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Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για τα αποτελέσματα του 
διαχειριστικού ελέγχου

«Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και εμπιστευτική, δήλωσε ο Δήμαρχος 
κ. Ζαμπούκης, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι θα στεναχωρηθείτε πολύ 
περισσότερο απ’ ό,τι φαντάζεστε» Για απειλές και μαγνητοφώνηση 
ατόμων εν αγνοία τους, κατηγόρησε τον Δήμαρχο ο κ. Λαμπάκης � 5

Δραματική υποστελέχωση 
Παιδιατρικής Κλινική και Μονάδα 
Νεογνών ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Περιφέρεια ΑΜΘ 
και ο τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο Ανδρέας Ξανθός. Ζητούν άμεση η ανάγκη 

για γιατρούς σε Παιδιατρική Κλινική και Μονάδα Νεογνών ΠΓΝΑ

� 7

Τα σχέδια του 
Glafka Capital για 

καζίνο Ρίου και 
Αλεξανδρούπολης

Τι προβλέπει το πρόγραμμα 
εξυγίανσης. Οι υποχρεώσεις 
και οι απαιτήσεις των πιστω-
τών για το καζίνο της Αλεξαν-

δρούπολης
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Ντέρμπι για την 
Α2 βόλεϊ στην 

Αλεξανδρούπολη 

Ο Εθνικός φιλοξενεί την Φλώ-
ρινα για την Α2 ανδρών. Γ’Ε-
θνική: Η Αλεξανδρούπολη δεν 
τα κατάφερε ούτε στην Ξάνθη 

� 11,16

Απεβίωσε ο μεγάλος μουσικός της Απεβίωσε ο μεγάλος μουσικός της 
Θράκης Καριοφύλλης Δοϊτσίδης  Θράκης Καριοφύλλης Δοϊτσίδης  

Αδελφοποιήθηκαν οι πόλεις Αδελφοποιήθηκαν οι πόλεις 
Διδυμοτείχου και Καζανλάκ Διδυμοτείχου και Καζανλάκ 
Βουλγαρίας  Βουλγαρίας  

Επιστρέφει ο 
«Τσικνομπουρμπούλης»

Ορεστιάδα: Ετοιμασίες για καρναβαλική παρέλαση που 
διοργανώνεται από την ΔΗΚΕΠΑΟ  την Τσικνοπέμπτη 16 

Φεβρουαρίου. Τι χρειάζεται για αίτηση συμμετοχής 
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Best City Awards 2023: Δύο 
χρυσά βραβεία για το Δήμο 

Ορεστιάδας και ένα ασημένιο 
για τη ΔΕΥΑΟ
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Το ΤΑΙΠΕΔ «βάζει μπρος» 
έργα 35 εκ ευρώ για το 
λιμάνι Αλεξανδρούπολης

● Με τέσσερα έργα άμεσης αναβάθμισης των υποδομών του λιμένα, ύψους 35 εκατ. 
ευρώ, τα οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα του 2025, ξεκινά το ΤΑΙΠΕΔ την υλο-
ποίηση του σχεδίου του για την αξιοποίηση του

● Το σχέδιό του ΤΑΙΠΕΔ, μετά την ακύρωση του διαγωνισμού πώλησης περιλαμβάνει 
πρόσληψη τεχνικού και οικονομικού συμβούλου, οι οποίοι θα χαράξουν μια μακροχρόνια 
στρατηγική ανάπτυξης  

� 8
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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
1833
Ο Βασιλιάς Όθων και τα μέλη της 
Αντιβασιλείας φτάνουν στο Ναύπλιο 
με την αγγλική φρεγάτα «Μαδαγα-
σκάρη». Τους συνοδεύουν 4.000 
βαυαροί στρατιώτες.

1937
Με τον Αναγκαστικό Νόμο 447 της 
δικτατορικής κυβέρνησης Μεταξά, 
επιβάλλεται ο υποχρεωτικός σημαι-
οστολισμός δημοσίων υπηρεσιών, 
καταστημάτων και οικιών κατά τις 
εθνικές εορτές.

1942
Σε ναζιστική διάσκεψη στο προάστιο 
Βάνζεε του Βερολίνου αποφασίζεται 
η λεγόμενη «τελική λύση», δηλαδή 
η εξολόθρευση όλων των Εβραίων 
της Ευρώπης.

1955
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ανα-
μετρώνται σε φιλικό αγώνα, για την 
ενίσχυση της Εταιρείας Προστασίας 
Ζώων. Οι «ερυθρόλευκοι» επικρα-
τούν με 3-0, έχοντας ως κορυφαίο 
τον Ανδρέα Μουράτη και σκόρερ 
τον Θέμη Μουστακλή.

2005
Υπερψηφίζεται επί των άρθρων στη 
Βουλή το νομοσχέδιο για το «βασικό 
μέτοχο». Το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει κατά, 
ενώ ΚΚΕ και ΣΥΝ, υπερψηφίζουν 8 
από τα 15 άρθρα του νομοσχεδίου. 
Ο υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης 
Παυλόπουλος, περιλαμβάνει τρο-
ποποιήσεις στο νομοσχέδιο, μεταξύ 
των οποίων η ένταξη των ιδρυμά-
των Τύπου στο ασυμβίβαστο μετα-
ξύ ιδιοκτήτη ΜΜΕ και προμηθευτή 
του δημοσίου.

2010
Αρχίζει ενώπιον του Μεικτού Ορκω-
τού ∆ικαστηρίου Άμφισσας η δίκη 
των ειδικών φρουρών Επαμεινών-
δα Κορκονέα και Βασίλη Σαραλιώτη, 
που κατηγορούνται για τη δολοφο-
νία του 15χρονου μαθητή Αλέξαν-
δρου Γρηγορόπουλου, στις 6 ∆εκεμ-
βρίου 2008, στο κέντρο της Αθήνας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1946
Ντέιβιντ Λιντς, αμερικανός σκηνο-
θέτης. («Malholland Drive»)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2013
Παύλος Μάτεσις, έλληνας θεατρικός 
συγγραφέας και μυθιστοριογράφος. 
(Γεν. 12/1/1933)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγορεύτηκε 
επίτιμος δημότης Διδυμοτείχου

20
IAN

2020

«Η Ελλάδα διαμηνύει, αδιαλείπτως, 
προς την Τουρκία ότι η αυθαιρεσία της 
δεν θα περάσει και ότι, με συμπαραστά-
τες την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ∆ιε-
θνή Κοινότητα, θα υπερασπισθούμε, στο 
ακέραιο, τα Κυριαρχικά μας ∆ικαιώμα-
τα ως προς τα Σύνορα, την Υφαλοκρη-
πίδα και την Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Οι διεθνείς συμμαχίες που 
έχει αναπτύξει η Χώρα μας στην περι-
οχή μας, και οι οποίες ήδη αποδίδουν 
καρπούς, βεβαιώνουν του λόγου το 
ασφαλές». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, 
ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, Προκό-
πης Παυλόπουλος, από το ακριτικό ∆ι-
δυμότειχο στην αντιφώνησή του κατά 
την ανακήρυξή του ως επίτιμου δημό-
τη ∆ιδυμοτείχου, στο πλαίσιο των επε-
τειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρό-
νια από την απελευθέρωση της πόλης

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:37
Δύση - 17:18
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Το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία «Ισόπεδοι και ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι» απέσπασε ο 
Δήμος Καβάλας, στην τελετή των “Best City Awards 2023. Η επιβράβευση του Δήμου Καβάλας αφο-
ρά την τοποθέτηση μεταχειρισμένων ελαστικών για τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στην περιοχή της 
Νεάπολης, με τον οποίο διευθετήθηκε η κυκλοφορία οχημάτων και μειώθηκε η επικινδυνότητα στη 
συγκεκριμένη διασταύρωση. Η εν λόγω πρωτότυπη παρέμβαση έγινε τον Σεπτέμβριο του 2022, στο 
πλαίσιο των δράσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Το 2023 θα είναι μια χρονιά 
στην οποία ο τουρισμός δεν 
θα έχει τις ίδιες επιδόσεις με 
αυτές του 2022. Οι εκτιμήσεις 
κάνουν λόγο ότι τα έσοδα του 
τουρισμού θα φθάσουν το 
93% με 94% αυτών του 2022.  

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Είπαν

Βλέπουμε μια σεζόν η οποία 
θα έχει, ίσως, λιγότερες μέ-
ρες διακοπών σ’ ένα πακέτο. 
Για παράδειγμα οι δέκα μέρες 
πιθανόν να συρρικνωθούν στις 
πέντε, αλλά θα ταξιδέψει ο κό-
σμος και αυτό είναι το πιο αισι-
όδοξο μήνυμα που μπορούμε 
να έχουμε για το καλοκαίρι.  

Γ. ΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
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Μικρογνωμικά

Ο Δήμος Σου-
φλίου κατέκτησε 
BRONZE βραβείου 
Best City Awards 
2023 για έργο οδο-
ποιίας 21 χιλιομέ-
τρων στον ορεινό 
όγκο! Η υλοποίη-
ση του ως άνω έρ-
γου 21 χιλιομέτρων 
σχεδόν, η οποία επι-
βραβεύεται με αυ-
τόν τον τρόπο, συ-
νέβαλε πραγματικά 
στην πρόοδο προς 
το καλύτερο της κα-
θημερινής ζωής των 
ανθρώπων που κα-
τοικούν στον ορεινό 
όγκο του Δήμου Σουφλίου.

Οι κάτοικοι των ορεινών οικισμών 
έχουν μία ασφαλή διαδρομή από και 
προς την έδρα του Δήμου, η διάρκεια 
της οποίας έχει μειωθεί σημαντικά, κάτι 
που συμβάλει στην προσπάθεια επίτευ-

ξης ισόρροπης ανάπτυξης όλων των 
περιοχών του Δήμου Σουφλίου, διό-
τι μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν 
είναι πια αποκλεισμένη από το κέντρο 
λήψης αποφάσεων αλλά και από τις 
πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, τουριστι-
κές και αθλητικές δράσεις.

Απεβίωσε ο μεγάλος μουσικός της 
Θράκης Καριοφύλλης Δοϊτσίδης

Αντιδράσεις και στην Ξάνθη
Πέρα από την Αλεξανδρούπολη, έχουμε 

αντιδράσεις και στην Ξάνθη για τη διακοπή 
της δωρεάν μεταφοράς φοιτητών του ΔΠΘ 
με τα κατά τόπους αστικά ΚΤΕΛ. 

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Σύλλο-
γος Οικότροφων Φοιτητών Ξάνθης ανα-
φέρονται τα εξής: 

«Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ερ-
χόμαστε αντιμέτωποι με το αντίτιμο στα 
λεωφορεία εμείς οι φοιτητές προκειμένου 
να πάμε στα μαθήματα μας και στις εστίες. 

Μετά από παρέμβαση που πραγματο-
ποίησε ο Σύλλογος Οικότροφων φοιτητών 
Ξάνθης και ο Σύλλογος Φοιτητών Ξάνθης 
στην κοσμητεία της Πολυτεχνικής σχολής 

την Τετάρτη 18/01 καταφέραμε τα εξής: 
Ομόφωνα η κοσμητεία τοποθετήθηκε υπέρ 
των δίκαιων αιτημάτων μας για δωρεάν με-
τακίνηση και διεκδίκησης έκτακτου κονδυ-
λίου για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη ενώ 
αναμένουμε την γραπτή τοποθέτηση της. 

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με κινητο-
ποίηση το Σάββατο 21/01 στις 13:00 στην 
κεντρική πλατεία. Όπως και τον Σεπτέμβρη 
έτσι και τώρα δεν κάνουμε βήμα πίσω από 
τις ανάγκες μας και αγωνιζόμαστε για δω-
ρεάν μετακινήσεις».

Κ.Η.

Κοπή πίτας και βράβευση αθλητών
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ (1930 
– 2023) Από σήμερα ο μεγάλος μου-
σικός και τραγουδιστής της Θράκης 
Καριοφύλλης Δοϊτσί-
δης έφυγε για τη γει-
τονιά των αγγέλων. 
Θεωρείται ο πρωτερ-
γάτης της Θρακιώ-
τικης μουσικής. Από 
σήμερα, η μουσική 
παράδοση της Θρά-
κης είναι κατά πολύ 
φτωχότερη. Το έργο 
του είναι ανεκτίμητης 
αξίας.

Καλό ταξίδι Δά-
σκαλε! Θερμά συλ-
λυπητήρια στις θυγα-

τέρες του Θεοπούλα και Λαμπριάννα 
και στον εγγονό του Νίκο.
Εκ της ΕΠΟΦΕ

ΘΡΑΚΗΣ και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
σας καλούν στην εκδήλωση κοπής της Πρω-
τοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 22 Ιανου-
αρίου 2023, ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό 
Θέατρο Αλεξανδρούπολης.

Κατά την εκδήλωση θα βραβευτούν 
101 αθλητές και αθλήτριες της ΕΑΣ ΣΕ-
ΓΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ που 
πέτυχαν 1η – 3η νίκη στα Πανελλήνια Πρω-
ταθλήματα 2022 όλων των κατηγοριών.

Ειλικρινής και τίμια
«Δεν έχω τις δυνάμεις και την ενέργεια 

που απαιτείται για να συνεχίσω» δήλωσε η 
πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασί-
ντα Αρντέρν λέγοντας με αυτό τον τρόπο 
ότι παραιτείται από την ηγεσία του Εργα-
τικού Κόμματος της χώρας της και δεν θα 
είναι υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές 
που θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. 

Η Τζασίντα Αρντέρν συγκέντρωσε το εν-
διαφέρον του διεθνούς τύπου το 2017 όταν 

σε ηλικία 37 ετών έγινε η νεότερη πρωθυ-
πουργός στον κόσμο και αργότερα μητέρα 
κατά τη διάρκεια της θητείας της. Ξεχώρισε 
για το ύφος και το ήθος στην άσκηση εξου-
σίας. Ντυμένη με καθημερινά ρούχα και με 
φόντο πότε την κρεβατοκάμαρα της και πό-
τε άλλες γωνιές του σπιτιού της απαντούσε 
τα βράδια στις ερωτήσεις των πολιτών στο 
facebook live.

