, δεν αφαιρεί 
από κανέναν δυνατότητες ή ευκαι-
ρίες, αλλά επιζητά κι επικεντρώνει 

στις δυνατότητες και ευκαιρίες που 
αξίζει και πρέπει να έχει το βόρειο 
τμήμα του νομού. Υπενθυμίζει, τέ-
λος, ότι συνεχίζεται η συγκέντρωση 
υπογραφών υποστήριξης του συ-
γκεκριμένου αιτήματος, τις πρωινές 
ώρες στο Εργατοϋπαλληλικό Κέ-
ντρο Ορεστιάδας, τις απογευματινές 
στο θέατρο «Διόνυσος» ή και με-
τά από τηλεφωνική επικοινωνία με 
τους εκπροσώπους της Πρωτοβου-

λίας (6932 259739, 6944 844672, 
6977 549975).

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, 
μία εκ των μελών της Πρωτοβου-
λίας, η πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Ορεστιάδας, Άννα Μεμε-
τζή, τόνισε ότι η διεκδίκηση ξεκινά 
από το «να προκαλέσουμε την πολι-
τική βούληση» για την ικανοποίηση 
του αιτήματος, υπογραμμίζοντας ότι 
«η περιοχή του βορείου Έβρου χρει-
άζεται επανεκκίνηση». Πρόσθεσε ότι 
«το νότιο τμήμα του νομού τρέχει με 
“χίλια”, και πολύ καλά κάνει, και επι-
τέλους αξιοποιούνται τα πλεονεκτή-
ματά του, θα πρέπει όμως να υπάρ-
χει η συνθήκη ισόρροπης ανάπτυξης 
όλου του νομού». Καταλήγοντας, 
τόνισε ότι η διεκδίκηση δεν έχει χα-
ρακτηριστικά «διαμάχης της Άνω και 

Κάτω Ραχούλας», ενώ δήλωσε ότι 
«συνεχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον 
για την υπογραφή του κειμένου που 
διατυπώνει το αίτημα», αφού, όπως 
παρατήρησε, «όλοι αναγνωρίζουν τα 
επιχειρήματα στα οποία αυτό στηρί-
ζεται και όποιος ενημερώνεται γι΄ 
αυτά, συνυπογράφει…». 
 Χρυσούλα Σαμουρίδου – 

ΕΡΤ Ορεστιάδας

«H περιοχή του βορείου 
Έβρου χρειάζεται 
επανεκκίνηση» 

Στον Έβρο με 27 
πρέσβεις ο Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη 
Τάκης Θεοδωρικάκος 
Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης 

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη Τάκης Θεοδωρικάκος το Σάββατο 
21/1/2023 θα επισκεφτεί την Αλεξαν-
δρούπολη όπου θα συναντηθεί με 27 
πρέσβεις από χώρες της Ε.Ε, των συνδε-
δεμένων χωρών με τη συνθήκη Σένγκεν 
και της Μεγάλης Βρετανίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της ενημέρωσης για το σχέδιο 
«Ακρίτας», τις ασύμμετρες απειλές που 
δέχεται η χώρα μας από την Τουρκία με 
την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού 
και την επέκταση του Φράχτη στον Έβρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη:

11:30: Καλωσόρισμα αντιπροσωπεί-
ας Πρέσβεων και εκπροσώπων τοπικών 
αρχών από κ. Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο στο 
Νομαρχείο

11:45-12:45: Ομιλία κ. Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη –Παρουσίαση 

μεταναστευτικού ζητήματος και ενερ-
γειών Ελληνικής Κυβέρνησης για την 
καταπολέμηση της παράνομης μετανά-
στευσης και την προστασία των εξωτε-
ρικών συνόρων.

Παρουσίαση επιχειρησιακών παραμέ-
τρων και ενεργειών αντιμετώπισης των 
παράνομων μεταναστευτικών ροών από 
την Ελληνική Αστυνομία, από επικεφαλής 
Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας των 
Συνόρων, Υποστράτηγο κ. Δ. Μάλλιο.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.
13:00: Αναχώρηση για τα ελληνο-

τουρκικά σύνορα, περιοχή Φερών/Έβρος.
13:20-14:00: Επίσκεψη φράχτη στα 

ε/τ σύνορα. Ενημέρωση αντιπροσωπείας 
για επέκταση φράχτη και σχέδιο Ακρίτας. 
Από Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό 
Διευθυντή Αν. Μακεδονίας και Θράκης, 
Υποστράτηγο κ. Π. Συριτούδη.

14:30-16:00: Γεύμα εργασίας

Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθη 
ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών

Τι εντόπισε η LAIKA στο 
σπίτι του συλληφθέντα

Διήμερη απαγόρευση 
απόπλου του Πρωτεύς για 

Σαμοθράκη λόγω νοτιάδων

Τα δρομολόγια μεταφέρονται για την Παρασκευή 

Λόγω της απαγόρευσης απόπλου 
που βρίσκεται σε ισχύ, το δρομολό-
γιο του πλοίου μας Ε/Γ –Ο/Γ ΠΡΩ-
ΤΕΥΣ δεν εκτελέστηκε χθες Τετάρ-
τη 18/01/2023 και ώρα 15:00 από 
τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Το 
απαγορευτικό θα ισχύσει και για σή-
μερα Πέμπτη 19/01/2023 και ώρα 

17:00 δεν θα εκτελεστεί.
Τα δρομολόγια μεταφέρονται για 

την Παρασκευή 20/01/2023 και σύμ-
φωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Όσοι επιβάτες έχουν εκδώσει ήδη 
εισιτήρια, θα ενημερωθούν με μέρι-
μνα της εταιρίας μας.

ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΤ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΒΡΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΜΕΤΖΗ           

«Το νότιο τμήμα του νομού τρέχει με “χίλια” 
και επιτέλους αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματά 
του, θα πρέπει όμως να υπάρχει η συνθήκη 
ισόρροπης ανάπτυξης όλου του νομού» αναφέρει 
χαρακτηριστικά 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/01/2023

ΛΙΜΑΝΙ
ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 08:30

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 10:40 11:30

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 13:40 15:00

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 17:10 17:30

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 19:40
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«Η διαπιστωμένη από τους 
ιθύνοντες ‘απομόνωση του 
Βορείου Έβρου’ δεν είναι συ-
γκοινωνιακή μόνο και δεν θα 
λυθεί με το ‘όραμα του προα-
στιακού σιδηροδρόμου’, που 
καλώς θα γίνει αν γίνει. Ούτε 
βεβαίως η απομόνωση αποτε-
λεί ‘συγκριτικό πλεονέκτημα’, 
αντίθετα είναι ένα μειονέκτη-
μα που βιώνουμε καθημερινά 
οι κάτοικοι της περιοχής», ανα-
φέρει, μεταξύ άλλων, σε ανα-
κοίνωσή της η Πρωτοβουλία 
για τη δημιουργία ξεχωριστής 
Περιφερειακής Ενότητας Βο-
ρείου Έβρου, σχολιάζοντας με 
τον τρόπο αυτό τις πρόσφατες 
αναφορές του Πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη από την 
Αλεξανδρούπολη, ότι η απο-
μόνωση του βορείου τμήμα-
τος του νομού μας μπορεί να 
είναι και πλεονέκτημα.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μη-
τσοτάκης, στη συνέντευξη τύ-
που που παραχώρησε κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψής του 
στην περιοχή, το περασμέ-
νο Σάββατο, ερωτηθείς από 
τον Νίκο Πατούνα και το Ρά-
διο Έβρος για την ανισόρρο-
πη ανάπτυξη του Έβρου και 
τις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής 
στο βόρειο τμήμα του νομού, 
μεταξύ άλλων, ανέφερε: «…
Πιστεύω ότι οι κάτοικοι του 
βορείου Έβρου αγαπούν πο-

λύ την περιοχή τους και ζη-
τούν από το κράτος τη μέγι-
στη δυνατή ευαισθητοποίηση. 
Και από το κράτος και από την 
Περιφέρεια. Αλλά αυτό που 
λέτε ως απομόνωση μπορεί 
να είναι και συγκριτικό πλεο-
νέκτημα. Με ποια έννοια; Ότι 
ο βόρειος Έβρος είναι ακόμα 
πιο κοντά στις αγορές της κε-
ντρικής Ευρώπης, της Βουλγα-
ρίας, της Ρουμανίας, σε σχέση 
με τον νότιο Έβρο και μία εξα-
γωγική επιχείρηση μπορεί να 
έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
να είναι εκεί από το να είναι 
κάπου αλλού».

Συνεχίζουν τον αγώνα 
τους 

Σε ανακοίνωσή της, η Πρω-
τοβουλία για τη δημιουργία 
Περιφερειακής Ενότητας Βο-
ρείου Έβρου, σημειώνει πως 
«τα δεδομένα της πρόσφατης 
απογραφής επιβεβαιώνουν, 
δυστυχώς, αυτό που βλέπου-
με όσοι ζούμε εδώ. Η μείωση 
των μόνιμα διαμενόντων κα-
τά 16%-17% σε μία δεκαετία 
στην Ορεστιάδα και το Διδυ-
μότειχο αποτυπώνει εύγλωττα 
τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα 
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
και ωθούν πολλούς στη φυγή 
και τη μετανάστευση». Καλούν 
τους πολίτες να ενισχύσουν 
την προσπάθεια και να υπο-

στηρίξουν το αίτημα για μία 
ξεχωριστή διοικητική οντότητα 
στο βόρειο τμήμα του Έβρου. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Οι φορείς και τα πρόσωπα 

που αποτελούμε την Πρωτο-
βουλία για τη δημιουργία Πε-
ριφερειακής Ενότητας Βορεί-
ου Έβρου καταθέσαμε εδώ και 
αρκετό καιρό μία πρόταση ως 
αναγκαία συνθήκη, προκειμέ-
νου να διεκδικήσει η περιοχή 
μας τις τοπικές πολιτικές που 
απαιτούνται, για:

- να σταματήσει το κόστος 
διαβίωσης να αποτελεί τιμω-
ρία των κατοίκων,

- να δημιουργηθούν προϋ-
ποθέσεις εγκατάστασης επιχει-
ρήσεων που θα απολαμβάνουν 
ίσους όρους με τις αντίστοιχες 
άλλων περιοχών, και

- να αντιστραφεί η πορεία 
συρρίκνωσης και ερήμωσης 
του τόπου μας.

Τα δεδομένα της πρόσφα-
της απογραφής επιβεβαιώνουν, 
δυστυχώς, αυτό που βλέπου-
με όσοι ζούμε εδώ. Η μείωση 
των μόνιμα διαμενόντων κα-
τά 16%-17% σε μία δεκαετία 
στην Ορεστιάδα και το Διδυ-
μότειχο αποτυπώνει εύγλωττα 

τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα 
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
και ωθούν πολλούς στη φυγή 
και τη μετανάστευση.

Η αντιστροφή του κλίματος, 
που είναι αναγκαία σε μια τό-
σο ευαίσθητη περιοχή μ' έναν 
γείτονα που απειλεί διαρκώς 
τη χώρα μας, μπορεί να επι-
τευχθεί με την έμπρακτη ανα-
γνώριση των ιδιαιτεροτήτων 
της και τη λήψη μέτρων που 
θα της δίνουν προοπτικές.

Τοπικές πολιτικές, φορο-
λογικά και άλλα οικονομικά 
κίνητρα για την εγκατάσταση 
και επιβίωση επιχειρήσεων με 
την κλιμάκωση του ποσοστού 
επιδότησής τους και εντός του 
Νομού Έβρου που έχει βάθος 
σχεδόν 200 χιλιόμετρα, η μεί-
ωση της φορολογίας των καυ-
σίμων για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής αιμορραγίας 
σε όμορες χώρες και της επι-
βάρυνσης του κόστους διαβί-
ωσης και επιχειρείν λόγω των 
κλιματολογικών συνθηκών, η 
ενίσχυση της αγροτικής οικο-
νομίας με παρεμβάσεις στο κό-
στος παραγωγής των αγροτι-
κών προϊόντων, η μείωση των 
αντικειμενικών αξιών σε ακίνη-

τες περιουσίες που αναζητείται 
η αξία τους μολονότι δημιουρ-
γήθηκαν με δυσμενέστερους 
όρους από άλλες περιοχές, η 
στήριξη δομών που αποτελούν 
ανάσα για τον τόπο όπως το 
Πανεπιστήμιο, η δημιουργία, 
εντέλει, συνθηκών παραμονής 
των κατοίκων, λαμβάνει δια-
στάσεις επιτακτικής ανάγκης.

Η βάση για την διεκδίκη-
ση, αλλά και την ευχερέστερη 
από πλευράς πολιτείας λήψη 
αυτών ή παρόμοιων μέτρων, 
είναι η οριοθέτηση της περιο-
χής του Βορείου Έβρου με τη 
δημιουργία της Περιφερεια-
κής Ενότητας, ώστε ως ξεχω-
ριστή διοικητική οντότητα να 
λάβει τις ιδιαίτερες πρόνοιες 
που απαιτούνται.