«Η εξουσία είχε μεγάλο προσωπικό κό-
στος», είπε στη συνέντευξη τύπου. «Ξέρω τι 
χρειάζεται αυτή η δουλειά, και ξέρω ότι δεν 
έχω πλέον αρκετή βενζίνη στο ρεζερβουάρ 
για την κάνω σωστά. Είναι τόσο απλό. Όσο 
για την περίοδο που άσκησα την εξουσία, 
ελπίζω πως θα αφήσω τους Νεοζηλανδούς 
με την πεποίθηση ότι μπορείς να έχεις ευ-
γένεια αλλά και δύναμη, συμπόνια αλλά 
και αποφασιστικότητα, αισιοδοξία αλλά και 
απόλυτη συγκέντρωση. Ότι μπορείς να είσαι 
ένα ξεχωριστό είδος ηγέτη: το δικό σου».

Κ.Η. 

Νέα διάκριση για τον Δήμο Σουφλίου!
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Δυο πόλεις το Διδυμότειχο και το Καζαν-
λάκ Βουλγαρίας υπέγραψαν χθες(18/01/23) 
την τελική πράξη αδελφοποίησης τους. Το 
πρώτο βήμα είχε γίνει το 2017 από τον δή-
μαρχο Παρασκευά Πατσουρίδη, ενώ τον Σε-
πτέμβριο του 2021 με δήμαρχο τον Ρωμύλο 
Χατζηγιαννόγλου έπεσαν οι πρώτες υπογρα-
φές στην πόλη της Βουλγαρίας. Η  πανδημία 
έβαζε προβλήματα στην ολοκλήρωση της δι-
αδικασίας κάτι που τελικά ολοκληρώθηκε στο 
Διδυμότειχο μέρα εορτασμού του Πολιούχου  
Αγίου Αθανασίου.

Δεκατρείς πόλεις είναι αδελφοποιημένες 
με το Καζανλάκ και αυτό που τους ενώνει εί-
ναι η γιορτή του τριαντάφυλλου, αφού η πόλη 
βρίσκεται μέσα στην «Κοιλάδα των Ρόδων».

Η  δήμαρχος Γκαλίνα Στογιάνοβα δηλώ-
νει  ευτυχής για την αδελφοποίηση με το Δι-
δυμότειχο μια πόλης Θρακικής όπως και το 
Καζανλάκ και αυτό όπως είπε μαρτυρούν οι 
γιορτές των Θρακών Βασιλέων που διοργα-
νώνονται κάθε Σεπτέμβριο και που φέτος ζή-
τησε να πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή 
της πόλης των κάστρων.

Προσκάλεσε ακόμη αρχές και πολίτες στην 
συμμετοχή τους στον φετινό εορτασμό της 
«120ης Γιορτής των Ρόδων» που πραγματο-
ποιείται τον Ιούνιο στο Καζανλάκ εκεί όπου 
παράγεται και το φημισμένο σε όλους ρο-
δέλαιο.

Στις πρώτες από κοινού  δράσεις μεταξύ 
των αδελφών πόλεων αναμένεται να εντα-

χθεί και μια πρόταση της κυρίας δήμαρχου 
να επισκεφθεί  την Άνοιξη το Διδυμότειχο 
αντιπροσωπεία που επιμελείται τις εκδηλώ-
σεις που είναι αφιερωμένες στον φημισμένο 
ζωγράφο  Τσουντομίρ.

Έτσι πρόκειται να μεταφερθούν πίνακες 
του καλλιτέχνη στην πόλη ώστε οι μαθητές 
των σχολείων της περιοχής να μελετήσουν 
από κοντά τη δουλειά του.

Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου δήλωσε στην 
προσφώνηση του ότι «με την ολοκλήρω-
ση της συμφωνίας αδελφοποίησης θα ενώ-
σουμε τις δυνάμεις μας και θα φέρουμε τους 
κατοίκους των δυο πόλεων σε ένα καλύτε-
ρο μέλλον».

 Η αδελφοποίηση των δυο πόλεων απο-
τελούσε όνειρο και προσπάθεια μιας δεκα-
ετίας περίπου, ενός ιερέα της περιοχής του 
Γενικού  Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Διδυμοτείχου π. Κωνσταντί-
νου Σουργουτσιδη. Ένας αγώνας που φαίνε-
ται πως δικαιώθηκε ανοίγοντας νέες πόρτες 
συνεργασίας και οριζόντων για την περιοχή.

Στην τελετή αδελφοποίησης παραβρέθη-
καν οι Μητροπολίτες: Στάρα Ζαγόρα κ. Κυ-
πριανός και Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και 
Σουφλίου κ. Δαμασκηνός.

Δεκατρείς πόλεις είναι αδελφοποιημένες 
με το Καζανλάκ και αυτό που τους ενώνει εί-
ναι η γιορτή του τριαντάφυλλου, αφού η πόλη 
βρίσκεται μέσα στην «Κοιλάδα των Ρόδων».

Αδελφοποιήθηκαν 
οι πόλεις 
Διδυμοτείχου 
και Καζανλάκ 
Βουλγαρίας

Στο Ταμείο Ανάκαμψης 
εντάχθηκε το έργο απο-
κατάστασης/αναστήλω-
σης των τριών μικρών με-
ταβυζαντινών εκκλησιών 
σε Μεταξάδες, Παλιού-
ρι και Αλεποχώρι, όπως 
ανέφερε στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας η προϊσταμένη 
της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Έβρου, Δόμνα Τερ-
ζοπούλου. Η εξασφάλιση 
της χρηματοδότησης του 
έργου υπογράφηκε εχθές 
(18/01) από το Υπουργείο 
Πολιτισμού.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΚΗΠΟΙ ΦΕΡΩΝ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

Πρόθεση να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις εξέφρα-
σαν σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν στη Βύσσα, τα 
διοικητικά συμβούλια των αγροτικών συλλόγων Βύσ-
σας, Τριγώνου, Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. Οι τελικές 
αποφάσεις για τον χρόνο και τη μορφή των αγροτικών 
κινητοποιήσεων, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει σε άλλα 
σημεία της χώρας και κυρίως στη Θεσσαλία, θα ληφθούν 
στην ανοιχτή συνέλευση των αγροτών της περιοχής, την 
οποία έχει προγραμματίσει για την επόμενη Τετάρτη, 25 
Ιανουαρίου, στις 7 το απόγευμα στο Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο Ορεστιάδας, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων 
Έβρου «Η Ενότητα».

Με παραποιημένο διαβατήριο, το 
οποίο ήταν καταχωρημένο από 
της ρουμανικές αρχές ως κλα-
πέν, επιχείρησε, εχθές το πρωί, να 
περάσει προς την Τουρκία, μέσω 
του τελωνείου των Κήπων, ένας 
αλλοδαπός. Ο άνδρας συνελήφθη 
από τους αστυνομικούς του Τμή-
ματος Διαβατηριακού Ελέγχου 
του τελωνείου, μετά τον έλεγχο 
του ταξιδιωτικού εγγράφου που 
επέδειξε. 

Στη λαϊκή αγορά των Δι-
καίων θα περιοδεύσει 
σήμερα το πρωί αντι-
προσωπεία της κομμα-
τικής οργάνωσης Ορε-
στιάδας του ΚΚΕ. Στο 
πλαίσιο της επίσκεψης, 
τα τοπικά στελέχη του 
κόμματος θα έχουν συ-
ναντήσεις και με τον 
πρόεδρο της κοινότη-
τας Δικαίων, Νίκο Μπι-
τσακίδη αλλά και τον 
πρόεδρο του αγροτικού 
συλλόγου Τριγώνου, 
Παναγιώτη Ζησίδη.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΚΑΙΑ 

ΜΑΪΣΤΡΟΣ 

Προσηλωμένος στην διατήρηση της λα-
ϊκής μας παράδοσης και πολιτιστικής 
κληρονομιάς ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μαΐστρου, αναβίωσε και φέτος το έθι-
μο «Τάξιμο στον Άγιο Αθανάσιο», το 
πρωί της Τετάρτης 18 
Ιανουαρίου τελέσθη-
κε Θεία Λειτουργία με 
αρτοκλασία, στον Ιερό 
Ναό Αγίας Μαρίνας 
Μαΐστρου προς τιμή 
του Αγίου Αθανασίου, 
στη συνέχεια πραγμα-
τοποιήθηκε η περιφορά 
της εικόνας του Αγίου 
από την εκκλησία προς 
το Πολιτιστικό Κέντρο 
Μαΐστρου

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ            

Δεκατρείς πόλεις είναι αδελφοποιημένες με το 
Καζανλάκ και αυτό που τους ενώνει είναι η γιορτή του 
τριαντάφυλλου, αφού η πόλη βρίσκεται μέσα στην 
«Κοιλάδα των Ρόδων».

 Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Χατζηγιάννογλου 
και η Δήμαρχος Κάζανλακ Βουλγαρίας
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της Κικής Ηπειρώτου
Στους λόγους για τους οποίους 

δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη 
τα αποτελέσματα της έκθεσης των 
ορκωτών λογιστών για τον δια-
χειριστικό έλεγχο που διεξήχθη 
στη Διεύθυνση Καθαριότητας του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, για τα 
έτη από 2016 ως και 2021, ανα-
φέρθηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης, μετά από σχετικό αίτημα 
ενημέρωσης επί του θέματος που 
κατέθεσαν 18 σύμβουλοι της αντι-
πολίτευσης.

Είχε προηγηθεί επιστολή του 
Δημάρχου προς τους αιτούντες, 
στην οποία αναφέρονταν τα εξής:

«Σε απάντηση του από 
12/1/2023 αιτήματός σας, σας 
ενημερώνω ότι η έκθεση ευρη-
μάτων από τη διενέργεια προ-
συμφωνημένων διαδικασιών, 
αναφορικά με τον Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης και τη διαχειρι-
στική περίοδο από τον 1ο μήνα 
του2016 ως τον 6ο του 2021, 
κατόπιν πρωτοβουλίας μου και 
έγκρισης δαπάνης από την Οικο-
νομική Επιτροπή, είναι εμπιστευ-
τικού χαρακτήρα και απεστάλη 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσί-
ων Εσόδων, αφού ενημερώθη-
καν η Εισαγγελία Πλημμελειοδι-
κών Αλεξανδρούπολης, η ΣΔΟΥ 
Αλεξανδρούπολης και η Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 
– Θράκης. Ως εκ τούτου, είναι σε 
εξέλιξη η διαδικασία που σας προ-
ανέφερα και συνεπώς η έκθεση, 
λόγω του χαρακτήρα της και της 
σε εξέλιξη διαδικασίας δεν δύνα-
ται να δημοσιοποιηθεί κατά τον 
συγκεκριμένο χρόνο του αιτήμα-

τός σας».
Ωστόσο, στη συνεδρίαση της 

Τετάρτης, στην οποία παρουσιά-
στηκε ο απολογισμός έργου της 
δημοτικής αρχής για το 2021, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι επανήλθαν 
στο αίτημά τους, ζητώντας περισ-
σότερες πληροφορίες για το θέμα. 
Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της 
παράταξης «Αδέσμευτη Νέα Αυ-
τοδιοίκηση» Βαγγέλης Μυτιληνός, 
ο διαχειριστικός έλεγχος αποτε-
λεί σημαντικό μέρος του απολο-
γισμού της δημοτικής αρχής, τονί-
ζοντας πως δεν είναι δυνατόν να 
έχουν δημοσιευθεί σε sites στοι-
χεία από τον διαχειριστικό έλεγχο, 
τα οποία, όπως σημείωσε, προφα-
νώς έχουν δοθεί στα ΜΜΕ από 
υπαλλήλους του Δήμου, και στο 
δημοτικό συμβούλιο να μην υπάρ-
χει καμία ενημέρωση. Προειδο-
ποίησε μάλιστα πως εφόσον δεν 
απαντηθούν καίρια ερωτήματα 
των δημοτικών συμβούλων, η πα-
ράταξή του θα αποχωρήσει από 
τη συνεδρίαση και στη συνέχεια 
θα προσφύγει στον εισαγγελέα 
προκειμένου να υπάρξει ενημέ-
ρωση, έστω και μετά από δικα-
στική εντολή. 

Με τη σειρά του, ο επικεφαλής 
της παράταξης «Πόλη και Πολί-
τες» Βαγγέλης Λαμπάκης, σημεί-
ωσε πως ο Δήμαρχος  θα πρέ-
πει να ενημερώσει το σώμα για 
το πότε έστειλε στην ΑΑΔΕ την 
έκθεση των ορκωτών λογιστών, 
πότε ενημέρωσε τις άλλες δημό-
σιες αρχές και γιατί την κρατά τό-
σο καιρό κρυφή. Τόνισε μάλιστα 
πως η απόφαση για τη διενέργεια 
του ελέγχου ελήφθη ομόφωνα 

από την Οικονομική Επιτροπή, τα 
μέλη της οποίας διορίστηκαν με 
απόφαση του δημοτικού συμβου-
λίου, κι επομένως θα πρέπει αυτό 
να λάβει άμεσα γνώση για το πε-
ριεχόμενο της έκθεσης.

Η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε

Απαντώντας, ο κ. Ζαμπούκης 
σημείωσε πως αποτελεί ίσως πα-
νελλαδική πρωτοτυπία το γεγονός 
ότι όντας ο ίδιος εν ενεργεία Δή-
μαρχος, ζήτησε να γίνει έλεγχος 
από ορκωτούς λογιστές για χρο-
νικό διάστημα που αφορά περίο-
δο κατά την οποία ήταν και ο ίδιος 
στο τιμόνι του Δήμου. «Εντόπισα 
πράγματα που δεν μου άρεσαν… 
Οποιοσδήποτε άλλος Δήμαρχος 
θα άφηνε να εξελιχθούν αυτά που 
εντόπισε να μην συμβαίνει τίποτα, 
εγώ, όμως, έκρινα ότι θα πρέπει 
να διατάξω έρευνα».