Χαιρόμαστε με την πρόοδο 
όλων των πόλεων και της Αλε-
ξανδρούπολης ακόμη περισ-
σότερο. Η πρόταση δεν στρέ-
φεται εναντίον κανενός, δεν 
αφαιρεί από κανέναν δυνατό-
τητες ή ευκαιρίες, αλλά επιζητά 
κι επικεντρώνει στις δυνατότη-
τες και ευκαιρίες που αξίζει και 
πρέπει να έχει και ο τόπος μας.

Η διαπιστωμένη από τους 
ιθύνοντες «απομόνωση του 

Βορείου Έβρου» δεν είναι συ-
γκοινωνιακή μόνο και δεν θα 
λυθεί με το «όραμα του προ-
αστιακού σιδηροδρόμου», που 
καλώς θα γίνει αν γίνει. Ούτε 
βεβαίως η απομόνωση αποτε-
λεί "συγκριτικό πλεονέκτημα", 
αντίθετα είναι ένα μειονέκτη-
μα που βιώνουμε καθημερινά 
οι κάτοικοι της περιοχής.

Σας καλούμε όλους τους 
συμπολίτες μας, είτε ως πρό-
σωπα, είτε με τον θεσμικό ρό-
λο που κατέχει ο καθένας, να 
αγωνιστούμε για τη δημιουρ-
γία Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Έβρου ως βάση για 
τη διεκδίκηση των πολιτικών 
που απαιτούνται.  

Υπογράφουμε όλοι το αί-
τημα σε καθορισμένα σημεία:

- πρωί: στο Εργατοϋπαλλη-
λικό Κέντρο Ορεστιάδας (Αγ. 
Θεοδώρων 89)

- απόγευμα: στο θέατρο Δι-
όνυσος (Ορέστου 76)

ή κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας: 6932259739, 
6944844672, 6977549975

Στο αγώνα αυτόν δεν πε-
ρισσεύει κανείς».

«H απομόνωσή μας είναι ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ, 
αναγκαία η δημιουργία ΠΕ Βορείου Έβρου»

ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΤΙ Η 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΑΠΑΝΤΑ 
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ 
ΖΗΤΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ                

Πού μπορούν να υπογράψουν οι πολίτες 
και να στηρίξουν το αίτημα 

Η απραξία και η αδιαφορία 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
για την αντιμετώπιση της οι-
κονομικής και δημογραφικής 
κατάρρευσης του Έβρου και 
ο χρόνιος εμπαιγμός της ΝΔ 
στους κατοίκους του Βορείου 
Έβρου, δικαιολογήθηκαν από 
τον Πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη με την εξής φρά-
ση/ απάντησή του στη συνέ-
ντευξη τύπου στην Αλεξαν-
δρούπολη στις 14.01.2023: 

"Αυτό που λέτε ως απομό-

νωση μπορεί να είναι και συ-
γκριτικό πλεονέκτημα." 

Αλήθεια κ. Μητσοτάκη, 
έχετε ιδέα για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του Νομού 
στον οποίο απευθύνεστε; 
Δεν έχετε ενημερωθεί από 
τους εκλεγμένους βουλευ-
τές του κόμματός σας για τις 
ουσιαστικές ανάγκες και προ-
βλήματα που ταλανίζουν το 
βόρειο κομμάτι του Νομού 
Έβρου;

 Οι απαντήσεις στα παρα-

πάνω ερωτήματα μοιάζουν 
αρνητικές αν κρίνουμε από 
τη δική σας απαράδεκτη απά-
ντηση σχετικά με την απομό-
νωση, και κατ' επέκταση την 
οικονομική κατάρρευση και 
την εγκατάλειψη του τμήμα-
τος του Βορείου Έβρου!

 Καμιά ανάπτυξη, καμιά 
ενίσχυση στην τοπική κοινω-
νία, κανένα κίνητρο από την 
κυβέρνησή σας, κανένα ου-
σιαστικό μέτρο φορολογικής 
αντιμετώπισης ή αντιμετώπι-
σης του δημογραφικού, καμία 
εξέλιξη με τα πανεπιστημιακά 
τμήματα τόσο στην Ορεστιά-
δα όσο και στο Διδυμότειχο! 

Μόνο αδιαφορία και εγκα-
τάλειψη εισέπραξε ο Έβρος! 

Να σας θυμίσουμε ότι 
εσείς ο ίδιος, κ. Μητσοτάκη 
αναγνωρίσατε πριν 1,5 χρόνο 
στη ΔΕΘ την απομόνωση του 
Βορείου τμήματος του Έβρου, 
δηλώνοντας ότι είχατε πολλά 
σχέδια για το πώς θα σπάσε-
τε την απομόνωσή του! Διε-
ρωτόμαστε λοιπόν, ποια ήταν 
αυτά τα "σχέδια" λοιπόν; Και 
πως αυτά έγιναν πράξεις;

 Οικειοποιώντας έργα του 
ΣΥΡΙΖΑ ως δικά σας; Μη θε-
σμοθετώντας τη λειτουργία 
του Τμήματος Ψυχολογίας 
στο Διδυμότειχο που εδώ 

και δύο χρόνια υπόσχεστε? 
Υποχρηματοδοτώντας τα 
τμήματα των περιφερειακών 
πανεπιστημίων και εφαρμό-
ζοντας την Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής, οδηγώντας τα 
σε κλείσιμο; Υποβαθμίζοντας 
με πολιτικές εξαθλίωσης τον 
πρωτογενή τομέα και τα περι-
φερειακά Κέντρα Υγείας; Και 
τέλος, όλα τα παραπάνω τα 
χαρακτηρίζετε ως "συγκριτι-
κό πλεονέκτημα";!... 

Τα επικοινωνιακά προε-
κλογικά πυροτεχνήματα της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη κά-
νουν κρότο! 

Κ. Πρωθυπουργέ δεν γί-

νεστε πειστικός σε κανέναν 
πολίτη του Έβρου που διεκ-
δικεί να ζεί με αξιοπρέπεια! 
Αν ωστόσο επιμένετε ότι στον 
Βόρειο Έβρο η απομόνωση 
αποτελεί συγκριτικό πλεονέ-
κτημα και ότι η ανάπτυξη αν-
θίζει τόσο που δεν χρειάζεται 
καμία δική σας παρέμβαση, 
τότε θα σας προτείναμε να 
έρθετε να ζήσετε στο Βόρειο 
Έβρο μιας και θα είστε και 
υποψήφιος Βουλευτής του 
Νομού μας ή να στείλετε τα 
παιδιά σας εδώ να εργαστούν 
και να ζήσουν!
Οργάνωση Μελών 
Ορεστιάδας

«Χρόνιος είναι ο εμπαιγμός της ΝΔ στους 
κατοίκους του Βορείου Έβρου»
Ανακοίνωση Οργάνωσης μελών ΣΥΡΙΖΑ 
Ορεστιάδας για επίσκεψη Μητσοτάκη στον Έβρο
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Αλλάζει το τοπίο στην εστία-
ση με τη νέα χρονιά, καθώς από 
τη μία έληξε η ισχύς των αποφά-
σεων των Δήμων με τις οποίες 
δίνονταν περισσότεροι χώροι, 
ατελώς, για ανάπτυξη τραπεζο-
καθισμάτων στα καταστήματα, 
λόγω πανδημίας, ενώ, από την 
άλλη, προωθούνται σημαντικές 
αλλαγές στον αντικαπνιστικό νόμο 
που αναπόφευκτα θα επηρεάσει 
και την εστίαση.

Και στον Δήμο Αλεξανδρού-
πολης, από την έναρξη της παν-
δημίας και για τις περιόδους που 
η εστίαση ήταν ανοικτή, οι επιχει-
ρήσεις είχαν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν επιπλέον δη-
μόσιο χώρο, προκειμένου και να 
τηρείται η περί αποστάσεων νο-
μοθεσία, αλλά και να μην καταρ-
ρεύσουν οικονομικά λόγω των 
περιορισμών. Η αρχική απόφαση 
έλαβε αρκετές παρατάσεις, με την 
τελευταία, να εξέπνευσε στις 15 
Ιανουαρίου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αναπλη-
ρωτής  Υπουργός Εσωτερικών 
Στέλιος Πέτσας, από το βήμα της 
Βουλής και απαντώντας σε σχετι-
κή ερώτηση, προανήγγειλε τσου-
χτερά πρόστιμα και κυρώσεις που 
θα φτάνουν μέχρι και τη σφράγι-
ση του καταστήματος, για όσες 
επιχειρήσεις εστίασης συνεχίζουν 
να καταλαμβάνουν αυθαίρετα δη-
μόσιο χώρο στον απόηχο των μέ-
τρων της ατελούς παραχώρησης 
χώρου κατά την περίοδο ισχύος 
των μέτρων για την πανδημία.

Απαντώντας σε ερώτηση της 
βουλευτή της ΝΔ, Φωτεινής Πι-

πιλή στο πλαίσιο του κοινοβου-
λευτικού ελέγχου, ο κ. Πέτσας 
επεσήμανε πως το υπουργείο 
Εσωτερικών είναι απόλυτα σύμ-
φωνο με την αυστηροποίηση των 
ποινών, ώστε να δοθεί στους πο-
λίτες η δυνατότητα να κυκλο-
φορούν στον δημόσιο χώρο: «Η 
αυστηροποίηση των ποινών προ-
βλέπει μέχρι και το σφράγισμα 
των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος που δεν τηρούν 
τις υποχρεώσεις από τον νόμο, 
δηλαδή να καταλαμβάνουν τα τε-
τραγωνικά που τους έχουν παρα-
χωρηθεί και όχι επιπλέον».

Όπως αναφέρει το ethnos.gr, 
η αυστηροποίηση των ποινών 
θα έρθει το αμέσως προσεχές 
διάστημα με σχετική νομοθετική 
ρύθμιση για την οποία υπάρχει 
ήδη συνεννόηση με την Κεντρι-
κή Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕ-
ΔΕ), όπως ανακοίνωσε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός: «Το Υπουργείο 
Εσωτερικών σε συνεννόηση με 
την ΚΕΔΕ προχωρά στη ρύθμιση 
αυτή. Δεν αφορά μόνο τον Δήμο 
Αθηναίων. 

Είναι προφανές ότι στον Δή-
μο Αθηναίων υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα, αλλά και σε άλλες 
περιοχές της χώρας, ακόμη και 
σε οποιαδήποτε πλατεία μπορεί 
να το παρατηρήσει κανείς αυτό 
το φαινόμενο. 

Θα περάσουμε γρήγορα μια 
διάταξη σχετική που να αυστηρο-
ποιούμε το πλαίσιο να μην κατα-
λαμβάνονται αυθαίρετα οι ελεύ-
θεροι δημόσιοι χώροι και όταν 
αυτοί καταλαμβάνονται, πραγμα-

τικά να υπάρχει μια αυστηρή τιμω-
ρία και αυτή η αυστηρή τιμωρία 
να μπορεί να φτάνει μέχρι και το 
σφράγισμα των καταστημάτων 
αυτών».

Νέος νόμος για το κάπνισμα 

σε δημόσιους εξωτερικούς 

χώρους

Να κλείσει τα «παράθυρα» της 
αντικαπνιστικής νομοθεσίας που 
επιτρέπουν να βαπτίζονται χώροι 
κατ’ ουσίαν κλειστοί ως υπαίθρι-
οι, διαλύοντας τον καπνό που θο-
λώνει το τοπίο για τις ελεγκτικές 
αρχές, θα επιχειρήσει το πρώτο 
τρίμηνο του 2023 το υπουργείο 
Υγείας.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, 
το υπουργείο Υγείας σε συνεργα-
σία με τα συναρμόδια υπουργεία 
θα προχωρήσει στην επικαιροποί-
ηση του νόμου για την απαγόρευ-
ση του καπνίσματος σε δύο βασι-
κές κατευθύνσεις:

-την ακριβέστερη περιγραφή 
των χώρων όπου απαγορεύεται 
το κάπνισμα, με ενδεχόμενη δι-
εύρυνσή τους, καθώς και

-τον επαναπροσδιορισμό των 
καπνικών προϊόντων των οποίων 
η χρήση απαγορεύεται σε κλει-
στούς δημόσιους χώρους, λαμβά-
νοντας υπόψη όλα τα νέα προϊό-
ντα που κυκλοφορούν.

Ηδη το υπουργείο έχει ξεκινή-
σει την επεξεργασία των σχετι-
κών διατάξεων με στόχο να είναι 
έτοιμο το νέο θεσμικό πλαίσιο το 
πρώτο τρίμηνο του 2023. Την ίδια 

στιγμή σχεδιάζονται και δράσεις 
πρόληψης της καπνιστικής συνή-
θειας από τις πολύ μικρές ηλικίες. 
Ο στόχος είναι τα παιδιά που θα 
γεννηθούν στην Ελλάδα το 2025 
να είναι η πρώτη γενιά που δεν 
θα καπνίζει και δεν θα εκτίθεται 
στον καπνό.