Όπως σημείωσε, υπήρχαν κά-
ποια δεδομένα που δεν μπορούσε 
να ερμηνεύσει ούτε ο ίδιος, ού-
τε οι υπηρεσίες, είτε επειδή δεν 
μπορούσαν να αναλάβουν την 
ευθύνη, είτε επειδή δεν είχαν τη 
δυνατότητα να απαντήσουν σε 
συγκεκριμένα ερωτήματα. Ζήτη-

σε μάλιστα τη βοήθεια όμορων 
Δήμων, με περίπου ίδιο πληθυσμό 
και ποσότητα διαχείρισης και συ-
νέκρινε κάποια δικά τους στοιχεία 
με τα δικά μας.  Στη συνέχεια, κι 
αφού δεν ξεδιαλύνονταν κάποια 
πράγματα, αποφάσισε να ζητήσει 
τη διενέργεια του διαχειριστικού 
ελέγχου, τη δαπάνη για τον οποίο 
κάλυψε ο Δήμος, μετά από από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

«Τα συμπεράσματα του ελέγ-
χου αυτού έχουν απολύτως εμπι-
στευτικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν 
πρωτοκολλήθηκαν από το κοινό 
ούτε κάποιο άλλο ειδικό πρωτό-
κολλο, του δημάρχου αναφέρομαι, 
παρά από το ειδικό εμπιστευτικό 
πρωτόκολλο που είναι για τέτοιου 
είδους έρευνας ή πειθαρχικές δι-
αδικασίες. Με το που κοινοποι-
ήθηκε το αποτέλεσμα, κατέβηκα 
αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη, 
προκειμένου να έχω συνάντηση 
με τους ορκωτούς λογιστές για 
να μου αναλύσουν  τα ευρήματα 
και τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξαν. Αμέσως μόλις ‘χώνε-
ψα’ στην πράξη τι ακριβώς περι-
λάμβαναν τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτού, ξεκίνησα τη δια-
δικασία να ενημερώσω όλες τις 

ανώτερες δημόσιες ελεγκτικές αρ-
χές. Συνομίλησα με Εισαγγελία, 
με Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με 
ΑΑΔΕ, με ΣΔΟΥ, καθώς έπρεπε να 
βρω ποιος από όλους αυτούς τους 
δημόσιους φορείς έχει την αρμο-
διότητα να ελέγξει τη συγκεκρι-
μένη έκθεση, διότι ο κάθε φορέας 
έθετε τις δίκες του προϋπόθεσες 
για να έχει ελεγκτική αρμοδιότη-
τα και στη συνέχεια κατασταλτική, 
αν επαληθευτεί ποινικά, διοικητικά 
και φορολογικά ο έλεγχος… Δεν 
ενημέρωσα κανέναν διότι το πε-
ριεχόμενο είναι εμπιστευτικό… Ο 
τελικός παραλήπτης, αφού συνο-
μίλησα με όλους, είναι η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η 
οποία έχει στα χέρια της το συ-
γκεκριμένο πόρισμα και η οποία 
διεξάγει τη δική της έρευνα. Εί-
ναι αρμοδιότητά της και ακολου-
θούμε τις οδηγίες αυτές. Μέχρι να 
καταλήξει στην επαλήθευση με τα 
στοιχεία που έχει ζητήσει, ζητάει 
και θα ζητήσει, η διαδικασία εί-
ναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Αν 
θέλετε κι από σεβασμό προς τη 
διαδικασία, αφού ο κώδικάς μας 
ορίζει ότι καταγγελίες για οικονο-
μικές ατασθαλίες είναι απόρρητου 
χαρακτήρα, επειδή θίγονται τιμές 

και υπολήψεις διαφόρων συμμε-
τεχόντων. Κάντε υπομονή, πολύ 
σύντομα θα έχουμε ασφαλή συ-
μπεράσματα από την ΑΑΔΕ».

Ο κ. Λαμπάκης, παίρνοντας το 
λόγο είπε ότι όλες αυτές οι διαδι-
κασίες θα έπρεπε να είχαν κινηθεί 
από το δημοτικό συμβούλιο, που 
είναι το κυρίαρχο όργανο. 

«Θεωρείτε ότι οι 41 δημοτι-
κοί σύμβουλοι είναι επικίνδυνοι 
και επιρρεπείς στο να συνεργή-
σουν ή να συναυτουργήσουν, προ-
κειμένου να καλυφθούν και να 
κρυφτούν τεκμήρια που θα απο-
τελέσουν ενδεχόμενα δικαστικά 
τεκμήρια, μετά τον έλεγχο; Να σας 
θυμίσω τι κάνετε συνήθως για να 
φτάσετε στη δικαστική αλήθεια; 
Μαγνητοφωνείτε δημότες, αντι-
δημάρχους και υπάλληλους πα-
ρανόμως, φτάσατε μέχρι εκεί!», 
σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λα-
μπάκης.

Ο κ. Μυτιληνός επέμενε στο 
ερώτημά του για το πότε ακρι-
βώς απεστάλησαν τα αποτελέ-
σματα του ελέγχου στην ΑΑΔΕ, 
με τον Δήμαρχο να απαντά του-
λάχιστον πριν δύο μήνες, σημειώ-
νοντας πως δεν υπήρχε καθυστέ-
ρηση, αφού αυτοί είναι οι ρυθμοί 
του δημοσίου, ενώ, όπως προείπε, 
έπρεπε να προβεί σε μία σειρά από 
συναντήσεις και επαφές για να 
οδηγηθεί η διαδικασία στην επό-
μενη φάση της, καθώς δεν υπάρ-
χει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για 
τέτοιες περιπτώσεις. Ζήτησε από 
το σώμα να του δείξει εμπιστοσύ-
νη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως 
«δεν είναι έρευνα που θα τελειώ-
σει σύντομα, κρατήστε την υπομο-
νή σας γιατί θα μας απασχολήσει 
αρκετά η υπόθεση… Έχουμε πά-
ντως τεκμήριο αθωότητας και όχι 
ενοχής».

 «Δεν σας έχω εμπιστοσύνη, 
έχει περάσει ένας χρόνος και στεί-
λατε τα στοιχεία μόλις πριν δύο 
μήνες. Όταν είδατε ότι πιέζουμε, 
τότε τα στείλατε, για να μη γίνει 
τίποτα ως τις εκλογές», ανέφερε 
ο κ. Λαμπάκης, με τον Δήμαρχο 
να απαντά πως «θα λυπηθείτε κι 
εσείς και άλλοι, πολύ περισσότε-
ρο απ’ ό,τι φαντάζεστε στο τέλος» 
και τον επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης να κατηγορεί τον 
κ. Ζαμπούκη ότι εκτοξεύει απειλές 
και ότι υπονοεί πως «στη δική του 
περίοδο είναι όλοι άγιοι, ενώ στη 
δική μας αμαρτωλοί».

Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα 
αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου

«Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ, 
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ, 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ 
«ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ 
ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠ’ Ο,ΤΙ 
ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ»                

Για απειλές και μαγνητοφώνηση ατόμων 
εν αγνοία τους, κατηγόρησε τον Δήμαρχο 
ο Β. Λαμπάκης

Κατατέθηκε στη Βουλή η τρο-
πολογία του υπουργείου Εσωτε-
ρικών για την κυβερνησιμότητα 
στους δήμους, σε συμμόρφωση 
με την απόφαση του ΣτΕ.

«Διατηρούμε τις συνθέσεις 

των οικονομικών επιτροπών και 
της επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
έτσι όπως είχαν προβλεφθεί αρχι-
κώς, με τον προσβληθέντα νόμο, 
και μεταφέρουμε όλες τις σημα-
ντικές αρμοδιότητες στα δημοτικά 
και στα περιφερειακά συμβούλια», 
ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών 
Μάκης Βορίδης, μιλώντας νωρί-
τερα σήμερα στην επιτροπή Δη-
μόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τά-
ξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Ο κ. Βορίδης είπε ότι η τροπο-

λογία κατατίθεται στο πρώτο νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Εσωτε-
ρικών που θα συζητήσει η Βουλή, 
μετά την καθαρογραφή της από-
φασης του ΣτΕ και την επίδοσή 
της στο υπουργείο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μά-
κης Βορίδης ενημέρωσε ότι κα-
τατίθενται και οι διατάξεις το θέ-
μα των έκτακτων επιχορηγήσεων 
των ΔΕΥΑ καθώς και η ρύθμιση 
για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», που θα είναι έτσι διατυπω-

μένη ώστε να διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας.

Οι εν λόγω διατάξεις περι-
λαμβάνονται στο σχέδιο νόμου 
για την πολυεπίπεδη διακυβέρνη-
ση, που εισάγονται σήμερα στην 
Ολομέλεια

Συζητείται στη Βουλή η πολυ-
επίπεδη διακυβέρνηση, οι αρμο-
διότητες της Αυτοδιοίκησης και 
η σχέση με τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις

Αυτά προβλέπει η τροπολογία του ΥΠΕΣ 
για Οικονομική και Ποιότητα Ζωής
Έκτακτες 
επιχορηγήσεις ΔΕΥΑ 
και «Βοήθεια στο 
Σπίτι»
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Κούρεμα χρεών που ξε-
περνά το 75%, αύξηση με-
τοχικού κεφαλαίου, μείωση 
προσωπικού μέσω εθελουσί-
ας εξόδου αλλά και μεταβί-
βαση περιουσιακών στοιχείων 
σε νέα εταιρεία προβλέπουν 
τα προγράμματα εξυγίανσης 
των προβληματικών καζίνο του 
Ρίου και της Αλεξανδρούπο-
λης του ομίλου Πηλαδάκη. Τα 
προγράμματα εξυγίανσης που 
έχουν κατατεθεί στα αρμόδια 
δικαστήρια από τον νέο επεν-
δυτή που αποτελείται από Έλ-
ληνες τραπεζίτες του εξωτε-
ρικού με την επωνυμία Glafka 
Capital θα συζητηθούν στις 7 
Φεβρουαρίου 2023 οπότε και 
θα συζητηθεί υπαγωγή των κα-
ζίνο στο άρθρο 107 – Νόμος 
3588/2007 που προβλέπει το 
πτωχευτικό δίκαιο.

Όσον αφορά το καζίνο του 
Ρίο την ίδια μέρα αναμένε-
ται να συζητηθεί και η αίτηση 
πτώχευσης που έχουν κατα-
θέσει πέντε εργαζόμενοι και 
την οποία στηρίζει και το Σω-
ματείο των εργαζομένων στο 
καζίνο, το οποίο φαίνεται να 

μην συμφωνεί με τις προτάσεις 
του Glafka Capital.

Για τα δύο καζίνο έχουν κα-
τατεθεί παρόμοια προγράμμα-
τα εξυγίανσης ωστόσο για το 
καζίνο του Ρίο τα πράγματα 
είναι πολύ πιο δύσκολα διότι 
δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία 
με τους εργαζόμενους οι οποί-
οι εμφανίζονται αντίθετοι με το 
πρόγραμμα ενώ την ίδια στιγμή 
ζητούν και την πτώχευση του 
καζίνο. Ακόμα μια μεγάλη δι-
αφορά είναι ότι το καζίνο του 
Ρίο παραμένει κλειστό από το 
καλοκαίρι του 2022.

Το καζίνο της 
Αλεξανδρούπολης

Καλύτερες φαίνονται να εί-
ναι οι συνθήκες για το καζίνο 
Αλεξανδρούπολης όπου οι συ-
νολικές απαιτήσεις των πιστω-
τών ανέρχονται σε 192 εκατ. 
ευρώ, με ποσό 129,3 εκατ. ευ-
ρώ να αντιπροσωπεύει τις υπο-
χρεώσεις που έχει αποκτήσει 
η Invictus. Οι πιστωτές θα ει-
σπράξουν συνολικά 19,6 εκατ. 
ευρώ.

Επίσης προβλέπεται:

– ΑΜΚ ύψους 1,1 εκατ. ευ-
ρώ από τον επενδυτή

– περαιτέρω αύξηση κε-
φαλαίου μέσω debt to equity 
ύψους 8,9 εκατ. ευρώ

– πρόγραμμα εθελουσίας 
εξόδου 300.000 ευρώ για την 
απομάκρυνση 15 ατόμων

– περιθώριο λειτουργικής 
κερδοφορίας 12,8%-16,9%, 
αντιστοίχως την πρώτη πε-
νταετία.

Η ΕΕΕΠ
Από την πλευρά της η Επι-

τροπή Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων ήδη εξετάζει διάφο-
ρα μέτρα παρέμβασης στην 

αγορά που θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην βελτίωση 
της αγοράς, χωρίς να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στις προ-
σπάθειες προστασίας του κοι-
νού και των παικτών από την 
ενασχόλησή τους με τα παί-
γνια και με τρόπο που να δια-
σφαλίζονται αφενός τα επίπε-
δα απασχόλησης και αφετέρου 
τα οικονομικά συμφέροντα του 
δημοσίου.

«Εξετάζοντας τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές θα προ-
σπαθήσει να επιλύσει προ-
βλήματα και να δημιουργήσει 
επενδυτικές ευκαιρίες στηρίζο-
ντας ενεργά νέους επενδυτές 

που έχουν εκφράσει ενδιαφέ-
ρον να αναλάβουν πρωτοβου-
λίες για την εξυγίανση των 
προβληματικών επιχειρήσεων 
του χώρου» αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά στελέχη της Επι-
τροπής.

Επιπλέον η ΕΕΕΠ θα εξετά-
σει πιθανές παρεμβάσεις ανα-
φορικά με προβλήματα βιω-
σιμότητας των επιχειρήσεων 
καζίνο πού οφείλονται κατά 
κύριο λόγο στις ιδιαιτερότη-
τες του χώρου εγκατάστασης.