Οπως ανέφερε στην «Καθη-
μερινή» η γενική γραμματέας Δη-
μόσιας Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, 
«επεξεργαζόμαστε με τα συναρ-
μόδια υπουργεία μια σειρά από 
διατάξεις οι οποίες θα κλείσουν 
κενά που έχουμε εντοπίσει στο 
θεσμικό πλαίσιο». Σύμφωνα με 
την κ. Αγαπηδάκη, τα κενά έχουν 
να κάνουν κυρίως με τον προσ-
διορισμό των χώρων όπου απα-
γορεύεται το κάπνισμα και κυρίως 
ποιοι θεωρούνται υπαίθριοι χώροι 
των καταστημάτων εστίασης (κα-
φέ, μπαρ, εστιατόρια), ειδικά όταν 
«κλείνονται» με σκέπαστρα, πλε-
ξιγκλάς και άλλα προστατευτικά. 
Σύμφωνα με τον προηγούμενο 
νόμο, το κάπνισμα επιτρέπεται σε 
εξωτερικούς χώρους καταστημά-
των μόνο όταν είναι περιμετρικά 
ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλά-
χιστον και δεν είναι στεγασμένοι. 
Αν και έχει γίνει προσπάθεια με 
υπουργικές αποφάσεις και εγκυ-
κλίους να γίνει πιο λεπτομερής 
περιγραφή του υπαίθριου χώρου 
(π.χ. το ύψος που μπορεί να έχουν 
τα προστατευτικά), οι διαφορές 
είναι συχνά δυσδιάκριτες και δυ-
σχεραίνουν το έργο των ελεγκτών.

Ενα από τα σημεία που εξετά-

ζονται στο πλαίσιο της επικαιρο-
ποίησης του θεσμικού πλαισίου 
είναι και ο προσδιορισμός αυτών 
των προϊόντων. Οπως σημειώνει η 
κ. Αγαπηδάκη, λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι από τον τελευταίο νόμο 
έως και σήμερα έχουν βγει πολλά 
νέα καπνικά προϊόντα θα πρέπει 
να προσδιοριστεί ακριβώς τι ισχύει 
για καθένα από αυτά.

Τα κενά αυτά δυσκολεύουν 
τους ελέγχους και θολώνουν και 
την εφαρμογή του νόμου. «Οταν 
είναι σαφές το θεσμικό πλαίσιο 
και γνωρίζεις πού απαγορεύεται 
και πού επιτρέπεται, είναι πιο εύ-
κολο να ακολουθήσεις τους κανό-
νες», επισημαίνει η κ. Αγαπηδάκη, 
η οποία προσθέτει ότι θα πρέπει 
να εξετασθεί συνολικά και το επι-
χειρησιακό μέρος των ελέγχων 
ώστε αυτοί να γίνονται πιο συ-
ντονισμένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιοποίησε η Ελληνική Αστυ-
νομία, τον περασμένο Δεκέμβριο 
διενήργησε σε όλη την επικρά-
τεια περισσότερους από 25.000 
ελέγχους σε καταστήματα υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος για την 
αντικαπνιστική νομοθεσία βε-
βαιώνοντας πάνω από 1.300 
παραβάσεις, σε καπνίζοντες και 
υπευθύνους των επιχειρήσεων. 
Επίσης, την εβδομάδα 31 Δεκεμ-
βρίου 2022 έως 8 Ιανουαρίου 
2023 η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε 
9.100 ελέγχους, κατά τη διάρ-
κεια των οποίων καταγράφηκαν 
815 παραβάσεις της αντικαπνι-

στικής νομοθεσίας. Πολύ λιγό-
τερους ελέγχους, σε αναλογία 
και του αριθμού των στελεχών 
τους, διενεργούν οι άλλες Αρ-
χές. Οι ελεγκτές των Περιφε-
ρειών πραγματοποίησαν πέρυσι 
11.270 ελέγχους, βεβαιώνοντας 
247 παραβάσεις και καταλογίζο-
ντας πρόστιμα 119.800 ευρώ, και 
το 2021 38.000 ελέγχους (328 
πρόστιμα και 34.800 ευρώ). Οι 
ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας πέρυσι (έως και το τέλος 
Νοεμβρίου) διενήργησαν 3.334 
ελέγχους, βεβαιώνοντας πρόστι-
μα ύψους 151.000 ευρώ. Τους 
περισσότερους ελέγχους διενήρ-
γησαν το 2021: 7.900 έλεγχοι και 
265.000 ευρώ πρόστιμα.

Το 2021 τα έσοδα από τα 
πρόστιμα που επιβλήθηκαν για 
παραβάσεις των διατάξεων για 
το κάπνισμα αλλά και των δια-
τάξεων για τη διάθεση προϊό-
ντων καπνού και αλκοολούχων 
ποτών σε ανηλίκους άγγιξαν το 
1.920.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχο 
ποσό εισπράχθηκε και το 2020 
(1.907.000 ευρώ). Μικρότερα πο-
σά εισπράχθηκαν τα προηγούμε-
να έτη (1.420.000 ευρώ το 2019, 
1.340.500 ευρώ το 2018 και 
980.735 ευρώ το 2017), ωστό-
σο αξίζει να σημειωθεί ότι τον Νο-
έμβριο του 2019 «ξανάρχισε» με 
νέο θεσμικό πλαίσιο, πιο «τσου-
χτερά πρόστιμα» και περισσότε-
ρους ελέγχους η αντικαπνιστική 
νομοθεσία.
Κ.Η.

Εστίαση: Τραπεζάκια… 
μέσα, ειδάλλως πρόστιμα 

ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 15/1 Η ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΝ 
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΩ 
COVID             

Νέο τοπίο στην εστίαση φέρνει και η 
επικαιροποίηση του αντικαπνιστικού νόμου  

OΒουλευτής Έβρου, προέβη σε κοινοβου-
λευτική παρέμβαση, διαβιβάζοντας μέσω του 
Προεδρείου της Βουλής των Ελλήνων στο 
Υπ. Εθνικής Άμυνας την επιστολή της Πανελ-
λαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτι-
κών (Π.Ο.Ε.Σ.) στην οποία μνημονεύεται η 

σχετική επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Σε αυτές, αναφέρεται η έντονη ανησυ-
χία των υπηρετούντων στρατιωτικών στον 
Ν.Έβρου οι οποίοι αναμένουν την καταβο-
λή αποζημίωσης για την συμμετοχή τους 
σε υπηρεσίες αποτροπής μεταναστευτικών 
ροών, εκκρεμότητα που υφίσταται ήδη από 
το 2022.

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτι-
κή Αναφορά 

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ
ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥ-
ΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δη-
μοσχάκης, καταθέτει Κοινοβουλευτική 
Αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής, δι-
αβιβάζοντας την επιστολή της Πανελλαδι-
κής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών 
(Π.Ο.Ε.Σ.) στην οποία μνημονεύεται η σχε-
τική επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Στις εν λόγω επιστολές οι οποίες και 
επισυνάπτονται, γνωστοποιείται η έντονη 
ανησυχία των υπηρετούντων στρατιωτι-
κών στον Ν.Έβρου οι οποίοι αναμένουν 
την καταβολή αποζημίωσης για την συμ-
μετοχή τους σε υπηρεσίες αποτροπής με-
ταναστευτικών ροών, εκκρεμότητα που 
υφίσταται ήδη από το 2022.

Παρέμβαση Δημοσχάκη για αποζημίωση στους στρατιωτικούς 

Στη Βουλή αναφορά για την 
καταβολή προβλεπόμενης 
αποζημίωσης των υπηρετούντων 
στρατιωτικών στον Έβρο για 
τις υπηρεσίες αποτροπής 
μεταναστευτικών ροών!
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Στη διενέργεια νέου ανοικτού, 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκμίσθωση του αναψυκτηρίου που 
βρίσκεται εντός της δημοτικής πλαζ 
του ΕΟΤ προχωρά η ΤΙΕΔΑ, μετά το 
«ναυάγιο» του πρώτου διαγωνισμού.

H εταιρία που ήταν η πλειοδό-
τρια του πρώτου διαγωνισμού, όπως 
αναφέρεται σε σχετική απόφαση της 
ΤΙΕΔΑ, «κλήθηκε νομότυπα να προ-
σκομίσει τα εκ της διακηρύξεως δι-
καιολογητικά και να προσέλθει προς 
υπογραφή της συμβάσεως και υπέβα-
λε την από 5/1/2023 απάντηση της 
με την όποια με πρόσχημα την δήθεν 
μη νομιμότητα σχετικού όρου της δια-
κηρύξεως δήλωσε ότι δεν θα προσέλ-
θει προς υπογραφή της συμβάσεως. 
Αρχικά η προβαλλόμενη δικαιολογία 

είναι προσχηματική και δεν έχει δικαί-
ωμα να την προβάλλει διότι σύμφω-
να με σχετικό όρο της διακηρύξεως 
του διαγωνισμού και συγκεκριμένα με 
το άρθρο 4 με την υποβολή της προ-
σφοράς υφίσταται τεκμήριο ότι έχει 
λάβει γνώση της πρόσκλησης και των 
στοιχείων αυτής».

Έτσι, το ΔΣ της ΤΙΕΔΑ αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία να προχωρήσει σε 
νέο διαγωνισμό, με το μέλος της  Δ. 
Μερκούρη να διαφοροποιείται, προ-
τείνοντας το  αρχικό μίσθωμα να εί-
ναι μειωμένο κατά 25%.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι 
η εννιαετής εκμίσθωση με δυνατότη-
τα 3 έτους παράτασης, για χρήση του 
ακινήτου ως καταστήματος υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος – Αναψυκτηρί-

ου, εντός της Δημοτικής Πλαζ ΕΟΤ.
Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού 

ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ 
πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Ως καταληκτική ημερομηνία για 
την υποβολή προσφοράς ορίζεται η 
31η Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 
12:00 και η κατάθεση των σχετικών 

φακέλων από τους Υποψήφιους θα 
γίνεται στα κεντρικά γραφεία διοίκη-
σης της ΤΙΕΔΑ. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των 
δικαιολογητικών θα γίνει από την τρι-
μελή Επιτροπή παραλαβής και απο-
σφράγισης προσφορών που ορίστηκε 
με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.

Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να 
υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / δι-
ευκρινήσεις από τα γραφεία της ΤΙΕ-
ΔΑ.Ε., που βρίσκονται στο 1ο χλμ Ε.Ο. 
Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (παρα-
πλεύρως Δημοτικού Κάμπινγκ), στο 
τηλέφωνο 2551088340και στο e-
mail: tourismaxd@hotmail.com.

Σε δημοπρασία και πάλι το 
αναψυκτήριο της πλαζ του ΕΟΤ

Ο ΧΩΡΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ 9 
ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 
2.000 ΕΥΡΩ            

Γιατί «ναυάγησε» ο πρώτος διαγωνισμός

Συνάντηση με την Υφυπουρ-
γό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα 
στον αερολιμένα “Δημόκριτος» 
λίγο πριν αναχωρήσει για την 
Αθήνα, είχε ο δήμαρχος Γιάννης 
Ζαμπούκης. Μαζί του ο αντιδή-

μαρχος Θεόδωρος Βουρδόλης 
και τα στελέχη του Συμβου-
λευτικού Κέντρου Υποστήρι-
ξης Γυναικών - Θυμάτων Βίας 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η κα Συρεγγέλα ξεναγή-
θηκε στην αίθουσα αναχωρή-

σεων του αεροδρομίου όπου 
φιλοξενείται η έκθεση φωτο-
γραφίας του Συμβουλευτικού 
Κέντρου με έργα των φωτο-
γράφων Δημήτρη Αλεξούδη 
και Δήμου Μπαμπλή ενώ πα-
ράλληλα έγινε ιδιαίτερη μνεία 

στο έργο και τις υπηρεσίες που 
παρέχει το Συμβουλευτικό Κέ-
ντρο του δήμου μας πάντα με 
εχεμύθεια και διακριτικότητα 
στις γυναίκες που το έχουν 
ανάγκη.

Στην έκθεση φωτογραφίας του Συμβουλευτικού 
Κέντρου η Υφυπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε για 
τις δράσεις Κέντρου Υποστήριξης 
Γυναικών - Θυμάτων Βίας του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Την παράταση κήρυξης σε κα-
τάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολι-

τικής Προστασίας του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης αποφάσισε η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 
καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι 
λόγοι κήρυξης και το έργο της δια-
χείρισης των συνεπειών που προέ-
κυψαν από έντονα καιρικά φαινό-
μενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που 
εκδηλώθηκαν στις 13-01-2021. 

Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα 
ισχύει για έξι μήνες δηλαδή έως 
και 13 Ιουλίου 2023. Μετά το πέ-
ρας του καθορισθέντος χρόνου, θα 
γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της 
παραπάνω κατάστασης Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Παραμένει σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Όπως αποφάσισε η 
Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας 
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Με διαρκή στόχο τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη για όλους και 
την αξιοποίηση σύγχρονων τε-
χνολογιών στην υπηρεσία ενός 
ανθρωποκεντρικού μοντέλου 
τραπεζικής εξυπηρέτησης, η 
Eurobank μετασχηματίζεται 
υιοθετώντας το νέο Phygital 
μοντέλο, έναν ισορροπημένο 
συνδυασμό των μεγάλων δυ-
νατοτήτων που παρέχει η τε-
χνολογία και της εμπειρίας του, 
υψηλής κατάρτισης, προσωπι-
κού της Τράπεζας.

Την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 
2023, η Διοίκηση της Τράπε-
ζας, στο πλαίσιο της τριήμερης 
περιοδείας που πραγματοποί-
ησε στην Θράκη, εγκαινίασε 
το κατάστημα Phygital στην 
Αλεξανδρούπολη, στη Λεωφ. 
Δημοκρατίας & Αρκαδιουπό-
λεως. Τα πρώτα Phygital κα-
ταστήματα στην Αθήνα (οδός 
Βουκουρεστίου και οδός Κο-
ραή) άνοιξαν τις πόρτες τους 
για το κοινό το Νοέμβριο του 
2021. Τον  Οκτώβριο του 
2022 εγκαινιάστηκε και το νέο 
Phygital κατάστημα της Τρά-
πεζας στην οδό Τσιμισκή στη 
Θεσσαλονίκη και, σταδιακά, το 
νέο μοντέλο των καταστημά-
των επεκτείνεται γεωγραφικά 
και ήδη λειτουργούν οκτώ (8) 
future branches στη χώρα.

Η φιλοσοφία του νέου 
μοντέλου καταστημάτων

 Αναφερόμενος στη φιλο-
σοφία του νέου μοντέλου κα-
ταστημάτων στο πλαίσιο του 
σχεδίου μετασχηματισμού 
της Τράπεζας, ο Αναπληρω-
τής Διευθύνων Σύμβουλος της 
Eurobank, επικεφαλής Group 
Transformation, Digital & 
Retail Banking, κ. Αντρέας 
Αθανασόπουλος, σημείωσε ότι 
το κατάστημα της νέας εποχής 
είναι ένα πολυδύναμος συνδυ-
ασμός φυσικών και ψηφιακών 
δυνατοτήτων, για επιχειρήσεις 
και ιδιώτες πελάτες, με εξυπη-
ρέτηση, χωρίς γκισέ και τείχη 
μεταξύ των πελατών και του 
προσωπικού και με την αξιο-
ποίηση όλων των διαθέσιμων 
καναλιών εξυπηρέτησης. Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, είναι διαχρο-
νικός ο στόχος για μια τράπεζα 
που θα είναι πάντα κοντά στον 
πελάτη, με εξατομικευμένες, 
προσωποποιημένες υπηρεσί-
ες και προϊόντα, αξιοποιώντας 
την πρωτοποριακή εμπειρία 
εξυπηρέτησης στα καταστή-
ματα νέας εποχής αλλά και το 
ολοκληρωμένο δίκτυο ψηφια-
κών καναλιών.

Τα Future branches, η νέα 
γενιά καταστημάτων της Τρά-

πεζας, αποτυπώνει το νέο, άμε-
σο, προσωποποιημένο τρόπο 
εξυπηρέτησης. Στα καταστήμα-
τα νέας εποχής καταργούνται 
τα παραδοσιακά γκισέ, διαδρα-
στικά service bars διευκολύ-
νουν τις απλές συναλλαγές, 
ενώ στον ειδικό χώρο υπο-
δοχής οι πελάτες μπορούν να 
ενημερωθούν για προϊόντα και 
υπηρεσίες μέσα από φιλικές 
στη χρήση οθόνες. Παράλληλα, 
όμως παρέχεται η δυνατότητα 
της προσωπικής επαφής με τα 
στελέχη του καταστήματος, σε 
ειδικά διαμορφωμένους χώ-
ρους, όπου εξασφαλίζεται η 
απαραίτητη ιδιωτικότητα και 
ησυχία στη συζήτηση. 

Τα future branches δημι-
ουργήθηκαν και λειτουργούν 
με απόλυτο σεβασμό στο πε-
ριβάλλον. Η εφαρμογή ψηφι-
ακών μέσων καταργεί το έντυ-
πο ενημερωτικό υλικό, ενώ η 
ηλεκτρονική υπογραφή και η 
ψηφιακή αποστολή εγγράφων 
ελαχιστοποιεί τις εκτυπώσεις 
τραπεζικών παραστατικών.

Οι υπηρεσίες 
Η νέα αντίληψη για την 

Τραπεζική που έχει συστή-
σει και υλοποιεί με επιτυχία 

η Eurobank, κινείται σε από-
λυτη ισορροπία ανάμεσα στην 
επένδυση στην τεχνολογία και 
την αξιοποίηση της φυσικής 
παρουσίας, με στόχο την πα-
ροχή των βέλτιστων επιλογών 
εξυπηρέτησης. Επενδύοντας 
περισσότερα από 200 εκατ. 
ευρώ, την τελευταία τριετία 
σε έργα τεχνολογίας και με 
οδηγό μια φιλοσοφία καινο-
τομίας και πρωτοπορίας που 
υπηρετεί πιστά εδώ και πλέον 
τρεις δεκαετίες, η Εurobank 
παραμένει δίπλα στον πελά-
τη 24/7 με υπηρεσίες διαθέσι-
μες πάντα και παντού μέσω και 
των ψηφιακών της καναλιών. 
Η εξυπηρέτηση γίνεται γρή-
γορη και αποτελεσματική με  
εργαλεία όπως το m-Banking 
και το e-Banking, ενώ η αν-

Eurobank: Παρουσιάστηκε το πρωτοπόρο κα  

ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ 
& ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ              

Επίσημη παρουσίαση νέου καταστήματος 
παρουσία στελεχών της τράπεζας, φορέων 
και τοπικών αρχών. Πως περιγράφει ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. 
Φωκίων Καραβίας τη νέα φιλοσοφία και 
αντίληψη που ακολουθεί 

Την Τρίτη η Διοίκηση της Τράπεζας, στο πλαίσιο της τριήμερης περιοδείας που 
πραγματοποίησε στην Θράκη, εγκαινίασε το κατάστημα Phygital στην Αλεξανδρούπολη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας 
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θρώπινη επαφή βρίσκεται σταθερά 
στο επίκεντρο με το εξειδικευμένο 
προσωπικό της Eurobank δίπλα στον 
πελάτη με στόχο την κάλυψη όλων 
των αναγκών του. Σύγχρονες λύσεις, 
όπως το Eurobank mobile app, μέ-
σω του οποίου οι πελάτες μπορούν 
εύκολα και με ασφάλεια να πραγμα-
τοποιήσουν 1.800 συναλλαγές και 
αιτήσεων νεών προϊόντων, ανέπα-
φες πληρωμές μέσω Apple pay και 
Google Pay™, καθώς και η εφαρμογή 
Eurobank Smart POS, που μετατρέ-
πει το κινητό της επιχείρησης σε POS, 
είναι διαθέσιμες. Ιδιαίτερη αναφορά 
αξίζει στην πρωτοποριακή υπηρεσία 
v Banking που εισήγαγε, πρώτη, η 
Eurobank στην ελληνική αγορά με 

μεγάλη απήχηση και με την οποία 
εξυπηρετούνται ήδη 20.000 μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις και 8.000 πελάτες 
personal Banking, διευκολύνοντας 
αισθητά και την e-χρηματοδότηση για 
επιχειρηματικά και στεγαστικά προϊ-
όντα. Οι ίδιες υπηρεσίες παρέχονται 

και σε πελάτες του εξωτερικού, Επι-
πλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί 
πως παρέχεται δυνατότητα εξυπηρέ-
τησης πελατών με ειδικές ικανότητες 
από εξειδικευμένους συμβούλους εκ-
παιδευμένων στη νοηματική._

Επίσημη παρουσίαση 
νέου καταστήματος της 
Αλεξανδρούπολης

Το απόγευμα της Τρίτης παρουσία 
των τοπικών αρχών και φορέων αλ-
λά και υψηλόβαθμων στελεχών της 
τράπεζας πραγματοποιήθηκε επίσημη 
παρουσίαση του νέου καταστήματος, 
του πρώτου τύπου Phygital , εκτός 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας στον 
χαιρετισμό του επεσήμανε τα εξής: 

«Το νέο μας κατάστημα ενσωμα-
τώνει την τελευταία λέξη της τεχνο-
λογίας και απηχεί την εικόνα που 
έχουμε και τον τρόπο λειτουργίας 

για τον τρόπο εξυπηρέτησης τη τρά-
πεζας μας. Με αρμονικό συνδυασμό 
του φυσικού χώρου, των ανθρώπων 
της τράπεζας που γνωρίζετε και θα 
μπορείτε να συνομιλήσετε στους ει-
δικά διαμορφωμένους χώρους και 
της τεχνολογίας που έχουμε εξοπλί-
σει το χώρο. 

Το κατάστημα είναι το πρώτο στην 
περιφέρεια, μετά από αυτά σε Αθή-
να και Θεσσαλονίκη. Αυτό δείχνει την 
άποψη που έχουμε για τις προοπτικές 
ανάπτυξης της περιοχής. Δεν είναι 
μόνο τα μεγάλα έργα που ξεκινούν 
ιδιαίτερα στο χώρο της ενέργειας αλ-
λά είναι και οι μικρότερες επιχειρή-
σεις που αναπτύσσονται εξαιρετικά». 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

  τάστημα «Phygital» στην Αλεξανδρούπολη

Η Eurobank μετασχηματίζεται υιοθετώντας το νέο Phygital μοντέλο, έναν ισορροπημένο συνδυασμό των μεγάλων 
δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία και της εμπειρίας του, υψηλής κατάρτισης, προσωπικού της Τράπεζας.

Η Eurobank πρωτοπορεί και προσδιορίζει 
τη νέα αντίληψη για την Τραπεζική 

απαντώντας στις προκλήσεις του σύγχρονου 
περιβάλλοντος και προτάσσοντας την 

ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμα και 
τεχνολογίες αιχμής

Η επίσημη παρουσίαση νέου καταστήματος πραγματοποιήθηκε παρουσία στελεχών 
της τράπεζας, εκπροσώπων φορέων και τοπικών αρχών.

Η νέα αντίληψη για την Τραπεζική που έχει συστήσει και υλοποιεί με επιτυχία η Eurobank, κινείται σε 
απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην επένδυση στην τεχνολογία και την αξιοποίηση της φυσικής παρουσίας
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Χρονογράφημα

Η μάσκα των συναισθημάτων
«Μια σύγχρονη Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» Μέρος ΙΙ 

Η 
κ. Χρύσα από νωρίς το πρωί 
καθισμένη μπροστά στον κα-
θρέφτη προσπαθούσε να φο-
ρέσει τη μάσκα της. Όσες φο-
ρές όμως κι αν το δοκίμασε η 
επαφή με το δέρμα τής προ-

καλούσε έντονη φαγούρα και δύσπνοια. 
Ένιωθε να πνίγεται. Την τράβηξε απότομα 
και την πέταξε κάτω με δύναμη. Το πρόσωπό 
της αρνιόταν να κρυφτεί πίσω από ένα μικρό 
κομμάτι ύφασμα που αλλοίωνε τη φωνή και 
κάλυπτε τον κύριο εκφραστή των συναισθη-
μάτων της. Έβαλε τα κλάματα. Ένιωθε όμως 
ότι έπρεπε να βρει το κουράγιο να στηρί-
ξει τα μικρά παιδιά να φορέσουν τη μάσκα 
τους. Χωρίς να το καταλάβει, όλη αυτή την 
ώρα στεκόταν πίσω από την πόρτα ήταν ο 
άντρας της, ο Περίανδρος, ο οποίος παρέ-
μενε σιωπηλός. Η Χρύσα κοίταξε το ρολόι. 
Είχε αργήσει. Έπρεπε να φύγει αμέσως για 
το σχολείο. Άρπαξε την τσάντα της, πέταξε 
μέσα μερικές μάσκες και αφού φόρεσε το 
πιο λαμπερό της χαμόγελο έφυγε τρέχοντας 
χωρίς καν να προλάβει να τον χαιρετήσει.  

Σε λίγο το πρώτο κουδούνι θα προανήγ-
γειλε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 
Χαρούμενες παιδικές φωνές ακούγονταν 
μέχρι κάτω στο δρόμο. Η εικόνα που αντί-
κρισε όμως στο προαύλιο της προκάλεσε 
θλίψη, βλέποντας τα μικρά προσωπάκια 
όλων των μαθητών να είναι καλυμμένα με 
μάσκες. Προσπάθησε να μη βάλει τα κλά-
ματα. Εξάλλου, τέτοιες ώρες οι συναισθη-
ματισμοί περισσεύουν κι όπως είναι γνωστό 
θα έπρεπε όλοι οι δάσκαλοι να καλωσορί-
σουν τα παιδιά με τον πιο  αισιόδοξο τρόπο. 