«Στο παραπάνω Πλαίσιο 
ωστόσο θα πρέπει να συμ-
βάλλουν τόσο τα ίδια τα καζί-
νο όσο και οι δανειστές τους 

αποφασίζονται από την πλευρά 
τους εκείνες τις λύσεις που δι-
ασφαλίζουν θεσμικά αλλά και 
επιχειρησιακά τη βιωσιμότη-
τα τους σε διαφορετική περί-
πτωση οι όποιες δυνατότητες 
παρέμβασης της ΕΕΕΠ, βάσει 
του ισχύοντος θεσμικού πλαι-
σίου, θα εξουδετερωθούν και 
οι προβληματικές επιχειρήσεις 
του χώρου θα οδηγηθούν υπο-
χρεωτικά στο κλείσιμο» επιση-
μαίνουν τα ίδια στελέχη τονί-
ζοντας την ανάγκη επίσπευσης 
των διαδικασιών έγκρισης προ-
γραμμάτων εξυγίανσης για τα 
προβληματικά καζίνο.
insider.gr

Τα σχέδια του Glafka Capital για 
καζίνο Ρίου και Αλεξανδρούπολης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ             

Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις 
των πιστωτών για το καζίνο της 
Αλεξανδρούπολης

Λόγω της απα-
γόρευσης απόπλου 
που βρίσκεται σε 
ισχύ, τα δρομολό-
για του πλοίου μας 
Ε/Γ –Ο/Γ ΠΡΩ-
ΤΕΥΣ χθες Πέμπτη 
19/01/2023 και 
ώρα 15:00 από τον 
λιμένα της Αλεξαν-
δρούπολης & ώρα 
17:30 από τον λιμέ-
να της Σαμοθράκης 
δεν θα εκτελεστούν.

Τα δρομολόγια 
μεταφέρονται για 
την ερχόμενη Κυρια-
κή 22/01/2023 και 
σύμφωνα με τον πί-
νακα που ακολουθεί.

Όσοι επιβάτες 
έχουν εκδώσει ήδη 
εισιτήρια, θα ενημε-
ρωθούν με μέριμνα 
της εταιρίας μας.

Από και προς 
Σαμοθράκη 

Το Δήμαρχο Ορεστιάδας κο Βασί-
λειο Μαυρίδη επισκέφθηκαν την Τρί-
τη 17 Ιανουαρίου 2023, υψηλόβαθ-
μα στελέχη του Τραπεζικού Ομίλου 
Eurobank και συγκεκριμένα οι κύριοι: 

• Σταύρος Ιωάννου, Αναπλη-
ρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group 
Chief Οperating Οffi  cer (COO) & Δι-
εθνείς Δραστηριότητες της Τράπεζας 
Eurobank AE

• Αχιλλέας Καμαδάνης, Δι-
εύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Το-
μέα Β-Sector Business Development 
Manager

• Δημήτριος Βαρδάκας, Πε-
ριφερειακός Διευθυντής Ροδό-
πης-Έβρου, συνοδευόμενοι από τη 
διευθύντρια του Καταστήματος Ορε-
στιάδας κα Αναστασία Κελαποστόλου.

Αντικείμενο της συνάντησης απο-
τέλεσε η παρουσίαση των προγραμ-
μάτων που υλοποιεί ο Όμιλος για τη 

στήριξη της οικογένειας και την ανα-
στροφή της υπογεννητικότητας σε 
ακριτικά και απομακρυσμένα σημεία 
της χώρας και συγκεκριμένα στον 
ακριτικό Έβρο, στα νησιά του Βορει-
ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνη-
σα έως και το Καστελόριζο.

Την προηγούμενη μέρα, εκπρόσω-
πος του Δήμου Ορεστιάδας παρευ-
ρέθηκε σε εκδήλωση που έγινε στην 
Αλεξανδρούπολη με θέμα : «Δημο-
γραφικό, Επενδύσεις και Τοπική Ανά-
πτυξη», όπου τονίστηκε ότι απαιτού-
νται θεσμικές παρεμβάσεις και μέτρα 
πολιτικής που μπορούν να αμβλύνουν 

την επίπτωση του προβλήματος ή την 
αρνητική δυναμική του.

«Στα πλαίσια της άριστης συνερ-
γασίας του Δήμου Ορεστιάδας, τόσο 
με τον Όμιλο Eurobank όσο και με 
τα στελέχη του τοπικού Τραπεζικού 
καταστήματος, κατατέθηκαν από το 
Δήμαρχο Ορεστιάδας προτάσεις για 
περεταίρω ανάπτυξη της συνεργασί-
ας προκειμένου να αποδειχθεί έμπρα-
κτα στην τοπική κοινωνία η ιδιαίτερη 
ευαισθησία και το αυξημένο αίσθημα 
Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του 
Ομίλου» ανέφερε ο Δήμαρχος Ορε-
στιάδας κ. Μαυρίδης 

Συνάντηση Δημάρχου Ορεστιάδας με 
υψηλόβαθμα στελέχη της Eurobank

Παρουσιάστηκε το 
πρόγραμμα που υλοποιεί 
ο Όμιλος για τη στήριξη 
της οικογένειας και 
την αναστροφή της 
υπογεννητικότητας

Πώς διαμορφώνονται 
τα δρομολόγια του 
«Πρωτεύς» την Κυριακή 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/01/2023

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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Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας – Θράκης και ο τομεάρχης Υγεί-
ας της Κ.Ο Ανδρέας Ξανθός με θέμα: 
«Ανάγκη άμεσης προκήρυξης των κε-
νών οργανικών θέσεων γιατρών στην 
Παιδιατρική Κλινική και στη Μονάδα 
Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσο-
κομείου Αλεξανδρούπολης».

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές το-
νίζουν τη δραματική υποστελέχωση της 
Παιδιατρικής Κλινικής και της Μονάδας 
Νεογνών του ΠΝ Αλεξανδρούπολης, οι 
οποίες καλύπτουν όλους τους νομούς 
της Αν. Μακεδονίας Θράκης, και ερω-
τούν τον κ. Υπουργό:

1.Αν προτίθεται και πότε να προκη-
ρύξει όλες τις κενές οργανικές θέσεις 
γιατρών ΕΣΥ στην Παιδιατρική Κλινι-
κή και στη Μονάδα Νεογνών του Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξαν-
δρούπολης.

2.Αν προτίθεται, στο μεσοδιάστη-
μα μέχρι την πλήρωση των θέσεων με 
μόνιμο ιατρικό προσωπικό, να καλύ-
ψει επειγόντως τα σημερινά κενά με 
επικουρικούς παιδιάτρους. 

3.Αν υπάρχει σχέδιο συμπληρωμα-
τικών κινήτρων (εργασιακών, μισθο-
λογικών, εκπαιδευτικών, επιστημονι-
κής εξέλιξης κ.λπ.) για την προσέλκυση 
γιατρών στα υποστελεχωμένα τμήμα-
τα των επαρχιακών νοσοκομείων και 
για την αντιστροφή του ιατρικού brain 
drain.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Η ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Προς τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Ανάγκη άμεσης προκήρυξης 

των κενών οργανικών θέσεων γιατρών 
στην Παιδιατρική Κλινική και στη Μο-
νάδα Νεογνών του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης».

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) προβλέπο-
νται στον  Οργανισμό του (ΦΕΚ 1156, 
τ. δεύτερο, 10/4/2012) 14 θέσεις για-
τρών ΕΣΥ στην Παιδιατρική Κλινική και 
στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νε-
ογνών ( ΜΕΝΝ). Από αυτές τις 14 ορ-
γανικές θέσεις καλυμμένες είναι μόνο 
οι 2 στην Παιδιατρική Κλινική και οι 5 
στην ΜΕΝΝ. Άρα, συνολικά, υπάρχουν 
7 κενές οργανικές θέσεις ιατρών ΕΣΥ 

(το 50% των προβλεπόμενων), εκ των 
οποίων οι 5 αφορούν την Παιδιατρική 
Κλινική και οι 2 τη ΜΕΝΝ. Η σύγκρι-
ση της στελέχωσης των παιδιατρικών 
τμημάτων του ΠΓΝΑ  με την αντίστοι-
χη άλλων ομοειδών νοσοκομείων της 
επαρχίας, αναδεικνύει μια μεγάλη υστέ-
ρηση και μια ανισότιμη κατανομή των 
ανθρώπινων πόρων στον  ιδιαίτερα 
ευαίσθητο τομέα της δημόσιας παιδι-
ατρικής  περίθαλψης.

Η Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝ Αλε-
ξανδρούπολης είναι η μοναδική τριτο-
βάθμια υγειονομική δομή για παιδιά 
στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, καλύπτει 5 Νο-
μούς (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ρο-
δόπης και Έβρου ) και ο  πληθυσμός 
της περιοχής υπερβαίνει τις 500.000 
κατοίκους (απογραφή 2021). Στελε-
χώνεται με μόλις 7 ειδικευμένους για-
τρούς (4 μέλη ΔΕΠ, 2 Διευθυντές ΕΣΥ  
και 1 επικουρικό γιατρό) και εφημερεύει 
καθημερινά όλο το χρόνο. Αυτή η δρα-

ματική υποστελέχωση έχει οδηγήσει σε 
εξάντληση των αντοχών του ιατρικού 
προσωπικού και σε αδυναμία ανταπό-
κρισής του στις διαρκώς αυξανόμενες 
ανάγκες υγειονομικής φροντίδας του 
παιδικού πληθυσμού της περιοχής.

Επειδή τα επιδημιολογικά δεδομένα 
στη χώρα με τη συνύπαρξη covid-19, 
εποχικής γρίπης αναπνευστικών λοι-
μώξεων στα παιδιά (RSV), αλλά και η 
έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας 
στα σχολεία, δημιουργούν συνθήκες 
αυξημένης νοσηρότητας στα παιδιά και 
επιβάλλουν τη σοβαρή ενίσχυση όλων 
των παιδιατρικών τμημάτων του ΕΣΥ.

Επειδή το Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης παρέχει εξειδι-
κευμένη και υψηλού επιπέδου δημόσια 
παιδιατρική φροντίδα.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 
1.Αν προτίθεται και πότε να προκη-

ρύξει όλες τις κενές οργανικές θέσεις 
γιατρών ΕΣΥ στην Παιδιατρική Κλινι-
κή και στη Μονάδα Νεογνών του Πα-

νεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξαν-
δρούπολης.

2.Αν προτίθεται, στο μεσοδιάστη-
μα μέχρι την πλήρωση των θέσεων με 
μόνιμο ιατρικό προσωπικό, να καλύ-
ψει επειγόντως τα σημερινά κενά με 
επικουρικούς παιδιάτρους. 

3.Αν υπάρχει σχέδιο συμπληρωμα-
τικών κινήτρων (εργασιακών, μισθο-
λογικών, εκπαιδευτικών, επιστημονι-
κής εξέλιξης κ.λπ.) για την προσέλκυση  
γιατρών στα υποστελεχωμένα τμήμα-
τα των επαρχιακών νοσοκομείων και 
για την αντιστροφή του ιατρικού brain 
drain.

 Οι ερωτώντες βουλευτές
•Ξανθός Ανδρέας
•Γκαρά Νατάσα
•Ελευθεριάδου Τάνια
•Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
•Ξανθόπουλος Θεόφιλος
•Χαρίτου Δημήτρης

Γ.Π.

Άμεση η ανάγκη για γιατρούς σε 
Παιδιατρική Κλινική και Μονάδα Νεογνών 
ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο 
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Κ.Ο ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΞΑΝΘΟΣ            

Τονίζουν τη δραματική υποστελέχωση των δύο 
κλινικών που καλύπτουν όλους τους νομούς της Αν. 
Μακεδονίας Θράκης

Με την ευκαιρία παράδο-
σης – παραλαβής της νέας 
πρυτανικής αρχής, μέλη της 
Διοίκησης του Περιφερειακού 
Τμήματος Θράκης του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
αποτελούμενη από τον πρό-
εδρο Δημήτρη Λουρίκα, τον 
γ.γ. Βασίλη Ασημίδη, το μέ-
λος της Διοικούσας Επιτρο-
πής Μιχάλη Πασόπουλο και 
τον πρόεδρο της Νομαρχια-
κής Επιτροπής Ξάνθης Ηλία 
Παπασταυρινίδη συναντήθη-
καν με τους δύο πρυτάνεις, 
τον απερχόμενο κ. Αλέξαν-
δρο Πολυχρονίδη και το νέο 
πρύτανη κ. Φώτη Μάρη. Στη 
συνάντηση παρευρέθηκε και 

η τέως αντιπρύτανης και νυν 
μέλος του Συμβουλίου Διοί-
κησης καθηγήτρια κα Μαρία 
Μιχαλοπούλου. 

Σκοπός της συνάντησης 
ήταν αφενός η συνέχιση της 
πολύ καλής συνεργασίας των 
δύο μερών με γνώμονα το 
αμοιβαίο όφελος την κοινω-
νική υπευθυνότητα καθώς και 
την ενίσχυση των σκοπών της 
λειτουργίας τους και αφετέ-
ρου η δημόσια ευχαριστία για 
την αποδοχή από το Πρυτα-
νικό Συμβούλιο του ΔΠΘ, 
αιτήματος του ΤΕΕ Θράκης 
και παραχώρηση σε αυτό της 
χρήσης χώρου στον 1ο όρο-
φο του κτιρίου ΣΕΦΚΙΕΤ του 

ΔΠΘ στην Ξάνθη, για 
την φιλοξενία – στέ-
γαση του γραφείου 
της Νομαρχιακής Επι-
τροπής Ξάνθης του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου 
Θράκης, προκειμένου 
να συνεργαστεί με τα 
Τμήματα της Πολυτε-
χνικής Σχολής του ΔΠΘ 
για την αναζήτηση κοι-
νών έργων, δράσεων 
και σύνδεση του ακα-
δημαϊκού έργου με την 
τοπική κοινωνία.

Η Διοικούσα Επιτρο-
πή του Περιφερειακού 
Τμήματος Θράκης του 
Τεχνικού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδας, αναγνω-
ρίζοντας την μεγάλη 
σημασία της κίνησης, 
ευχαριστεί θερμά τη 
διοίκηση του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου 
Θράκης. 

Συνάντηση της διοίκησης του ΤΕΕ Θράκης 
με τη νέα Πρυτανική αρχή του ΔΠΘ 
Συνεχίζεται η κοινή δράση και συνεργασία 
με τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής 
του ΔΠΘ για την αναζήτηση κοινών έργων
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Με τέσσερα έργα άμεσης 
αναβάθμισης των υποδομών 
του λιμένα, ύψους 35 εκατ. ευ-
ρώ, τα οποία θα ολοκληρωθούν 
μέχρι τα μέσα του 2025, ξεκινά 
το ΤΑΙΠΕΔ την υλοποίηση του 
σχεδίου του για την αξιοποίηση 
του λιμένα Αλεξανδρούπολης, 
μετά την απόφαση ακύρωσης 
του διαγωνισμού για την πώλη-
ση του 67% των μετοχών του.

Η διοίκηση του Ταμείου Απο-
κρατικοποιήσεων φέρεται να 
έχει καταλήξει στα πρώτα έργα 
που θα καταστήσουν το λιμά-
νι περισσότερο λειτουργικό και 
αποτελεσματικό, τόσο για την 
κάλυψη των αναγκών της Κοι-
νής Αμυντικής Συμφωνία Ελλά-
δος – ΗΠΑ όσο και για την κά-
λυψη των εμπορικών αναγκών, 
καθώς το λιμάνι μετασχηματίζε-
ται σε ενεργειακή πύλη της χώ-
ρας και των Βαλκανίων.

Οι παρεμβάσεις που έχουν 
σχεδιαστεί από το ΤΑΙΠΕΔ, 
σύμφωνα με πληροφορίες του 
powergame.gr διαχωρίζονται 

σε τρία επίπεδα.
Πρόκειται για:
-Τέσσερα έργα άμεσης ανα-

βάθμισης των υποδομών του λι-
μένα, ύψους 35 εκατ. ευρώ, τα 
οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι 
τα μέσα του 2025.

-Tην πρόσληψη τεχνικού και 
οικονομικού συμβούλου, που 
θα συμβάλει στη μακροχρόνια 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του 
λιμένα.

-Τη διαχείριση των σχέσεων 
του λιμένα με τους χρήστες του.

Και οι τρεις κατηγορίες πα-
ρεμβάσεων θα ξεκινήσουν να 
υλοποιούνται παράλληλα, κα-
θώς έχουν επείγοντα χαρακτή-
ρα. Για παράδειγμα, η τελευταία 
κατηγορία παρεμβάσεων έχει πι-
εστικό χαρακτήρα, καθώς αφο-
ρά τις επιχειρήσεις-πελάτες του 
λιμένα, όπως η Gastrade και ο 
σταθμός αεριοποίησης LNG που 
δημιουργεί στα ανοικτά του λι-
μένα. Η Gastrade επιδιώκει τη 
δημιουργία αποθηκευτικών χώ-
ρων για το φυσικό αέριο. Επί-

σης, στους πελάτες-χρήστες του 
λιμένα περιλαμβάνεται ο αμε-
ρικανικός στρατός, ακόμη και 
η ΑΑΔΕ, η οποία διατηρεί τε-
λωνειακό γραφείο και αποθή-
κες και τα οποία θα πρέπει να 
τοποθετηθούν σε μια θέση που 
δεν εμποδίζουν άλλες, πιο παρα-
γωγικές δραστηριότητες.

Τα πρώτα έργα
Η πρώτη κατηγορία παρεμ-

βάσεων αφορά τέσσερα έργα, 
συνολικού προϋπολογισμού 35 
εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά είναι:
-Η εμβάθυνση του λιμένα 

και του διαύλου προσέγγισης/
απομάκρυνσης πλοίων από τις 
προσχώσεις που δημιουργεί ο 
Έβρος ποταμός.

-Η αναβάθμιση του οδικού 
δικτύου εντός της λιμενικής ζώ-
νης.

-Η προμήθεια εξοπλισμού.
-Η δημιουργία βασικών υπο-

δομών λειτουργίας του λιμένα.
Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, 

ο λιμένας Αλεξανδρούπολης δεν 
έχει ούτε έναν γερανό φορτοεκ-
φόρτωσης, μην αναφέρουμε για 
γερανογέφυρες, σιλό σιτηρών 
κ.λπ. Επίσης, δεν διαθέτει υπο-
δομές για νυχτερινή λειτουργία. 
Παρ’ όλο που έχουν τοποθετη-
θεί στύλοι φωτισμού, απουσι-
άζει ο φωτιστικός εξοπλισμός. 
Έτσι, όταν, για παράδειγμα, οι 
Αμερικανοί ξεφορτώνουν αμυ-
ντικό εξοπλισμό, οι εργολάβοι 
που αναλαμβάνουν την υποστή-
ριξη του έργου μεταφέρουν μαζί 
και τους και φωτιστικά σώματα, 
προκειμένου να μη σταματά το 
έργο την νύχτα.

Και τα τέσσερα προαναφε-
ρόμενα έργα θα χρηματοδοτη-

θούν από το Ταμείο Ανάκαμψης 
σε ποσοστό περίπου 65% και το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων (ΠΔΕ) σε ποσοστό περίπου 
35%. Τα έργα αυτά θα χαρακτη-
ριστούν τις επόμενες ημέρες έρ-
γα στρατηγικής σημασίας, που 
θα έχουν ως φορέα ωρίμανσης 
τη Μονάδα Συντονισμού Στρα-
τηγικών Συμβάσεων (ΜΣΣΣ), το 
γνωστό PPF. Για την υλοποίηση 
των έργων το ΤΑΙΠΕΔ θα συ-
νεργαστεί τόσο με το υπουρ-
γείο Ναυτιλίας, που θα καταστεί 
φορέας χρηματοδότησης, και 
το υπουργείο Υποδομών, που 
θα καταστεί αναθέτουσα αρχή.

Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η 
πρόσληψη από το ΤΑΙΠΕΔ των 

συμβούλων που θα χαράξουν 
μια μακροχρόνια στρατηγική 
ανάπτυξης του λιμένα. Ουσια-
στικός στόχος των δύο συμβού-
λων (τεχνικός και οικονομικός) 
θα είναι να υποδείξουν στο ΤΑΙ-
ΠΕΔ την καλύτερη στρατηγική 
αξιοποίησης του λιμένα και το 
ενδεχόμενο μιας πιθανής επέ-
κτασής του, π.χ. με τη δημιουρ-
γία νέων προβλητών, την περαι-
τέρω βυθοκόρηση του λιμένα, 
έτσι ώστε να πιάνουν στο λιμά-
νι περισσότερα και μεγαλύτερα 
πλοία, τη δημιουργία νέων εγκα-
ταστάσεων, π.χ. αποθηκών, θα-
λάσσιων ανεμογεννητριών κ.λπ.

Ο διαγωνισμός θα προκηρυ-
χθεί άμεσα, με στόχο να προ-
σληφθούν οι σύμβουλοι μέσα 
στους επόμενους μήνες. Προς 
την κατεύθυνση αυτήν πιέζει την 
κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ ο αμε-
ρικανικός παράγοντας, που φέ-
ρεται να ενδιαφέρεται για τον 
ελλιμενισμό μεγαλύτερων σκα-
φών στο λιμάνι.

Έρχονται έργα 35 εκ ευρώ 
για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ, 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΘΑ ΧΑΡΑΞΟΥΝ ΜΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

Τα πρώτα έργα αφορούν εμβάθυνση 
του λιμένα, προμήθεια εξοπλισμού 
και δημιουργία βασικών υποδομών 
λειτουργίας του λιμένα 

Έχει αποφασιστεί η πρόσληψη από 
το ΤΑΙΠΕΔ των συμβούλων που θα 

χαράξουν μια μακροχρόνια στρατηγική 
ανάπτυξης του λιμένα

Τέσσερα έργα άμεσης αναβάθμισης των υποδομών του λιμένα, ύψους 35 εκατ. ευρώ, 
τα οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα του 2025, προγραμματίζει  το ΤΑΙΠΕΔ

Τα Best City Awards, τα μονα-
δικά βραβεία που επιβραβεύουν 
την Καινοτομία και την Ποιότητα 
Ζωής στις ελληνικές πόλεις, ανέ-
δειξαν τη Δευτέρα 16 Ιανουαρί-
ου 2023 στο Αμφιθέατρο «Μιλ-
τιάδης Έβερτ» στην Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων τους νικητές, 
σε μια ολοζώντανη και δυναμική 
Τελετή Απονομής με τη συμμετο-
χή των νικητών, των μελών της 
Κριτικής Επιτροπής, εκπροσώπων 
Δημοσίου και επιχειρήσεων, κα-
θώς και δημοσιογράφων.

Tα Best City Awards 2023 
powered by Olympios Group of 
Companies που διοργανώνει η 
Boussias Events, υπό την Αιγίδα 
της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας Ατ-
τικής και της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας, για 7η χρονιά ανέδειξαν 
κορυφαίες πρακτικές και λύσεις 
της χρονιάς που πέρασε, μιας χρο-
νιάς εξαιρετικά δύσκολης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου δοκι-
μάστηκαν οι αντοχές συστημάτων 
και ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, 
η Αυτοδιοίκηση με τις συνεργα-

ζόμενες επιχειρήσεις, απάντησαν 
στις προκλήσεις της εποχής και 
απέδειξαν ότι με ευελιξία, καινο-
τομία και εμπιστοσύνη μπορούν 
να επιτευχθούν τα καλύτερα απο-
τελέσματα.

Στο Δήμο Ορεστιάδας 
και στη ΔΕΥΑΟ 
απονεμήθηκαν τα εξής 
βραβεία:

Χρυσό βραβείο: Ενότητα: 
Liveable City / Κατηγορία: Υγεία 
/ Συστήματα τηλεϊατρικής και τη-
λεπρό νοιας / Δήμος Ορεστιάδας 
/ Τηλεφροντίδα και τηλεπαρακο-
λούθηση μέσω εφαρμογής καινο-
τόμων τεχνολογιών και παροχής 
υπηρεσιών τηλεϊατρικής στο Δή-
μο Ορεστιάδας / Συστήματα τηλε-
πρό νοιας / τηλεπαρακολού θησης 
για υποστήριξη ευπαθών κοινω-

νικών ομάδων
Χρυσό βραβείο: Ενότητα: 

Green City / Κατηγορία: Ανακύ-
κλωση και επαναχρησιμοποίηση/ 

Δήμος Ορεστιάδας | Πρόγραμμα 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης πολιτών για την ανακύκλωση 
με χρήση έξυπνων συστημάτων 

στο Δήμο Ορεστιάδας
Ασημένιο βραβείο: Ενότητα: 

Green City/ Κατηγορία: Αφα-
λάτωση / Δημοτική Επιχείρηση 
‘Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορε-
στιάδας / Επεξεργασία πόσιμου 
νερού και δημιουργία μονάδων 
αφαλάτωσης σε 14 οικισμούς του 
Δήμου Ορεστιάδας

“Τα συγκεκριμένα βραβεία 
αποτελούν επιβράβευση της εντα-
τικής εργασίας και των προσπα-
θειών που καταβάλλουν καθημε-
ρινά τα στελέχη των υπηρεσιών 
του Δήμου Ορεστιάδας και των 
Δημοτικών Επιχειρήσεων καθώς 
και η Δημοτική Αρχή για να βελ-
τιώσουν την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων του Δήμου και τις παρε-
χόμενες προς αυτούς υπηρεσίες.” 
ανέφερε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 
Μαυρίδης Βασίλειος

Best City Awards 2023: Δύο χρυσά βραβεία για 
το Δήμο Ορεστιάδας και ένα ασημένιο για τη ΔΕΥΑΟ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος 
Ορεστιάδας και η Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας 
βραβευτήκαν στα Best City Awards
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Η Δημοτική Κοινωφελής Επι-
χείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυ-
ξης Ορεστιάδας, διοργανώνει 
και φέτος την Τσικνοπέμπτη 16 
Φεβρουαρίου, καρναβαλική πα-
ρέλαση στο πλαίσιο της απο-
κριάτικης εκδήλωσης: «Τσικνο-
μπουρμπούλης 2023».

Η παρέλαση καρναβαλιστών 
θα ξεκινήσει στις 17:00 από το 
1ο Γυμνάσιο – Λύκειο με κατεύ-
θυνση προς την πλατεία όπου 
στη συνέχεια σε ειδικά διαμορ-
φωμένη εξέδρα θα γίνει δια-
γωνισμός καλύτερης αμφίεσης 
– παρουσίασης στον οποίο συμ-
μετέχουν όλες οι ομάδες καρνα-
βαλιστών που θα παρελάσουν. 
Ειδική πενταμελή επιτροπή θα 
βραβεύσει, την καλύτερη ομα-
δική παρουσία. Θα ακολουθήσει 
‘’χρωματοπόλεμος σε ρυθμούς 
καρναβαλιού’’ με ειδικά οικολο-
γικά χρώματα.

Στην Καρναβαλική Παρέλα-
ση μπορούν να συμμετέχουν ως 
οργανωμένα group: Σύλλογοι, 
Σωματεία, Πολιτιστικοί Φορείς, 
Σχολεία ή μεμονωμένα Τάξεις 
Σχολείων, Νηπιαγωγεία, Παιδι-
κοί Σταθμοί, Ομάδες Φοιτητών, 
Καταστήματα ή πρωτοβουλίες 
πολιτών, κ.α.