Η πρώτη μέρα στο σχολείο πέρασε γρή-
γορα. Οι συνάδερφοί της βλέποντάς την 
παρατήρησαν ότι κάτι τη στεναχωρούσε και 
την έκανε να φαίνεται μελαγχολική. Η Χρύ-
σα όμως δεν είχε διάθεση να μοιραστεί τις 
ανησυχίες και τους προβληματισμούς της με 
κανέναν. Ούτε καν με την οικογένειά της. Το 
μόνο που ήθελε ήταν να μπορέσει να βρει 
ένα τρόπο ώστε οι μικροί μαθητές της να 
συνεχίσουν να εκφράζονται ακόμα και μέ-
σα από τη μάσκα. 

Την επόμενη μέρα μπαίνοντας στην τά-
ξη αντίκρισε τους μαθητές καθισμένους στα 
θρανία να την περιμένουν. Τα προσωπάκια 
τους ήταν καλυμμένα και οι φωνές τους 
ακούγονταν αλλοιωμένες κι απόκοσμες, 
έχοντας χάσει την παιδικότητά τους. Οι πρώ-
τες ώρες κύλισαν ευχάριστα, ρωτώντας 
τους γενικά για το πώς πέρασαν το καλο-
καίρι, ενώ τους παρότρυνε να εκφράσουν 
όλα όσα ένιωθαν και βίωναν γύρω τους. 
Εντούτοις, οι μέρες κυλούσαν δύσκολα, 
γιατί προσπαθούσε να βρει τρόπους ώστε 
οι μάσκες να μην εμποδίζουν τα παιδιά να 
δείχνουν τα συναισθήματά τους. Παρόλα 
αυτά στεναχωριόταν και για κάτι ακόμη, 
που είχε να κάνει με το οικονομικό κόστος 
το οποίο επιβάρυνε τις οικογένειες των μα-
θητών, μιας και ήταν άνθρωποι του μεροκά-
ματου. Όσο κι αν προσπάθησε το υπουργείο 
να δώσει λύση σε αυτό το θέμα δυστυχώς 
δεν τα κατάφερε. Οι μάσκες που μοίρασε 
στα σχολεία ήταν δυσανάλογα μεγάλες για 
τα πρόσωπα των παιδιών. Σίγουρα κάποια 
λύση θα υπήρχε σκεφτόταν, που όμως προς 
το παρόν δεν μπορούσε να βρει. Στο σπίτι 
συζήτησε το θέμα με τον άντρα και τα παι-
διά της, αλλά κι αυτοί δεν κατάφεραν να τη 
βοηθήσουν. Είχε απογοητευτεί, μα όσο κι αν 
δεν της άρεσε η εικόνα των μασκοφορεμέ-

νων παιδιών μέσα στην τάξη θα έπρεπε να 
το αποδεχτεί. 

Είχαν περάσει ήδη δύο μήνες από την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι φωνές 
των παιδιών συνέχιζαν να χάνονται πίσω 
από το μικρό κομμάτι ύφασμα που κάλυ-
πτε τα προσωπάκια τους, στερώντας 
τους το δικαίωμα να εκφράζουν 
τα βαθύτερα συναισθήματά 
τους. Μία μέρα η Χρύσα τα 
έβαλε να ζωγραφίσουν όλα 
αυτά που συνέβαιναν στην 
οικογένειά τους, αλλά και 
γύρω τους. Πολλά παιδιά 
μέσα από σχήματα, γραμμές 
και την ανάμιξη των χρωμά-
των εξέφρασαν άγχος, φόβο 
και θλίψη. Ελάχιστα από αυτά 
ζωγράφισαν τη χαρά και την ελ-
πίδα. Άλλωστε οι γονείς πολ-
λών μαθητών ήταν άνεργοι 
ή χαμηλόμισθοι εργάτες και 
υπάλληλοι, που με δυσκολία 
τα έφερναν βόλτα. Παρόλα αυτά, βλέπο-
ντας όλες αυτές τις ζωγραφιές εντύπωση 
της έκανε εκείνη που έδειχνε πάνω σ’ ένα 
λευκό κομμάτι χαρτί ένα μεγάλο χαμόγελο 
λαμπερό σαν τον ήλιο. Επιτέλους, τη λύση 
στο πρόβλημά της την είχαν δώσει χωρίς 
να το γνωρίζουν οι ίδιοι οι μαθητές της. 

Ένιωσε ανακούφιση. Πηγαίνοντας στο σπίτι 
πήρε μία μάσκα και με κόκκινους μαρκαδό-
ρους ζωγράφισε στο κέντρο της ένα μεγά-
λο χαμόγελο, δείχνοντάς την ικανοποιημέ-
νη στον Περίανδρο. Κατόπιν, του εξήγησε 
το σχέδιο της και του ζήτησε να τη βοηθή-
σει. Έτσι, λοιπόν, αφού αγόρασε ένα κουτί 
με μάσκες από το φαρμακείο της φίλης της, 
της Έλσας, ήταν η ώρα πια να υλοποιήσει 
το σχέδιό της. Όλο το σαββατοκύριακο εκεί-
νη κι ο άντρας της αποτύπωναν επάνω σε 
αυτά τα μικρά κομμάτια από ύφασμα κάθε 
λογιών πιθανές εκφράσεις και γκριμάτσες 
που έκαναν τα παιδιά με τα πρόσωπά τους. 
Επιτέλους, μετά από καιρό ένιωθε χαρού-
μενη. Τη Δευτέρα το πρωί, κρατώντας δύο 

τσάντες στα χέρια της, πήγε στο σχολείο. 
Στους συναδέρφους της δεν είπε τίποτα. 
Το μόνο που την ένοιαζε ήταν η αντίδραση 
των μικρών μαθητών.  

Οχτώ και τέταρτο και το κουδούνι που 
χτύπησε καλούσε δασκάλους και μαθητές 

να πάνε στις τάξεις τους. Η Χρύσα 
ενθουσιασμένη κατευθύνθηκε 

προς την αίθουσα. Αφού κα-
λημέρισε τα παιδιά τούς είπε 
ότι είχε ετοιμάσει μία έκπλη-
ξη. Εκείνα την κοίταξαν με 
απορία κι άρχισαν να σι-
γοψιθυρίζουν μεταξύ τους. 
Τότε αυτή έβγαλε από την 

τσάντα της τα  σακουλάκια 
με τις μάσκες που πάνω τους 

είχαν γραμμένο τ’ όνομα του κάθε 
μαθητή. Όταν τα μοίρασε τούς ζή-

τησε να τ’ ανοίξουν. Κάθε δεμα-
τάκι περιείχε μέσα μια σειρά από 
μάσκες όπου πάνω τους ήταν 
ζωγραφισμένα ο θυμός, η λύπη, 

η βαρεμάρα, η χαρά, αλλά και τόσα άλλα 
συναισθήματα που τώρα ήταν ελεύθερα 
να εκφράσουν μ’  ένα διαφορετικό τρόπο. 
Με απλά λόγια τους εξήγησε ότι αν ήθε-
λαν μπορούσαν να τις χρησιμοποιούν όπο-
τε ένιωθαν την ανάγκη να εξωτερικεύσουν 
αυτό που αισθάνονταν. Τα παιδιά ξέσπασαν 

σε χειροκροτήματα. Στην αρχή το είδαν σαν 
παιχνίδι. Δοκιμάζοντάς τες διασκέδαζαν βά-
ζοντας τα γέλια για το πώς έδειχναν. Στη 
συνέχεια όμως κατάλαβαν ότι φορώντας 
τες θα μπορούσαν να εκφραστούν δημό-
σια για πράγματα που αισθάνονταν. Τώρα 
πια το μόνο που την προβλημάτιζε ήταν η 
αποδοχή από την πλευρά των γονέων, αλ-
λά και της διεύθυνσης του σχολείου. Ένιω-
θε όμως αρκετά δυνατή κι έτοιμη να τους 
αντιμετωπίσει. Για κείνη σημασία είχε πάνω 
απ’ όλα αυτούς τους δύσκολους καιρούς, 
έστω και με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά να 
συνεχίσουν να εκφράζονται και να μην κα-
ταπιέζουν τα συναισθήματά τους. Τα νέα δεν 
άργησαν γρήγορα να μαθευτούν. Οι γονείς 

στην αρχή απόρησαν, αλλά στη συνέχεια 
την ευχαρίστησαν γι’ αυτή της την πρωτο-
βουλία. Ο διευθυντής του σχολείου όμως 
είχε αντίθετη άποψη όταν την κάλεσε στο 
γραφείο του για να την επιπλήξει. Παρόλα 
αυτά η Χρύσα ήταν ανένδοτη. Η προστασία 
των παιδιών έπρεπε να συμβαδίζει με την 
παιδικότητα και τον αυθορμητισμό τους. Στα 
επιχειρήματά της ο διευθυντής έκανε πίσω, 
εξηγώντας της όμως με ξύλινη γλώσσα ότι 
δε συμφωνούσε μαζί της. Ωστόσο, αποφάσι-
σε να της επιτρέψει να υλοποιήσει το σχέδιό 
της. Άλλωστε δεν ήταν κάτι που θα έθετε σε 
κίνδυνο τους μαθητές. Βγαίνοντας από το 
γραφείο η δασκάλα ένιωσε νικήτρια. Τώρα 
το μόνο που εκκρεμούσε ήταν το οικονομι-
κό κομμάτι για την αγορά τόσων μασκών, 
που για κανένα λόγο δε θα έπρεπε να το 
επιβαρυνθούν οι οικογένειες των παιδιών, 
μιας και μάσκες αυτές ήταν μίας χρήσης.  

Κόντευαν Χριστούγεννα. Σε λίγες μέρες 
τα σχολεία θα έκλειναν για τις γιορτές. Η 
δασκάλα επισκέφτηκε για μία ακόμη φορά 
το φαρμακείο της φίλης της. Φαινόταν σκε-
φτική κι αγχωμένη. Η Έλσα βλέποντάς την 
της είπε ότι είχε σκαρφιστεί κάτι το προη-
γούμενο βράδυ σχετικά με το θέμα που την 
απασχολούσε. Η λύση για κείνη ήταν απλή. 
Θα μπορούσαν αν ήθελε να ζητήσουν από 
τα μέλη των ΚΑΠΗ να «υιοθετήσουν» από 
ένα μαθητή και αγοράζοντας τις μάσκες 
τους να τις ζωγραφίζουν. Η Χρύσα για λί-
γο δίστασε. Δεν είχε όμως άλλη επιλογή 
κι έτσι συμφώνησε με την ιδέα της Έλσας. 
Την άλλη μέρα το πρωί οι δύο φίλες επι-
σκέφτηκαν τα ΚΑΠΗ και μίλησαν με τη διευ-
θύντρια, η οποία ενθουσιάστηκε αμέσως με 
την ιδέα τους. Οι ηλικιωμένοι όταν τους το 
ανακοίνωσαν χάρηκαν που μ’ έναν ακόμα 
τρόπο θα μπορούσαν να στηρίξουν τα παι-
διά και τα εγγόνια τους στους δύσκολους 
αυτούς καιρούς. 

Την τελευταία μέρα που έκλειναν τα σχο-
λεία τούς μαθητές της τετάρτης δημοτικού 
τούς περίμενε μία ακόμα ευχάριστη έκπλη-
ξη. Τούς επισκέφτηκαν τα μέλη του ΚΑΠΗ 
της περιοχής, μοιράζοντάς τους συμβολικά 
δώρα, αλλά και τις μάσκες που είχαν ζω-
γραφίσει οι ίδιοι. Η Χρύσα τώρα πια ένιωθε 
πληρότητα που κατάφερε να πραγματοποι-
ήσει τ’ όνειρό της. Τα μάτια της πλημμύρι-
σαν από δάκρυα χαράς. Επιτέλους τα παιδιά 
ακόμα και με αυτό τον ανορθόδοξο τρόπο, 
σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, θα συ-
νέχιζαν να εκφράζονται όπως και πριν.  