Ώρα συγκέντρωσης των καρ-
ναβαλικών τμημάτων στο ση-
μείο εκκίνησης (1ο Γυμνάσιο – 

Λύκειο) είναι στις 16:00.
Όλα τα καρναβαλικά τμή-

ματα για να συμμετέχουν στην 
παρέλαση θα πρέπει υποχρεω-
τικά να υποβάλουν Αίτηση Συμ-
μετοχής και να συμφωνούν με 
τον Κανονισμό της Καρναβαλι-
κής Παρέλασης (που επισυνά-
πτεται στο παρόν έγγραφο). Η 
Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει 
να συνοδεύεται από φωτογρα-
φία της στολής. Θα πρέπει να 
συμπληρώνονται όλα τα πεδία 
που υπάρχουν σε αυτή για την 
καλύτερη προετοιμασία των δι-
οργανωτών. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να προμηθευτούν 
την Αίτηση Συμμετοχής είτε από 
τα γραφεία της Δ.ΗΚ.Ε.Π.Α.Ο. 
σε εργάσιμες ημέρες από 9:00 
έως 15:00, είτε από την επίση-
μη ιστοσελίδα της ΔΗΚΕΠΑΟ 
www.dikepao.gr. Η κατάθεση 
των αιτήσεων θα γίνεται από 19 
Ιανουαρίου έως 06 Φεβρουαρί-
ου και ώρα 14:00.

Τα αμιγώς παιδικά group θα 
προηγούνται στην καρναβαλι-
κή παρέλαση. Για τη σειρά εμ-
φάνισης των group ενηλίκων 
θα πραγματοποιηθεί κλήρωση 
στις 08 Φεβρουαρίου και ώρα 
12:00 στα γραφεία της ΔΗΚΕ-
ΠΑΟ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να 
κατατίθενται με δυο τρόπους:

– στο email: dkepao@

orestiada.gr
– στο γραφείο της ΔΗΚΕ-

ΠΑΟ, Κων/πόλεως 59, ώρες 
9:00 – 14:30.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑ-
ΡΕΛΑΣΗ

Τα καρναβαλικά τμήματα που 
θα συμμετάσχουν θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

1. Θα πρέπει η ομάδα να 
αποτελείται από 10 τουλάχι-
στον καρναβαλιστές (δεν υπάρ-
χει όριο για το maximum συμ-
μετεχόντων).

2. Θα πρέπει να έχει συγκε-
κριμένο θέμα αμφίεσης (παρου-
σίας).

3. Να μην έχουν δηλωθεί ήδη 
οι τίτλοι από άλλες ομάδες.

4. Στο κάθε group θα πρέπει 
να προηγείται ευδιάκριτη πινα-
κίδα με τον τίτλο του, η οποία 
θα κατασκευαστεί από το ίδιο 
το group.

5. Δεν επιτρέπεται κατά τη 
διάρκεια της παρέλασης, να ει-
σχωρούν στα μέλη τους άτο-

μα μη μεταμφιεσμένα ή μερι-
κώς μεταμφιεσμένα ή από άλλες 
ομάδες.

6. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
ζώων στην παρέλαση.

7. Δεν μπορούν να χρησιμο-
ποιούν οι ομάδες δική τους μου-
σική στην παρέλαση.

8. Για να παρελάσουν με άρ-
μα θα πρέπει να υπάρχει έγκρι-
ση από την αρμόδια επιτροπή 
διεξαγωγής της καρναβαλικής 
παρέλασης.

9. Δεν θα επιτρέψουν φαι-
νόμενα απρεπούς συμπεριφο-
ράς στους συντελεστές της δι-
οργάνωσης (υπεύθυνους ροής, 
επιτροπές, εθελοντές, παρουσι-
αστές, δημοσιογράφους, φωτο-
γράφους κλπ)

10. Αν αποφασίσουν να μην 
συμμετάσχουν στην παρέλαση 
θα πρέπει μία εβδομάδα νωρί-
τερα να δηλώσουν στη ΔΗΚΕ-
ΠΑΟ για την ματαίωση της συμ-
μετοχής τους.

11. Δεν θα χρησιμοποιήσουν 
τρόπους διαφήμισης επιχειρή-

σεων, που ρυπαίνουν την πόλη 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο (μεταξύ 
των οποίων, αφισοκόλληση, ρί-
ψη fl yer, κλπ).

12. Δεν θα προβούν σε ενέρ-
γειες που μπορεί να βλάψουν 
την ομαλή διεξαγωγή των εκδη-
λώσεων και θα θέσουν σε κίν-
δυνο την υγεία των πολιτών ή 
θα αλλοιώσουν την εικόνα του 
θεσμού και της πόλης.

13. Εάν κάποιοι φίλοι καρ-
ναβαλιστές δεν συμπληρώνουν 
τον απαραίτητο αριθμό μελών 
για τη δημιουργία πληρώματος, 
μπορούν να συνεργαστούν με 
άλλους καρναβαλιστές και να 
συνδιοργανώσουν το group και 
τη θεματολογία του.

14. Η ΔΗΚΕΠΑΟ έχει το δι-
καίωμα να τροποποιεί εκείνες τις 
ενέργειες, δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις όταν κρίνεται ανα-
γκαίο, προκειμένου να επιτευ-
χθεί το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα για την καρναβαλική 
παρέλαση που εν τέλει πάμε να 
δημιουργήσουμε όλοι μαζί.

15. Όλοι οι καρναβαλιστές 
πρέπει να τηρούν απαραίτητα 
όλους τους όρους συμμετοχής 
και διεξαγωγής του καρναβα-
λιού και να συμμορφώνονται με 
τις υποδείξεις των διοργανωτών.

16. Οι υπεύθυνοι των τμημά-
των είναι αρμόδιοι να διατηρούν 
τις απαραίτητες αποστάσεις από 
το καρναβαλικό τμήμα που προ-
ηγείται. Τις αποστάσεις μεταξύ 
των τμημάτων θα τις ορίσουν 
οι διοργανωτές της εκδήλωσης 
κατά την έναρξη της παρέλασης.

Όσοι επιθυμούν να συμμε-
τέχουν στην παρέλαση με άρμα 
θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα 
παρακάτω:

1. Η κατασκευή του άρματος 
βαρύνει οικονομικά τον συμμε-
τέχοντα και δεν επιχορηγείται.

2. Το όχημα μπορεί να είναι 
επιβατικό αυτοκίνητο ή αγροτικό 
φορτηγάκι (μεγαλύτερα οχήμα-
τα αποκλείονται).

3. Το όχημα θα πρέπει να 
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από 
την κατασκευή του θέματος της 
ομάδας.

4. Το όχημα προηγείται της 
ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παρέλασης και απομακρύ-
νεται αμέσως όταν φτάσει στην 
πλατεία.

5. Για την συμμετοχή του άρ-
ματος στην παρέλαση θα πρέπει 
να προηγηθεί έγκριση από την 
επιτροπή διεξαγωγής της εκδή-
λωσης. Σε αντίθετη περίπτωση 
το άρμα θα αποκλείεται της πα-
ρελάσεως.

Η δράση αυτή, εντάσσεται 
στο πλαίσιο της γενικότερης 
προσπάθειάς για την καλύτερη 
και ουσιαστικότερη συμμετοχή 
των δημοτών στις καρναβαλικές 
εκδηλώσεις και στόχο έχει εκτός 
των άλλων και την προσέλευση 
επισκεπτών στην πόλη μας.
Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ

Βαρσαμακίδης Δημήτριος

Ορεστιάδα: Ετοιμασίες για καρναβαλική 
παρέλαση «Τσικνομπουρμπούλης 2023»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΔΗΚΕΠΑΟ  ΤΗΝ 
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 16 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

Αίτηση συμμετοχής στην Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης

5 σημεία, 5 τραπέζια, 3 μέ-
ρες, 12 ώρες

20 Ιανουαρίου, 10:00, Ορ-
μένιο - Πολιτιστικός Σύλλογος

20 Ιανουαρίου, 13:00, Ορε-
στιάδα - Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος Αδριανούπολης

21 Ιανουαρίου, 16:30, Τυ-
χερό - Θράσσα

21 Ιανουαρίου, 20:30, Αλε-
ξανδρούπολη - Τελωνείο

22 Ιανουαρίου, 12:00, Δι-
δυμότειχο - Εβροφάρμα

Συμμετέχοντες από την πε-
ριοχή του Έβρου στο πρόγραμ-
μα Tale of X Cities μας συ-
στήνουν τον τόπο τους, τους 

ανθρώπους του, τις ιστορίες 
τους.

Άνθρωποι σε πέντε σημεία 
του Έβρου, στο Ορμένιο, την 
Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο, το 
Τυχερό και την Αλεξανδρού-
πολη, κάθονται γύρω από ένα 
τραπέζι και μοιράζονται τι ση-
μαίνει γι’ αυτούς ο τόπος — 
πώς συνδέονται μ’αυτόν, πώς 
τον βιώνουν στο παρόν, πώς 
τον ονειρεύονται στο μέλλον.

Το project είναι μια ιδέα 5 
συμμετεχόντων στο πρόγραμ-
μα Tale of X Cities από την πε-
ριοχή του Έβρου — των Χρυ-
σούλας Ιωαννίδου (Ορμένιο), 

Τάνιας Καραούλη (Αλεξαν-
δρούπολη), Βασιλικής Παντε-
λίδου (Αλεξανδρούπολη), και 
Γιάννας Χατζηπέμου

(Τυχερό), με τη συμμετοχή 
και του Σταμάτη Ζουμπουρ-
τικούδη. Προέκυψε μέσα από 
τα εργαστήρια του προγράμ-
ματος, υπό την διεύθυνση της 
εικαστικού Έλλης Χρυσίδου και 
των επιμελητών Χρήστου Σαβ-
βίδη και Λυδίας Χατζηιακώβου.

Το project θα καταγραφεί 
σε ένα ντοκιμαντέρ μικρού μή-
κους που θα παρουσιαστεί στο

Φεστιβάλ Tale of X Cities 
22, στις 17-18-19 Φεβρουα-
ρίου, στο Goethe-Institut

Thessaloniki και διαδικτυ-
ακά.

12 ΩΡΕΣ ΕΒΡΟΣ
Σύλληψη, σχεδιασμός: Χρυ-

σούλα Ιωαννίδου (Ορμένιο), 
Τάνια Καραούλη

(Αλεξανδρούπολη), Βα-
σιλική Παντελίδου (Αλεξαν-
δρούπολη), Γιάννα Χατζη-
πέμου (Τυχερό)

Βίντεο-Καταγραφή: Δή-
μητρα Μαργαριτίδου, Δη-
μήτρης Πιστόλας

Στις συναντήσεις συμμε-
τείχε και ο Σταμάτης Ζου-
μπουρτικούδης

Σύλληψη, σχεδιασμός: 
Χρυσούλα Ιωαννίδου (Ορ-
μένιο), Τάνια Καραούλη

(Αλεξανδρούπολη), Βα-
σιλική Παντελίδου (Αλεξαν-
δρούπολη), Γιάννα Χατζη-
πέμου (Τυχερό)

Βίντεο-Καταγραφή: Δή-
μητρα Μαργαριτίδου, Δη-
μήτρης Πιστόλας

Στις συναντήσεις συμμε-
τείχε και ο Σταμάτης Ζου-
μπουρτικούδης

12 ΩΡΕΣ ΕΒΡΟΣ….Ο Έβρος, ο τόπος, 
οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους
Άνθρωποι σε πέντε σημεία του Έβρου, 
κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και 
μοιράζονται τι σημαίνει γι’ αυτούς ο τόπος 
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Ε
ίναι προφανές ότι ο δημόσιος βίος της 
Χώρας μας έχει μπει στην τροχιά ε-
νός νέου πολιτικού κύκλου. Η δημό-
σια συζήτηση στα τηλεοπτικά παρά-
θυρα έχει γίνει ρουτίνα και κυριαρχεί 
ο δρόμος της δημαγωγίας. Οι ... «αρμό-

διοι» υπουργοί «ανακρίνονται» στους δημοσιογρά-
φους στις δημόσιες συζητήσεις όπως διεξάγονται 
με ακραίες εκφορές υποκρισίας και υπερβολής. Με 
αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται σημαντικές πλευρές 
των θεμάτων που συζητιούνται. Ο λαϊκισμός και η 
δημαγωγία αξιοποιούνται για να δημιουργήσουν 
μόνο και μόνο θόρυβο και ένταση και τις πε-ρισ-
σότερες φορές φέρνουν τον αποπροσανατολισμό 
και τη συγκάλυψη.

Τα «τηλεοπτικά παράθυρα» δεν δίνουν εξόδους 
στα προβλήματα του Ελ-ληνικού λαού, γι' αυτό και 
πρέπει να αλλάξει πλήρως το πεδίο όπως δι-
εξάγεται σήμερα η αντιπαράθεση.

Τα «τηλεοπτικά παράθυρα» στην 
υπεροπλία των ΜΜΕ δεν λύνουν 
τα προβλήματα του Ελληνικού 
λαού και δεν παράγουν έργο 
υπέρ των πολιτών. Στην υπερο-
πλία των ΜΜΕ οι πολίτες δυστυ-
χώς επηρεάζονται σε σημαντικό 
βαθμό που αυτά δημιουργούν. 
Ακόμη και οι βουλευτές αυτονο-
μούνται και α-κολουθεί ο καθένας 
τη δική του πολιτική.... Να, γιατί πρέ-
πει να αλλάξει το πεδίο στα «τηλεοπτικά 
παράθυρα». Οι συγκρούσεις πρέπει 
να γίνονται, αλλά να γίνο-νται στο 
πεδίο της πραγματικής πολιτικής, 
στο πεδίο των στόχων και επιλο-
γών που προσδιορίζουν το αύριο.

Για να κάνουμε ομελέτα, χρειαζόμαστε αβγά και 
όχι να προσπαθούμε να περάσουμε τη μέρα με το 
ελάχιστο πολιτικό κόστος και λαϊκισμούς.

Όχι στο δρόμο της δημαγωγίας και της μικρο-
πολιτικής.

***
Πολλοί εργοδότες προβαίνουν σε μειώσεις μι-

σθών του προσωπικού τους, μέχρι και σε απολύσεις 
ακόμη, κόντρα στην ύφεση!

Ένας καλός εργοδότης φροντίζει το προσωπι-
κό του και δεν κάνει καμία περικοπή στις αποδοχές 
των εργαζομένων.

Οι καλοί εργοδότες μέσα στην ύφεση φροντίζουν 
το προσωπικό τους, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα να 
βελτιώσουν και τις επιδόσεις των επιχειρήσεών τους. 
Δίνουν αυξήσεις και δεν απολύουν.

«Ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαί-
νεται».

***
Χιλιάδες είναι σήμερα τα εγκλήματα που βλέπουν 

τα παιδιά της εποχής μας, παρα-κολουθώντας στην 
τηλεόραση ταινίες βίας και πραγματικούς πολέμους.

Βλέπουν και ζουν τα παιδιά τη ζούγκλα της ζω-
ής. Γι' αυτό η Παιδική και νεανική ε-γκληματικότητα 
σήμερα παρουσιάζει έξαρση σε όλον τον κόσμο και 
οδηγεί τα παι-διά σε βίαιες και παρανοϊκές πράξεις.

Η χολιγουντιανή βία έχει πλημμυρίσει παντού.
Οι παιδοψυχολόγοι μας το λένε κάθε τόσο, ότι 

τα παιδιά δεν διαθέτουν ώριμο ψυχι-κό κόσμο και 
δεν έχουν ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητες, με 
αποτέλεσμα οι βίαιες σκηνές που βλέπουν τα παι-
διά, να βλάπτουν τις αφιλτράριστες ψυχές τους και 
γι' αυτό καταλήγουν στην παιδική εγκληματικότητα

.
***

Άσχετα με το είδος της δουλειάς μας, πρέπει να 
είμαστε υπεύθυνοι και όχι ανεύθυ-νοι.

Ένας γιατρός συγκεκριμένα στον οποίο εμπιστευ-
όμαστε την υγεία μας, είναι υπο-χρεωμένος κατά 
την άσκηση του καθήκοντός του να έχει τα μάτια 
του δεκατέσσερα, για να μην κάνει λάθος διάγνω-
ση, αφού το δικό του λάθος θα το πληρώσουμε 

εμείς με τη ζωή μας.
Ακόμη κι' ένας φορτοεκφορτωτής δεν έχει μόνο 

δικαιώματα, αλλά έχει και υποχρε-ώσεις έναντι του 
κοινωνικού συνόλου.

Θα πρέπει όλοι μας να γίνουμε υπεύθυνα άτομα 
για ό,τι αναλαμβάνουμε να κά-νουμε.

Ανώνυμοι και επώνυμοι άνθρωποι το ίδιο θα 
πρέπει να είναι: Να έχουν συναί-σθηση ευθύνης, 
αφού ο Θεός μας έδωσε όλους νόηση.

***
Οι νέοι της εποχής μας είναι προνομιούχοι συ-

γκρινόμενοι με τους νέους ό-λων των προηγούμε-
νων γενεών. Πραγματικά έχουν περισσότερες ελευ-
θερίες κι λι-γότερες δεσμεύσεις.

Οι σημερινοί νέοι έχουν βέβαια περισσότερες 
ανέσεις, αλλά έχουν επίσης περισσότερες ανησυ-
χίες και περισσότερα προβλήματα.

Στα δικά μου χρόνια ο νέος με απολυτήριο 
εξατάξιου γυμνασίου, μπο-ρούσε εύκολα 

να βρει μια θέση σταδιοδρομίας. Ενώ ο 
σημερινός νέος περιμέ-νει πολλά χρό-
νια για να βρει μια «θεσούλα», αν και 
έχει τελειώσει ανώτερες, ανώτατες 
μεταπτυχιακές σπουδές.

***
Βεβαίως και ο Τύπος ασκεί κριτική. 

Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος του. 
Όμως άλλο πράγμα η κριτική στην εξουσία 

κι' άλλο πράγμα η ανάδειξη του Τύ-που σε 
υπέρτατη εξουσία. Άλλο πράγμα, η κρι-
τική στην κυβέρνηση κι' άλλο η προσπά-
θεια να καταστεί η εκάστοτε κυβέρνηση 
«αιχμάλωτη» εξωθεσμικών κέ-ντρων...

0 Τύπος οφείλει να σέβεται το κοινό του και αυ-
τούς που ελέγχει. Όταν δεν συμβαίνει αυτό το τε-
λευταίο, τότε η Τέταρτη Εξουσία γίνεται Πρώτη και 
Μόνη. Η Δημοκρατία ακυρώνεται...

0 βουλευτής οφείλει να σέβεται αυτούς που εκ-
προσωπεί κι' ο δικαστής να σέβεται τα δικαιώματα 
αυτών που δικάζει.

Όσο για τον Πρωθυπουργό, οφείλει να σέβεται 
αυτούς για λογαριασμό των οποίων κυβερνά.

***
Η ηθική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης, 

μια σημαντική αρχή, που δεν αποτελεί δημιούργη-
μα των πολιτισμών και των κοινωνιών, αλλά είναι 
προϋπό-θεση για την επιβίωση και ο μόνος δρόμος 
για τη διατήρηση της ζωής.

Μπορείς να κοροϊδεύεις όλους τους ανθρώπους 
μερικές φορές ή να κο-ροϊδεύεις μερικούς ανθρώ-
πους συνέχεια, αλλά δε μπορείς να κοροϊδεύεις ό-
λους συνέχεια... κατά τον Αβραάμ Λίνκολν.

***
Και παλιότερα πολλές φορές αναφέρθηκα για 

την ισότητα των δύο φύλων. Πέρασε ο καιρός που 
ο άντρας έβλεπε τη γυναίκα μονάχα σαν αντικεί-
μενο ηδονής.

Σήμερα οι σύζυγοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
τις ίδιες υποχρεώσεις. Έπα-ψε ο άνδρας να είναι ο 
αφέντης... Στρατηγός και στρατιώτης, ως άνθρωποι, 
έχουν την ίδια οντότητα και υπόσταση.

Δε μπορεί κανένας να επιβάλει τις θελήσεις του 
στην ψυχή του άλλου.

***
Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε καθημερινά στα 

«παράθυρα» των τηλεορά-σεων ποιος φταίει περισ-
σότερο ή λιγότερο για την κατάντια της χώρας μας.

Χορτάσαμε τα ΘΑ και τα όταν...
Όσο για τον συνδικαλισμό κι' αυτός απέτυχε, 

γιατί κομματικοποιήθηκε...
Οι ένοχοι, αυτοί που φταίνε για τη σημερινή κα-

τάντια της χώρας μας δε συλλαμβάνονται και δεν 
τιμωρούνται. Βλέπετε και οι νόμοι είναι φτιαγμένοι 
στα δικά τους μέτρα. Τότε, τί μας μένει;

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Κάποιες σκέψεις για τις 
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

«Ακριτικά» 
Πανεπιστημιακά Τμήματα

Ο
ι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κατά την 
επίσκεψή του στην Κομοτηνή και στην Αλε-
ξανδρούπολη, που αφορούσαν την Παιδεία, 
ήταν δύο πρακτικά. Πρώτον, η μεταφορά 
του Τμήματος Νοσηλευτικής από το Διδυ-
μότειχο πιθανόν στην Αλεξανδρούπολη και 

δεύτερον, η ίδρυση τμήματος Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο. 
Πέραν των ενστάσεων, που μπορεί ο καθένας να έχει για 
τη λογική ότι πρέπει κάθε πόλη να έχει πανεπιστήμιο, διό-
τι αυτό σημαίνει «ανάπτυξη» και άρα αφού σας παίρνουμε 
ένα τμήμα πρέπει να το αντικαταστήσουμε, ας δούμε πως 
καταλήξαμε σε αυτή την εξαγγελία.

Το τμήμα Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου ιδρύθηκε ως τμήμα 
του ΤΕΙ Καβάλας (Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης) το 
2007. Λειτούργησε ως ΤΕΙ, μέχρι τ η ν 
«Πανεπιστημιοποίησή» του από 
τον κ. Γαβρόγλου το 2019. 
Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρε-
τούσαν μέχρι τότε ήταν 0 
(μηδέν!) και οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις ελάχιστες 
αν εξαιρέσει κανείς το δη-
μοτικό θέατρο που χρησι-
μοποιείται ως αμφιθέατρο. 
Επέζησε για «εθνικούς» και 
«πολιτικούς» λόγους από την 
περίφημη μεταρρύθμιση του Αρ-
βανιτόπουλου που είναι γνω-
στή ως «Σχέδιο Αθηνά» και 
αφορούσε καταργήσεις και 
συγχωνεύσεις θνησιγενών 
τμημάτων, κυρίως ΤΕΙ. Από το 2019, με τη μετατροπή του 
σε πανεπιστημιακό τμήμα, ανήκει στο Διεθνές Πανεπιστή-
μιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε). Τότε αναδείχθηκαν και τα μεγάλα 
προβλήματά του. Οι ωρομίσθιοι διδάσκοντες χωρίς διδα-
κτορικό, οι οποίοι δίδασκαν την περίοδο που ήταν ΤΕΙ δεν 
ήταν δυνατό να διδάξουν σε πανεπιστημιακό τμήμα. Τα πε-
ρισσότερα μαθήματα τα ακαδημαϊκά έτη 19-20 και 20-21 
δεν ήταν δυνατό να αρχίσουν και την κατάσταση έσωσε η 
καραντίνα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μόλις στο 
τέλος του 2022 (!) διορίσθηκαν οι δύο πρώτοι επίκουροι 
καθηγητές του τμήματος οι οποίοι επωμίσθηκαν τη διδα-
σκαλία πολλών μαθημάτων (δέκα ο πρώτος και έντεκα ο 
δεύτερος!). Τα προβλήματα αυτά ήταν που οδήγησαν εδώ 
και 3 χρόνια στη σκέψη για μεταφορά της στην Αλεξαν-
δρούπολη, όπου υπάρχει το τμήμα Ιατρικής και θα μπορού-
σε να την υποστηρίξει.

Το τμήμα Ψυχολογίας που θα ανήκει στο ΔΠΘ, είναι η 
υπόσχεση για αντικατάσταση του τμήματος Νοσηλευτικής, 
από τότε που προέκυψε το θέμα της μεταφοράς της. Μά-
λιστα για να διασκεδαστούν οι αντιδράσεις, υπήρχε και η 
υπόσχεση και δεύτερου τμήματος αυτού της Διατροφο-
λογίας, το οποίο όμως δεν εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυ-
πουργό. Το τμήμα ψυχολογίας λοιπόν θα περιληφθεί στο 
μηχανογραφικό δελτίο του 2023 και θα έχει φοιτητές το 
Σεπτέμβριο. Ένα τμήμα όμως δεν επιβιώνει μόνο με φοι-
τητές. Χρειάζεται μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΤΕΠ, διοικητικό προ-
σωπικό κλπ και προφανώς εγκαταστάσεις. Οι προσπάθει-
ες εξεύρεσης «προσωρινής» εγκατάστασης που έγιναν το 
προηγούμενο διάστημα απέτυχαν λόγω διαφωνιών μετα-
ξύ των τοπικών αρχόντων (τοπικοί βουλευτές, δήμαρχος, 
περιφέρεια και ΔΠΘ).

Πολύ φοβάμαι ότι η πορεία του τμήματος Ψυχολογί-
ας του Διδυμοτείχου θα είναι παρόμοια με την πορεία του 
τμήματος Νοσηλευτικής. Η δημιουργία ενός πανεπιστημι-
ακού τμήματος εκτός από την έκθεση σκοπιμότητας, που 
απαιτεί μια ορθολογική ανάπτυξη της ανώτατης παιδείας, 
προϋποθέτει και την απαραίτητη «προίκα» του. Έτσι μόνο 
η εξαγγελία του δεν εγγυάται τίποτα.

Στέλιος Παναγούτσος

Καθηγητής Νεφρολογίας 

Μέλος του Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ
 ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΥ
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Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια 
της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου για 
την εμβόλιμη 11η αγωνιστική του 
1ου ομίλου της Γ’ Εθνικής. Στο 
θρακιώτικο ντέρμπι ο Άρης Αβά-
του συνέχισε την καλή πορεία των 
τελευταία αγωνιστικών επικρα-
τώντας με 1-0 της Αλεξανδρού-
πολης FC. 

Οι Εβρίτες συνέχισαν να δεί-
χνουν σημάδια βελτίωσης ωστό-
σο παραμένουν με μόλις ένα βαθ-
μό μετά από 11 αγώνες και εκ 
των πραγμάτων όντας ουραγός 
τα πράγματα για τη συνέχεια εί-
ναι πολύ δύσκολα στη μάχη της 
παραμονής 

Το ρεπορτάζ του αγώνα 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ 
του sportsaddict.gr και του Νε-
κτάριου Αμποβιανίδη, σε ένα ματς 
που οι Ξανθιώτες αγωνίστηκαν 
χωρίς τους Τενεκέ, Ψεμματά και 
Κοτόπουλο και με διαφοροποιή-
σεις στον σχηματισμό κόντρα σε 
μια Αλεξανδρούπολη που μπήκε 
με πολύ πάθος και διάθεση να πα-
λέψει για να πάρει κάτι θετικό στο 
ματς, οι “κιτρινόμαυροι” κατάφε-
ραν με ένα πολύ ωραίο τέρμα να 
φτάσουν σε μια πολύ σημαντική 
νίκη δίνοντας συνέχεια στις νίκες 
μετά το μεγάλο διπλό στον Εύ-
οσμο και έτσι έφτασαν τους 15 
βαθμούς ενώ οι Εβρίτες βλέπουν 
το έργο τους να δυσκολεύει ακό-
μα περισσότερο καθώς έμειναν 
στον 1 βαθμό.