Υ.Γ. Αυτή, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Κάρολε 
Ντίκενς είναι η δική μου εκδοχή μιας σύγ-
χρονης Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας. Δυ-
στυχώς, όπως διαβάσατε, στον κόσμο μας, 
παρά τα τόσα χρόνια που μας χωρίζουν, 
κάποια πράγματα συνεχίζουν να υφίστα-
νται όπως παλιά. Αυτά είναι η φτώχια, η 
ανέχεια, η απελπισία, η ελπίδα η ανθρωπιά 
και τόσα άλλα. Είναι όμως τώρα η στιγμή 
να σας αφήσω να συνεχίσετε τον αιώνιο 
ύπνο σας. Ίσως κάποτε σας γράψω και πά-
λι για να σας αφηγηθώ στιγμές της εποχής 
μου, όπως τις βιώνω  μέσα από τη δική μου 
ύπαρξη. Την ύπαρξη μιας γυναίκας που ζει, 
αναπνέει κι αγωνίζεται σε μία εποχή όπου ο 
άνθρωπος προσπαθεί να ξαναανακαλύψει 
τη χαμένη του ταυτότητα. Καλό σας βράδυ 
λοιπόν κύριε Ντίκενς.

Με εκτίμηση μία σκεπτόμενη και ονειρο-
πόλος αναγνώστριά σας

ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΎ  
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«Οι δημοσιογράφοι ασκούν εξουσία, αλλά κατά πόσο όμως την ελέγχουν»;

Ό
λοι οι δημοσιογράφοι εγγυώνται ποι-
ότητα στην ενημέρωση και εμφανίζο-
νται υπερασπιστές της δεοντολογί-
ας. Τελικά ποιότητα ενημέρωσης δεν 
βλέπουμε, παρά κρίση αξιοπιστίας της 
δημοσιογραφίας.

Η δημοσιογραφία πρέπει να είναι μακριά από κομ-
ματικές και πολιτικές παρεμβάσεις και να αντιστέκε-
ται στα επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά παιχνίδια. 
Μακριά από την κερδοσκοπική κοινωνική ισοπέδωση.

Όχι στην παραπληροφόρηση, απόκρυψη και συ-
γκάλυψη.

Όχι στη μονοπώληση των πληροφοριών. Απαραί-
τητη η πολυφωνία.

Όχι σε προϊόντα «ελεύθερης αγοράς».
Οι εφημερίδες δεν είναι «Σούπερ Μάρκετ» και χαρ-

τοσακούλες, ώστε να εκδίδονται με επιχειρηματικά 
κριτήρια. Όχι στην κακή ποιότητα της ενημέρωσης 
και στη μη τήρηση της δεοντολογίας.

Διαπιστώνουμε ότι τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσε-
ων «θυσιάζουν» στο βωμό του εντυπωσιασμού και 
της τηλεθέασης σημαντικά εθνικά και διεθνή, πολι-
τικά και κοινωνικά θέματα και αναδεικνύουν μηδα-
μινής αξίας θέματα στο βωμό του ανταγωνισμού και 
των πωλήσεων, υποβαθμίζοντας το δημοσιογραφι-
κό επάγγελμα.

Αν ερωτηθεί ο πολίτης, αν είναι ικανοποιημένος 
από τα «προϊόντα» της ενημέρωσης που προσφέ-
ρουν τα Τηλεοπτικά Μέσα, οι απαντήσεις θα είναι 

σύμμεικτες. Οι θετικές απαντήσεις με-
τριούνται στα δάκτυλα.

Πού βαδίζει η ενημέρωση σήμερα; 
Είναι στα αλήθεια ικανοποιημένοι οι 
δημοσιογράφοι για τα «προϊόντα» ενη-
μέρωσης που προσφέρουν; Οι απαντή-
σεις σίγουρα είναι αποκαρδιωτικές και 
δημιουργούν προβληματισμό.

Οι δημοσιογράφοι ασκούν εξουσία, 
αλλά κατά πόσο όμως την ελέγχουν;

Προσωπικά πιστεύω, πως οι Έλλη-
νες και οι Ελληνίδες δημοσιογράφοι 
δεν είναι ικανοποιημένοι από την ποι-
ότητα ενημέρωσης που παρέχουν στη 
Χώρα μας. Ίσως, γιατί η δημοσιογραφία 
σήμερα δεν είναι ανεξάρτητη ούτε από 
την πολιτική μα ούτε και από την οικονομική εξουσία.

Η ιδιοκτησία των Μ.Μ.Ε. εμποδίζει τους δημοσι-
ογράφους να ερευνούν και να θίγουν τα τόσα καυ-
τά θέματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Το 
αξιοπερίεργο είναι, πως ο ένας στους δύο δημοσιο-
γράφους, θεωρεί τον συνάδελφό του διαπλεκόμενο 
και διεφθαρμένο! Κι αυτό γιατί τα Μ.Μ.Ε. είναι στην 
πλειοψηφία τους σε χέρια μεγαλοϊδιοκτητών - με-
γαλοεπιχειρηματιών.

Με λίγα λόγια τα Μ.Μ.Ε. είναι ένα ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, που αποκτούν καθημερινά και μεγαλύτερη 
πολιτική δύναμη επηρεασμού και χειραγώγησης. Οι 
ίδιοι, αυτοί, μεγάλοι επιχειρηματίες είναι που εξα-

γοράζουν και ελέγχουν άμεσα ή έμ-
μεσα τα Μ.Μ.Ε.

Υπάρχει ποιότητα στην ενημέρωση;
Η ποιότητα επιτυγχάνεται με τρέξι-

μο και κυνήγι και όχι με τον εκσυγχρο-
νισμό τής τεχνολογίας. Η εφημερίδα, 
το περιοδικό, το ραδιόφωνο και η τη-
λεόραση, προσελκύουν τον αναγνώ-
στη, τον ακροατή και τον τηλεθεατή 
με την ποιότητα, με ολοκληρωμένη 
και πλουραλιστική ενημέρωση.

Όλοι μας μιλάμε για εξυγίανση του 
κλάδου της δημοσιογραφίας, αφού 

αποτελεί κοινό στόχο όλων μας, όμως 
δυστυχώς θα διαφωνήσω κάθετα με 
τις Ενώσεις Συντακτών, γιατί δεν λαμ-

βάνουν πρωτοβουλίες προς αυτήν την συγκεκριμένη 
κατεύθυνση, ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα αθέ-
μιτου ανταγωνισμού και οι εναγκαλισμοί εργοδοτών 
Οργανώσεων και Πολιτείας.

Προσωπικά πιστεύω ότι τα Μ.Μ.Ε. μπορούν να 
συμβάλουν ουσιαστικά και καθοριστικά προς την 
κατεύθυνση βελτίωσης του τοπίου στην ενημέρω-
ση. Οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι σίγουρα και δεν είναι 
ικανοποιημένοι για τα «προϊόντα της ενημέρωσης» 
που προσφέρουν στον Έλληνα πολίτη.

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                    Σουφλί, 18/01/2023
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                              Αρ. Πρωτ:  4
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ. 

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Δήμου Σουφλίου, κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ, γνωστοποιεί  ότι 
προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα-
γισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού 
Σχολείου Τυχερού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σουφλίου , 
στις 13-02-2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική διακήρυξη και κατάθεση 
δικαιολογητικών/προσφορών στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Σουφλίου ή στο τηλ. 
2554350127 ,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής

    Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Πιτιακούδης Μιχαήλ

Περίληψη

Με την υπ’ αριθμ. 112/199/45/2022 τελεσίδικη απόφασή του το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας κήρυξε άφαντη την Ευανθία Τσο-
μπανίδου του Αναστασίου και της Κυριακής, γεννηθείσα στον Καναδά 
Ορεστιάδας, το έτος 1929 και καθόρισε ως χρόνο έναρξης της αφά-
νειάς της την 6-8-1948.

Ορεστιάδα 5 Ιανουαρίου 2023
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Μαρία Γκουγκουσκίδου

2552027872

Το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος θα εκδώσει σταδιακά -αρχίζει από 
τον Φερβουάριο– διαδοχικές προκηρύξεις 
για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Σημειώστε ότι αυτή την ώρα στο Σώμα 
υπάρχουν 3.630 κενές οργανικές θέσεις. Η 
έκδοση της πρώτης προκήρυξης θα γίνει 
στο ίδιο “μοτίβο” για την πρόσληψη 500 
“δασοκομάντο” στις νεοσύστατες υπηρε-
σίες των ΕΜΟΔΕ.

Έξτρα μοριοδότηση
Έξτρα μοριοδότηση για τους υπηρε-

τούντες δημοτικούς υπαλλήλους θα προ-
βλέπονται με την νέα προκήρυξη. Ερωτη-
ματικό είναι, ακόμη, τα ηλικιακά όρια που 
θα τεθούν για την πρόσληψη των 500 
πρώτων μονίμων υπαλλήλων. Έξτρα μό-
ρια θα δοθούν επίσης και σε ιδιώτες που 
κατέχουν την ιδιότητα του εθελοντή πυ-
ροσβέστη.

Σε κάθε περίπτωση η προκήρυξη δεν 
θα προβλέπει τον αποκλεισμό υποψηφίων 

που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες. Θα 
είναι, δηλαδή, διαγωνισμός ανοιχτός προς 
όλους τους υποψηφίους.

Πως η επιλογή στην Πυροσβεστική
Η διαδικασία επιλογής θα γίνει εξ’ολο-

κλήρου από το Πυροσβεστικό Σώμα. Αυτό 
σημαίνει οτι η Πυροσβεστική θα εκδώσει 
την προκήρυξη, θα συγκεντρώσει τις αι-
τήσεις και θα βγάλει τα αποτελέσματα.

Χωρίς ΑΣΕΠ
Στην διαδικασια δεν προβλέπεται 

εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Οι προσλήψεις που 
αφορούν ένστολο προσωπικό δεν περι-
λαμβάνονται στον νόμο για τις προσλή-
ψεις την ευθύνη των οποίων έχει η Ανε-
ξάρτητη Αρχή.

Οργανικές θέσεις στην Πυροσβεστική
Το ΦΕΚ με αριθμό Φύλλου 220 (30 

Νοεμβρίου 2022), προβλέπει:
«Οι οργανικές θέσεις Πυρονόμων – Αρ-

χιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – 
Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προ-

σαυξάνονται κατά τρεις (3) θέσεις και 
καταλαμβάνονται από τους πυροσβέστες 
πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθη-
καν επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια 
προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό 
προσωπικό, κατ’ εφαρμογή των παρα-
γράφων 7 και 8 του άρθρου 15 του ν. 
3938/2011.

Αντιστοίχως, καταργούνται τρεις (3) ορ-
γανικές θέσεις πυροσβεστών πενταετούς 
υποχρέωσης και οι εναπομείνασες οργα-
νικές θέσεις αυτών ανέρχονται σε χίλιες 
πεντακόσιες πενήντα επτά (1.557). Συνι-
στώνται, πλέον των υφιστάμενων, τρείς χι-
λιάδες εξακόσιες τριάντα (3.630) οργανι-
κές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, εκ 
των οποίων οι τρείς χιλιάδες πεντακόσιες 
πέντε (3.505) θέσεις κατανέμονται στο πυ-
ροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκό-
ντων και οι υπόλοιπες εκατόν είκοσι πέντε 
(125) θέσεις κατανέμονται στο πυροσβε-
στικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.».
workenter.gr

Πυροσβεστική: Τον Φεβρουάριο 
η 1η προκήρυξη για μονίμους

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ Η 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   

Πως θα γίνει η επιλογή του ένστολου 
προσωπικού
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 SUDoKU

2 1

3 8 5

2 4 1

6 4 2 3 7

7 5 6 1

3 8 6 5 4

8 9 5

8 1 4

8 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

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

3 8 7 1 9

3 5 2

8 7 6

6 3

7 8 9 1

1 5

3 4 5

5 8 3

4 7 1 2 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.45)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πάει μια νοικοκυρά να αγοράσει ψάρια όταν 

βλέπει μια ταμπέλα στον πάγκο του ιχθυοπώλη που 

γράφει: «Προσοχή! Ψάρια χαλασμένα».

-Τί γράφεις εκεί, βρε άνθρωπέ μου; του λέει.

-Μην ανησυχείτε, κυρία μου, δεν είναι για εσάς 

αυτή η ταμπέλα.

-Αλλά για ποιον;

-Για τις γάτες!…

* * * * * *

Ένας άντρας ρωτά το γιατρό αν θα ζήσει μέ-

χρι τα 100.

Ο γιατρός τον ρωτά: Πίνεις, καπνίζεις;

Όχι απαντά ο άντρας.

Γιατρός: Ξενυχτάς, παίζεις χαρτιά;

Αντρας: Όχι βέβαια, ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο 

μέχρι τώρα.

Γιατρός: οδηγείς επικίνδυνα, πας με άλλη γυ-

ναίκα κάθε βράδυ;

Αντρας: Όχι και ούτε πρόκειται.

Γιατρός: Και τότε ποιος ο λόγος να θες να ζή-

σεις τόσο πολύ;

* * * * *

Ήταν τρεις μεξικάνοι στο ένα μπαρ ενός χωριού 

στο Μεξικό. Εκεί που έπιναν περνάει από το δρόμο 

μια μηχανή και μετά από τέσσερις ώρες λέει ο ένας:

-Μηχανή ήταν αυτό;

Μετά από πέντε ώρες απαντά ο άλλος:

-Μμμμμμ.

Μετά από τρεις ώρες αποκρίνεται κι ο τελευ-

ταίος:

-Ρε σεις, αν έχετε όρεξη για κουβέντα πείτε το 

μου να φύγω!…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Δυσανασχέτηση.

11. Γιορτάζει τη δεύτερη Κυριακή του 

Μάη.

12. Ανήκει στα τεθωρακισμένα.

13. Το πρώτο γράμμα του φοινικικού 

αλφάβητου.

14. Τηλεοπτική… σκυλίτσα.

16. Αρνείται… ξενικά.

17. Αστικό συγκοινωνιακό μέσο.

19. Διπλό… ψαρεύει.

21. Στην Αίγινα ο ναός της.

23. Ευγηρίας… το γηροκομείο.

25. Στεγάζει στρατιώτες.

26. Με το σχοινί… επαναλαμβάνεται.

28. Η μεγαλύτερη ποινή.

29. … Γκάμπλερ: ηρωίδα του Ίψεν.

-- Συστατικά --
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 4 λωρίδες μπέικον, σε κομματάκια
• 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 6 μεγάλα φρέσκα μανιτάρια, σε φετάκια
• 200 γρ. τρυφερό αρνάκι, σε μικρά κομμάτια
• 60 γρ. λευκό κρασί
• 1 κ.γλ. πελτέ ντομάτας
• Μισή κούπα ζωμό κότας
• 1 κ.γλ. μουστάρδα Ντιζόν
• 3 κ.σ. κρέμα γάλακτος
• 1 γαλλική μπαγκέτα, σε στενόμακρες φέτες

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά σ' ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι, λιώνουμε 

το βούτυρο και σοτάρουμε το μπέικον μερι-
κά λεπτά.

• Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τα μανιτάρια 
και τα σοτάρουμε, να μαραθούν.

• Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα κομματάκια του 
κρέατος και ανακατεύουμε 5 λεπτά επάνω στη 
φωτιά.

• Σβήνουμε με το κρασί και συνεχίζουμε το ανα-

κάτεμα, ώσπου να εξατμιστεί το οινόπνευμα.
• Έπειτα προσθέτουμε τον πελτέ, αφού πρώτα 

τον διαλύσουμε στο ζωμό, σκεπάζουμε και σι-
γοβράζουμε για 25 με 30 λεπτά.

• Ρίχνουμε κι ανακατεύουμε την κρέμα, αφού 
πρώτα την ανακατέψουμε με τη μουστάρδα 
και κατεβάζουμε από τη φωτιά.

• Κατόπιν, αλείφουμε τις φέτες ψωμιού με ελάχι-
στο ελαιόλαδο και τις φρυγανίζουμε στο γκριλ.

• Τις σερβίρουμε με το μείγμα κρέατος, για μεζέ.
• Τα φρυγανισμένα ψωμάκια με αρνάκι, μπέικον 

και μανιτάρια είναι έτοιμα.
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Φρυγανισμένα ψωμάκια με αρνάκι, μπέικον 
και μανιτάρια.

Κάθετα

1. Εξασφαλίζει… δανειστή.

2. Χωμάτινο ύψωμα.

3. Αρχικά παλιάς τράπεζας.

4. Ελαιοχρωματιστές το χρησιμοποιούν.

5. Άγγλων "Ρ".

6. Ευχάριστα… νέα.

7. … Καλέ: η Ακροναυπλία.

8. Μεγάλο λιμάνι του Βιετνάμ.

9. Ηχητικά… κοντή φούστα ή φόρεμα.

10. Απερισκεψία, ανοησία.

15. Αστεροειδής που ανακαλύφτηκε 

το 1932.

18. Δυνατό ελληνικό ποτό.

20. Το όνομα του τραγουδιστή Στιούαρτ.

22. Χαιρετισμός ξένων.

24. "… ο άνθρωπος": έργο του Νίτσε.

27. Απασχολεί… πιλότους (αρχικά).
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Συνεχίζεται η ταινία Κινου-
μένων Σχεδίων, «Μάρμαντιουκ» 
του Μαρκ Α.Ζ. Ντιπέ (Σκοτεινός 
Εκδικητής, Ο Ήρωας του Βυθού 
2: Η Παλίρροια) με τους Βασίλη 
Μήλιο, Κωνσταντίνο Κωνστα-
ντόπουλο, Τάκη Σακελλαρίου, 
Αφροδίτη Αντωνάκη, Λένα Μα-
ραβέα, Στεφανία Φιλιάδη, Γιώρ-
γο Σκουφή, Σοφία Τσάκα, Άννα 
Σταματίου, Όθωνα Μεταξά & 
Λένα Μαραβέα στην μεταγλωτ-
τισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Ένας θρυλικός εκ-
παιδευτής σκύλων πιστεύει πως 
μπορεί να μεταμορφώσει τον 
Μάρμαντιουκ από ένα απείθαρ-
χο, μα αξιολάτρευτο Γερμανικό 
Μολοσσό στον επόμενο νικητή 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήμα-
τος Σκύλων.

Παρασκευή,
Κυριακή: 17:15

Κοντά μας η Κωμική 
Περιπέτεια, «Operation 
Fortune: Η Μεγάλη Απά-
τη» του Γκάι Ρίτσι (Δύο Κα-
πνισμένες Κάννες, Η Αρπα-
χτή, Η Κυρία και ο Ναύτης, 
Revolver, RocknRolla, 
Sherlock Holmes 1 & 2, 
Κωδικό Όνομα U.N.C.L.E., 
Βασιλιάς Αρθούρος, Αλα-
ντίν, The Gentlemen, Ένας 
Οργισμένος Άνδρας Εκδι-
κείται) με τους Τζέισον Στέ-
ιθαμ, Όμπρεϊ Πλάζα, Τζος 
Χάρτνετ, Χιου Γκραντ, Κά-
ρι Έλγουις & Μπάγκσι Μα-
λόουν...

Υπόθεση: Ο υπερ-κατά-
σκοπος Όρσον Φόρτουν 
πρέπει να εντοπίσει και 

να σταματήσει την πώλη-
ση μιας νέας θανατηφό-
ρας τεχνολογίας από τον 
εκατομμυριούχο Μπρόκερ 
Γκρεγκ Σάιμοντς. Αναγκα-
σμένος να συνεργαστεί με 
μερικούς από τους καλύ-
τερους μυστικούς πράκτο-
ρες, ο Φόρτουν και η ομά-
δα του στρατολογούν τον 
μεγαλύτερο Χολυγουντια-
νό σταρ Ντάνι Φρανκέσκο 
για να τους βοηθήσει να 
σώσουν τον κόσμο.

Πέμπτη, Σάββατο, 
Κυριακή,
 Τετάρτη: 22:15, 
Παρασκευή: 19:30 
Δευτέρα: 19:00.

Μυστικοί πράκτορες 
σε μεγάλα κέφια  

Έρχεται η Κομεντί, «Ένας Άν-
θρωπος που τον Έλεγαν Όττο» 
του Μαρκ Φόρστερ (Ο Χορός 
των Τεράτων, Ψάχνοντας τη 
Χώρα του Ποτέ, Πιο Παράξε-
νο κι από Παράξενο!, Χαρταετοί 
Πάνω απ’ την Πόλη, Quantum 
of Solace, Φύλακας Αγγέλων, 
Παγκόσμιος Πόλεμος Ζ, Κρί-
στοφερ & Γουίνι) με τους Τομ 
Χανκς, Μαριάνα Τρεβίνιο, Ρέι-
τσελ Κέλερ & Μανουέλ Γκαρ-
σία-Ρούλφο...

Υπόθεση: Ο σχολαστικά ορ-
γανωμένος και μοναχικός κό-
σμος του δέχεται ένα δυνατό 
ταρακούνημα όταν μια νέα ζω-
ηρή οικογένεια μετακομίζει στο 
απέναντι σπίτι. Ο Όττο συναντά 
το ταίρι του στην πολύ έξυπνη κι 

ακόμη πιο πολύ έγκυο Marisol 
κι οδηγούνται σε μια απίθανη 
φιλία που θα ανατρέψει την κα-
θημερινότητά του. Μια αστεία 
και συγκινητική ιστορία για 
το πώς οι φίλοι είναι η οικο-
γένεια που επιλέγουμε ακόμη 
και στα πιο απροσδόκητα μέ-
ρη. Βασισμένο στο κωμικό και 
συγκινητικό μπεστ σελερ, η ται-
νία «Ένας Άνθρωπος Που Τον 
Έλεγαν Όττο» (A Man Called 
Otto) αφηγείται την ιστορία του 
Otto Anderson, ενός γκρινιάρη 
μεσήλικα που έχει πρόσφατα 
χηρεύσει.

Πέμπτη, Κυριακή, 
Τετάρτη: 19:30,
 Τρίτη: 22:00.

Otto και Marisol, 
μία απίθανη φιλία 

Ενώ ξανά μαζί μας η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ται-
νία Κινουμένων Σχεδίων, «Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τε-
λευταία Επιθυμία» των Τζόελ Κρόφορντ (Οι Κρουντς 2: Nέα 
Eποχή) & Τζάνουελ Μερκάδο με τους Τηλέμαχο Κρεβάικα, 
Βίκυ Νικολαΐδου, Γιάννη Τσούτσια, Χρήστο Πλαΐνη, Στεφα-

νία Φιλιάδη, Άγγελο Λιάγκο, Σοφία Παναηλίδου, Ανδρέα 
Ευαγγελάτο, Τάσο Τζιβίσκο, Χίλντα Ηλιοπούλου, Κωνστα-
ντίνο Ρεπάνη, Βούλα Κώστα, Βαγγέλη Στρατηγάκο, Σοφία 
Καψαμπέλη, Απόστολο Καρτσώνη & Πέτρο Δαμουλή στην 
μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια 
νέα περιπέτεια στο σύμπαν του Σρεκ, καθώς ο τολμηρός 
Παπουτσωμένος Γάτος, που ζει στην παρανομία, ανακαλύ-
πτει ότι έχει πληρώσει το βαρύ τίμημα για το πάθος του για 
κίνδυνο αλλά και την αδιαφορία του για ασφάλεια. Ο Γά-
τος έχει κάψει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του, αν και στην 
πορεία έχασε το μέτρημα. Η ανάγκη του να ανακτήσει αυ-
τές τις ζωές θα στείλει τον Παπουτσωμένο Γάτο στην πιο 
μεγάλη του αναζήτηση. Ξεκινάει ένα επικό ταξίδι στο Μαύ-
ρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να 
επαναφέρει τις χαμένες του ζωές. Αλλά με μόνο μία ζωή 
να του έχει απομείνει, ο Γάτος θα πρέπει να ταπεινωθεί και 
να ζητήσει βοήθεια από την πρώην σύντροφο και θανάσι-
μη εχθρό του, την Κίτι Ελαφροπατούσα! Στην προσπάθειά 
τους, ο Γάτος και η Κίτι θα έχουν τη βοήθεια (τόσα ήξεραν) 
από ένα φλύαρο, αμείλικτα χαρούμενο σκύλο, τον Πέρο. 
Μαζί, το τρίο των ηρώων μας θα πρέπει να είναι ένα βήμα 
μπροστά, από όσους τους καταδιώκουν!

Σάββατο: 16:00
 Τετάρτη: 17:15.

Ο Παπουτσωμένος Γάτος και η μεγάλη αναζήτηση Ο Μάρμαντιουκ σε νέες περιπέτειες 

Cinema«Δημοκρατικές χώρες πέφτουν από τα σύννεφα όταν τα ακροδεξιά κόμματα έχουν τόσο μεγάλη 
δημοτικότητα, αλλά δεν φρόντισαν πριν από αυτό να ακούσουν τις ανησυχίες του κόσμου… Το 

σινεμά μπορεί να δώσει φωνή σε ανθρώπους και απόψεις που δεν έχουν βήμα εκεί έξω. » 
Cristian Mungiu – Ρουμάνος Σκηνοθέτης 

Επίσης συνεχίζεται η υποψήφια 
για 2 Χρυσές Σφαίρες Περιπέτεια 
Φαντασίας, «Avatar: The Way of 
Water 3D HFR» του Τζέιμς Κάμε-
ρον (Ο Εξολοθρευτής, Άλιενς: Η 
Επιστροφή, Η Άβυσσος, Εξολο-
θρευτής 2: Μέρα Κρίσης, Αληθι-
νά Ψέματα, Τιτανικός, Φαντάσμα-
τα της Αβύσσου, Avatar) με τους 
Σαμ Γουόρθινγκτον, Ζόε Σαλντάνα, 
Σιγκούρνι Γουίβερ, Στίβεν Λανγκ, 
Κλιφ Κέρτις, Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, 
Σ.Σ.Χ.Πάουντερ, Έντι Φάλκο, Τζε-
μέιν Κλεμέντ, Κέιτ Γουίνσλετ, Μπέ-
ιλι Μπας & Τζιοβάνι Ριμπίζι...

Υπόθεση: Μια δεκαετία σχεδόν 
μετά από τα γεγονότα της πρώτης 
ταινίας, η νέα ταινία «Avatar: The 
Way of Water» ξεκινά να μας αφη-
γείται την ιστορία της οικογένει-
ας Sully (του Jake, της Neytiri και 
των παιδιών τους), τα προβλήμα-
τά τους, τους αγώνες που κάνουν 
να παραμείνουν ζωντανοί και τις 
τραγωδίες που βιώνουν.

Παρασκευή: 22:00
Σάββατο: 18:15
 Δευτέρα: 21:30
 Τρίτη: 18:00.

Ποιος δεν είδε ακόμα το 
Avatar; 

Δράση, γέλιο και συγκίνηση στον κινηματογράφο «Ηλύσια»
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο 25510 

24222 και  γίνε συνδρομητής 
της ΓΝΩΜΗΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ • Οδοντίατρος  
Λ.Δημοκρατίας 282 • Αλεξ/πολη
τηλ 25510 26871
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Σπιτικά γιατροσόφια 
για να απαλλαγείτε 
γρήγορα από τους 
μαύρους κύκλους και 
τις σακούλες στα μάτια!!

1. Γλυκοπατάτα
Το άμυλο πατάτας έχει λευκαντικές 

ιδιότητες. Αυτό το λαχανικό έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε νερό και ενυδατώνει το 
δέρμα σας και καταπολεμά τις φλεγμονές.

Προκειμένου να εξαλειφθούν οι μαύ-
ροι κύκλοι και οι σακούλες, θα πρέπει 
να κόψετε φέτες πατάτας πάχους μισού 
εκατοστού και να τις βάλετε στο ψυγείο 
για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, ξαπλώστε 
και εφαρμόστε τις στα βλέφαρα και κά-
τω από τα μάτια. Αφήστε να σταθούν για 
15 λεπτά.

2. Αγγούρια
Το αγγούρι έχει ισχυρές αντι-φλεγμο-

νώδεις ιδιότητες και μπορεί να προσφέρει 

εκπληκτικά αποτελέσματα όταν εφαρμό-
ζεται τοπικά.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να 
κόψετε φέτες αγγουριού πάχους μισού 
εκατοστού και να τις τοποθετήσετε πά-
νω από τα μάτια σας μέχρι να ζεσταθούν 
και στη συνέχεια, να τις αλλάξετε με νέες 
φέτες. Επαναλάβετε τη διαδικασία για 20 
λεπτά και αμέσως θα παρατηρήσετε αι-
σθητή βελτίωση.

3. Πράσινο τσάι
Το πράσινο τσάι έχει την ικανότητα 

να εμποδίζει την κατακράτηση υγρών, να 
αποβάλει τις τοξίνες από το σώμα και να 
αποτρέπει τις φλεγμονές. Συνιστάται να 
πίνετε 2 φλιτζάνια πράσινο τσάι την ημέ-
ρα: 1 το πρωί και 1 το βράδυ.

4. Γάλα αγελάδας ή κατσικίσιο
Θα πρέπει να τοποθετήσετε το γάλα 

στο ψυγείο. Όταν κρυώσει, μουσκέψτε 2 
κομμάτια βαμβάκι σε αυτό και τοποθετή-
στε τα πάνω στα βλέφαρά και τις σακού-
λες σας. Αφήστε να δράσουν για 15 λεπτά 
και στη συνέχεια ξεπλύνετε με κρύο νερό.
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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 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 800-900-1000

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τσολάκη Διονυσίου Σολωμού 15 (δρόμος 
ΔΕΥΑΑ) ✆2551 036511

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τεπενης Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 127 
✆2552022643

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

Μακάριος, Μακαρία

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, για σήμερα Πέμπτη έχεις την 
ανάγκη να αφήσεις πιο χαλαρούς ρυθ-
μούς στην καθημερινότητά του και κά-
νεις σχέδια για εξόδους ψυχαγωγίας ή 
στο μυαλό σου σεργιανίζει η ιδέα για 
ένα ταξίδι!   
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα Πέμπτη επικε-
ντρώνεσαι στους ανθρώπους που εμπι-
στεύεσαι πραγματικά και είσαι σίγουρος 
πως ότι και να γίνει δεν θα σε προδώ-
σουν! Δεν θα λείψουν όμως και κάποιες 
αποκαλύψεις που θα ρίξουν τις «μάσκες» 
και θα σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις το 
τοπίο στην κοινωνική σου ζωή!          

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα Πέμπτη με την Σε-
λήνη να συνεχίζει την πορεία της στον 
Τοξότη , αλλά και να είναι Κενής Πορείας 
στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, είναι 
σκόπιμο να αποφύγεις τις παρεξηγήσεις 
με το περιβάλλον σου!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, σήμερα η Σελήνη εί-
ναι κενής πορείας στο ζώδιο του Τοξό-
τη και είσαι αρκετά συγκρατημένος και 
δεν παρασύρεσαι από τα συναισθήματά 
σου! Κλείνεις εκκρεμότητες στην εργα-
σία σου, στην καθημερινότητά σου και 
προσπαθείς να τακτοποιήσεις ότι είχε 
μείνει στην μέση!      

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, για σήμερα Πέμπτη το κέ-
φι και η δημιουργικότητά σου χτυπούν 
κόκκινο, όμως ο ασυγκράτητος ενθου-
σιασμός σου εύκολα μπορεί να σε πα-
ρασύρει σε λάθη βιασύνης!       

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα Πέμπτη έχεις 
την ανάγκη να κλειστείς στον εαυτό σου 
και να κάνεις τον προσωπικό σου απο-
λογισμό! Νιώθεις αρκετά κουρασμένος 
από όλα όσα έχουν μεσολαβήσει τον 
τελευταίο καιρό στην δουλειά σου, στο 
σπίτι, στην καθημερινότητά σου και θέ-
λεις τον χρόνο σου για να αποφορτιστείς!

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, για σήμερα Πέμπτη είναι απα-
ραίτητο να δείξεις παραπάνω προσοχή 
στις επικοινωνίες σου αλλά και στις με-
τακινήσεις σου! Δεν είναι η κατάλληλη 
μέρα για να πάρεις μία νέα απόφαση, για 
να δώσεις το λόγο σου, ή για να κρίνεις 
μία κατάσταση!       

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, για σήμερα Πέμπτη κα-
λό είναι να περιορίσεις την τάση σου για 
υπερβολικές απαιτήσεις, ενώ η απόλυτη 
και δογματική στάση και συμπεριφορά 
σου, εύκολα θα σε βάλει σε μπελάδες! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα Πέμπτη φίλε Τοξότη, η Σελήνη 
ολοκληρώνει την πορεία της στο ζώδιο 
σου, όμως είναι στο μεγαλύτερο μέρος 
της ημέρας σε Κενή Πορεία, αυτό ση-
μαίνει ότι πρέπει να συγκρατήσεις τον 
ενθουσιώδη χαρακτήρα σου και να απο-
φύγεις οποιοδήποτε νέο ξεκίνημα!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Για σήμερα Πέμπτη φίλε μου Αιγόκερε, 
οφείλεις να αξιοποιήσεις την δύναμη 
της διαίσθησης σου και τη διορατικότη-
τα σου που αποτελούν τους συμμάχους 
σου , σε κάθε σου δραστηριότητα, από-
φαση και κίνηση!    

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
ΑΑγαπητέ μου Υδροχόε, αυτή την Πέμπτη 
είσαι περισσότερο επικεντρωμένος στις 
κοινωνικές σου επαφές και προσπαθείς 
να κάνεις τα πάντα για να δικτυωθείς, να 
έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που θα 
σε βοηθήσουν στα βήματά σου! Δεδο-
μένου ότι η Σελήνη είναι κενής πορείας, 
δεν είναι η μέρα κατάλληλη για να κάνεις 
ένα νέο σημαντικό τηλεφώνημα! 

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, για Σήμερα Πέμπτη, επικε-
ντρώνεσαι στο κλείσιμο επαγγελματικών 
εκκρεμοτήτων. Είσαι αρκετά πιο απρόσι-
τος με τον περίγυρό σου, βάζεις κάποιες 
αποστάσεις ασφαλείας από ανθρώπους 
που μόνιμα είναι με απαιτήσεις από εσέ-
να, ή που προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
εκμεταλλευτούν καταστάσεις! 

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: 
Τηλέφωνα:6978021200& 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€
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Ο Δρομέας Θράκης ξεκίνη-
σε το πρόγραμμα πεζοπορικών 
διαδρομών για τη νέα χρονιά.

«Ξεκινήσαμε τη διαδρομή 
μας κάνοντας την πρώτη μας 
στάση στον ομώνυμο καταρ-
ράκτη του Άβαντα όπου κόψαμε 
την πίτα του Πεζοπορικού μας 
Τμήματος και η τυχερή μικρή 
μας φίλη Αναστασία κέρδισε το 
φλουρί και παρέλαβε το δωρά-
κι της την ζακέτα του Συλλόγου 
μαζί με τις ευχές μας να είναι 
καλότυχη σε όλη της τη ζωή.!

Στη συνέχεια κληρώθηκαν 
και οι τρεις τυχεροί μας φίλοι 
που κέρδισαν από μια δώρο 
επιταγή των 20€ από το κατά-
στημα ΤΡΑΖΕΡΑΣ τον οποίο και 
να ευχαριστήσουμε με τη σειρά 
μας για την όμορφη αυτή προ-
σφορά.!

Στη συνέχεια συνεχίσαμε τη 
διαδρομή μας προς το Αρχαίο 
Ληνό όπου σε ένα σημείο της 

διαδρομής συνέβη και το περι-
στατικό που σημάδεψε την πε-
ζοπορία μας.! Βρεθήκαμε που 
λέμε την κατάλληλη στιγμή στο 
κατάλληλο σημείο.! Πέσαμε πά-
νω σε έναν κυνηγό της περιο-
χής ο οποίος έψαχνε το σκύλο 
του ο οποίος είχε παγιδευτεί σε 
ένα γκρεμό μέσα σε κλαδιά δέ-
ντρων.

Μαζί με τον κ. Μιχάλη Ζε-
χερλή αγαπημένο μας φίλο και 
άριστο γνώστη της περιοχής 
και του βουνού καταφέραμε να 
απεγκλωβίσουμε τον τετράποδο 
φίλο μας και να το παραδώσου-
με στον ιδιοκτήτη του σώο και 
αβλαβή ο οποίος και μας ευχα-
ρίστησε θερμά.!

Στη συνέχεια φτάσαμε στο 
Αρχαίο Ληνό όπου ο αγαπημέ-
νος μας φίλος και Πρόεδρος της 
κοινότητας του Άβαντα κ. Γιώρ-
γος Χατζηγεωργίου μας ενημέ-
ρωσε για τα αρχαία ευρήματα 

της γύρω περιοχής και τη σημα-
σία τους καθώς και για το έργο 
που έχει γίνει για την ανάδειξη 
των μονοπατιών και της γύρω 
περιοχής τα τελευταία χρόνια.!

Στη συνέχεια πήραμε το δρό-
μο της επιστροφής ακολουθώ-
ντας μια κυκλική διαδρομή μέ-
χρι το σημείο εκκίνησης και στη 
συνέχεια απολαύσαμε το γεύμα 
μας σε παραδοσιακή ταβέρνα 
του χωριού.!

Να ευχαριστήσουμε πολύ 
όλους τους φίλους μας και ιδι-
αίτερα τον κ. Μιχάλη ο οποίος 
ξαναγύρισε πίσω μετά το τέλος 
της διαδρομής για να βρει το 
ρολόι μιας φίλη μας πεζοπόρου 
και τον κ. Γιώργο Χατζηγεωργί-
ου για όλη την προσπάθεια και 
το έργο που κάνουν καθώς και 
για την αγάπη και την βοήθεια 
που μας προσφέρουν σε κάθε 
στιγμή.!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και 
στον κ. Δήμο Σπουρίτα που ήμα-
σταν εκεί μαζί για να υποστηρί-
ξουμε τη δράση από πλευράς 
πρώτων βοηθειών Ως μέλη και 
οι δύο της Ελληνικής Ομάδας 
Διάσωσης του Παραρτήματος 
Ν.Έβρου.!

Ευχές σε όλους τους φίλους 
μας για μια Πεζοπορική χρόνια 
γεμάτη όμορφες διαδρομές 
πολλά χαμόγελα και υγεία πά-
νω από όλα.!!!»

Δρομέας Θράκης

Η πρώτη Πεζοπορική Διαδρομή του ΔΡΟΜΕΑ 
Θράκης για τη νέα χρονιά τα είχε όλα!

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ 
ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΝΤΑ 

Η εκδρομή περιλάμβανε επίσκεψη σε 
Καταρράκτη και αρχαίο Ληνό, κοπή 
βασιλόπιτας, διάσωση παγιδευμένου 
σκύλου
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