Το ματς ξεκίνησε αρκετά δυνα-
τά με πολλές μονομαχίες κυρίως 
στη μεσαία γραμμή. Το γκολ τελι-
κά ήρθε στο 20� και στην πρώτη 
ολοκληρωμένη επίθεση του ματς, 
όταν μετά από πάσα του Παπα-
χρήστου ο Αναγνωστόπουλος με 
πολύ ωραίο τελείωμα έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα του Κασκαντά-
μη για το 1-0.

Έχοντας το γκολ υπέρ τους οι 
ξανθιώτες συνέχισαν να πιέζουν 
ψάχνοντας και το δεύτερο γκολ 
για να “καθαρίσουν” το ματς και 
στο 34� είχαν πολύ καλή στιγμή 
όταν σε εκτέλεση φάουλ του Τσά-
παρη ο Λεωντσάκος στο δεύτερο 
δοκάρι έγινε κάτοχος της μπάλας 
και με σουτ προσπάθησε να απει-
λήσει όμως η μπάλα πέρασε πα-
ράλληλα από την εστία.

Στην επανάληψη οι ξανθιώ-
τες μπήκαν πιο δυνατά όμως η 
κεφαλιά του Αναγνωστόπουλου 
στο 53� δεν βρήκε στόχο. Μετά 
από αυτή την φάση όμως η εικό-
να του αγώνα άλλαξε άρδην με 
την Αλεξανδρούπολη να βγαίνει 
πολύ δυνατά μπροστά και με τις 
αλλαγές που έγιναν έγινε πιο επι-

θετική στο παιχνίδι της.
Βέβαια άφησε πολλά κενά πί-

σω και στο 64� η ομάδα του Άρη 
έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ 
όμως το σουτ του Παπαδέλη δεν 
βρήκε στόχο. Στο 68� οι Εβρίτες 
είχαν την πρώτη μεγάλη τους ευ-
καιρία στο ματς με το σουτ του 
Παπάζογλου να περνά ελάχιστα 
άουτ.

Στο 70� η ομάδα της Αλεξαν-
δρούπολης ζήτησε πέναλτι για 
μαρκάρισμα του Καρά Ισμαήλ 
στον Καρακασίδη, όμως ο ρέφε-
ρι του αγώνα που ήταν κοντά στην 
φάση όχι μόνο έδειξε “παίζεται” 
αλλά κιτρίνισε τον επιθετικό της 
Αλεξανδρούπολης για “θέατρο”. 
Η τελευταία πολύ καλή στιγμή του 
αγώνα ανήκε και αυτή στην φιλο-
ξενούμενη ομάδα όταν σε φάση 
διαρκείας ο Παπάζογλου βρέθη-
κε σε θέση βολής όμως δεν βρή-
κε στόχο.

Σημάδια βελτίωσης συνεχί-
ζει να δείχνει η Αλεξανδρούπολη 
που όμως όσο δεν παίρνει απο-
τελέσματα το έργο της μοιάζει…
γολγοθάς, την προσεχή Κυριακή 
οι Εβρίτες θα υποδεχθούν στην 
Αλεξανδρούπολη την φορμαρι-
σμένη Δόξα Δράμας.

Την αναμέτρηση διεύθυνε ο 
Ανάργυρος Κατσίνης με βοηθούς 
τους Δεδονάκη και Γεωργαντέλη 
όλοι τους της ΕΠΣ Καβάλας.

ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ(Κ. Μπεδρελής): 
Καρά Ισμαήλ, Χασάνογλου, Λεω-
ντσάκος, Βασιλάκης, Παναγιω-
τίδης, Αναστασιάδης, Παπαχρή-
στου(57' Παπαδέλης), Τσάπαρης, 
Αναγνωστόπουλος(89' Καραμα-
νίδης), Κοντογιαννίδης, Γκαρνέ-
τας(70' Θεοδωρόπουλος)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC: Κα-
σκαντάμης, Δορουγιδένης(62' Τσι-
τσεκίδης), Τζατζανάς(76' Μωραί-
της), Γκαϊδατζής, Παπαγεωργίου, 
Τσιεγγελίδης(62''Μουρατίδης), 
Τοπάλι(46' Παπάζογλου), Μαλ-
τέζος, Πατσιώρας Αγγ.(76'Που-
λουκτσής), Πατσιώρας Κ., Καρα-
κασίδης

Το προφιλ της αγωνιστικής

Ο Ορφέας Ξάνθης παρότι προ-
ηγήθηκε με τη γκολάρα του Λά-
ζαρου Μαυρόπουλου, γνώρισε 
ήττα-σοκ στις καθυστερήσεις στη 
Μηχανιώνα.

Η αναμέτρηση του Πανθρα-
κικού με τον Μέγα Αλέξανδρο 
Ορφανίου αναβλήθηκε λόγω τε-
χνικών προβλημάτων του ηλεκτρι-
σμού στο ΔΑΚ Κομοτηνής και θα 
διεξαχθεί την άλλη Τετάρτη, ενώ 
και το παιχνίδι του Πανδραμαϊκού 
με το Παραλίμνι δεν έγινε λόγω 
της αναμέτρησης Κυπέλλου των 

Σερραίων με τη Λαμία για τα προ-
ημιτελικά.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο 
Νέστος Χρυσούπολης του Νίκου 
Κεχαγιά πήρε το τρίποντο μέσα 
στον Θερμαϊκό, η Καβάλα επικρά-
τησε του Βύρωνα άνετα στο τοπι-
κό ντέρμπι, ενώ η Δόξα Δράμας 
επιβλήθηκε του Αγροτικού Αστέρα 
στο ματς της αγωνιστικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώ-
νας – Ορφέας Ξάνθης 2-1 (43' 
Kαλλίδης, 90+5' Λαγόντζος – 7' 
Μαυρόπουλος)

Θερμαϊκός Θέρμης – Νέστος 
Χρυσούπολης 1-2 (73' Παπάζο-
γλου – 43', 76' Λούμου)

ΑΟ Καβάλα – Βύρωνας Καβά-
λας 3-0 (38' Ρουμπιές, 64' Γερογι-
άννης, 73' Κατσαμάγκας)

Άρης Αβάτου – Αλεξανδρού-
πολη FC 1-0 (20' Αναγνωστό-
πουλος)

Δόξα Δράμας – Αγροτικός 
Αστέρας 3-2 (28' πεν. Κόντος, 
39' Πιτσόλης, 75' Ρούτσς – 55' 
πεν. Λεσάι, 63' πεν. Λεσάι)

Πανθρακικός – Μέγας Αλέξαν-
δρος Ορφανίου (ΑΝΑΒΟΛΗ)

Απόλλων Παραλιμνίου – Παν-
δραμαϊκός (ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2)

Ρεπό: Καμπανιακός

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 11 

ΑΓΩΝΕΣ)

1. Καμπανιακός 26 (17-3)*
2. ΑΟ Καβάλα 23 (26-6)*
3. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώ-
νας 20 (16-10)*
4. Πανδραμαϊκός 19 (17-6)* **
5. Απόλλων Παραλιμνίου 19 
(22-9)* **
6. Δόξα Δράμας 19 (16-11)*
7. Πανθρακικός 15 (17-16)* **
8. Άρης Αβάτου 15 (10-13)*
9. Ορφέας Ξάνθης 14 (13-17)
10. Βύρωνας Καβάλας 13 (14-
17)
11. Θερμαϊκός Θέρμης 13 (8-
10)*
12. Αγροτικός Αστέρας 7 (12-

17)
13. Νέστος Χρυσούπολης 7 (9-
21)*
14. Μέγας Αλέξανδρος Ορφα-
νίου 1 (5-29)* **
15. Αλεξανδρούπολη FC 1 (3-
24)

* Με αστερίσκο οι ομάδες που 
έκαναν ρεπό

** Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις 
Πανθρακικός – Μέγας Αλέξαν-
δρος Ορφανίου και Απόλλων Πα-
ραλιμνίου – Πανδραμαϊκός

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 (12η, 22/1)

Πανθρακικός – Απόλλων Πα-
ραλιμνίου
Ορφέας Ξάνθης – Καβάλα
Βύρων Καβάλας – Άρης Αβά-
του
Αλεξανδρούπολη – Δόξα Δρά-
μας
Νέστος Χρυσούπολης – Κα-
μπανιακός
Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 
– Θερμαϊκός
Πανδραμαϊκός – Ποσειδώνας 
Μηχανιώνας
ΡΕΠΟ: Αγροτικός Αστέρας

ΕΠΟ: Υποχρεωτική η ύπαρξη 

απινιδωτή σε κάθε γήπεδο 

για την αδειοδότησή του

Ο χαμός του 20χρονου πο-
δοσφαιριστή Ηλία Μπρέλλα σε 
αγώνα στο Μουζάκι Καρδίτσας ο 
οποίος προήλθε από ισχαιμία του 
μυοκαρδίου, έφερε εξελίξεις όσον 
αφορά την ύπαρξη απινιδωτή σε 
κάθε γήπεδο της χώρας.

Στην εκτελεστική επιτροπή της 
ΕΠΟ την Τρίτη (17/1) τέθηκε ως 
θέμα προς συζήτηση και αποφα-
σίστηκε η υποχρεωτική ύπαρξη 
απινιδωτή σε κάθε γήπεδο ώστε 
αυτό να πάρει άδεια για την τέλε-
ση αγώνων.

Η σχετική ανακοίνωση τονίζει:
“Η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας κατά τη σημερινή της 
συνεδρίαση έλαβε τις εξής απο-

φάσεις.
Η ΕΠΟ θα απευθύνει επιστο-

λή στην Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας με την οποία θα ζητά 
να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι 
που έχουν στην ιδιοκτησία τους 
γήπεδα ότι είναι υποχρεωτική η 
ύπαρξη απινιδωτή ως προϋπό-

θεση για την αδειοδότηση τους, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
και στη σχετική ΚΥΑ.

Ο κ. Κατηκαρίδης Αλέξανδρος 
θα είναι ο νέος προπονητής της 
Εθνικής Ομάδας Γυναικών”.

Παλεύει αλλά δε ανακάμπτει 
η Αλεξανδρούπολη FC

ΝΕΑ ΗΤΤΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΑΒΑΤΟ ΚΑΙ 10 ΗΤΤΕΣ ΣΕ 11 
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟΝ 1Ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ 
Γ΄ΕΘΝΙΚΗΣ   

ΕΠΟ: Υποχρεωτική η ύπαρξη απινιδωτή 
σε κάθε γήπεδο για την αδειοδότησή 
του

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ236/16-01-2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 
(ΦΕΚ 45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς 
εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοι-
νότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμ-
φωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτη-
μα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και 
της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. 
για την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
της υφιστάμενης μονάδας «Εγκατάσταση Απορρύπανσης & Διάλυσης 
ΟΤΚΖ, Ανακύκλωσης Μεταλλικών & Μη Απορριμμάτων, Αποθήκευσης 
& Μεταφόρτωσης Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων» στο Δωρι-
κό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητα Έβρου.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ Ο.Ε.

Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 
απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται 
η 16-01-2023 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 16-02-2023.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ), ΤΜΗΜΑ Β΄.

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2106546423).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τηλ. 25513 - 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

Κομοτηνή 16-01-2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πάει o Μητσάρας στην τράπεζα, στης 7.30 το 

πρωί. Η τράπεζα δεν είχε ανοίξει ακόμα. Μόλις 

ανοίγει, περιμένει κανα τέταρτο για να τακτοποι-

ηθούν οι υπάλληλοι και στη συνέχεια πάει σ’ έναν 

από αυτούς και του λέει:

-Καλημέρα σας κύριε, θα επιθυμούσα…

-Σας παρακαλώ  κύριε, μπέστε στην ουρά σας…  

του λέει άγρια και απειλητικά ο υπάλληλος.

Ο Μητσάρας κοιτάει γύρω του και δε βλέπει κα-

νέναν και καμιά ουρά. Γυρνάει  και πάλι προς τον 

υπάλληλο και του λέει:

-Σας παρακαλώ, θα επιθυμούσα…

-Στην ουρά σας, κύριε, σας παρακαλώ κύριε, 

μπείτε στην ουρά σας, ξανά λέει  πάλι ο υπάλλη-

λος με περισσότερο νευρικό ύφος.

Ο Μητσάρας ξανακοιτάει γύρω του και πάλι δε 

βλέπει κανέναν. Ξανά απευθύνεται στον υπάλλη-

λο και του λέει:

-Επειδή βιάζομαι, θα ήθελα…

-Σας έχω πει κύριε εκατό φορές να μπείτε στην 

ουρά σας, ξαναλέει ο υπάλληλος με το ίδιο απει-

λητικό ύφος.

-Ρε συ, μου κάνεις πλάκα ή είσαι κανας  ηλίθιος; 

του λέει ο Μητσάρας.

-Ποιος το είπε αυτό; λέει τρελαμένος ο υπάλ-

ληλος.

Και του απαντάει ο Μητσάρας με απορημέ-

νο ύφος:

-Τι να σου πω ρε φίλε, δε βλέπεις; Εδώ μέσα γί-

νεται της τρελής… Κάποιος από την ουρά το είπε…

* * * * * *

– Με πήγε η δικιά μου σε ένα σούσι μπαρ εχθές.

– Eίχε τίποτα καλό τουλάχιστον;

– Δίπλα ακριβώς είχε δύο γυράδικα και ένα με 

κρέπες…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

Οριζόντια

1. Ευαίσθητος, τρυφερός.

11. Γεωργικό εργαλείο που λέγεται και 

βολοκόπος.

12. Όγκος, σωρός.

13. Μία… ντάμα.

14. Πρωταγωνίστησε στο "Μίζερι".

16. Άφωνοι… Ρώσοι.

17. Σφαιρίδιο όπλου.

19. Γινόμαστε με το… ταίρι μας.

21. … φόρτε: το νιτρικό οξύ.

23. Συσκευή υπερήχων.

25. Αρχικά εφοριών.

26. Πλαίσιο παραθύρου.

28. Η μη λήψη τροφής.

29. Σ' αυτήν την ήπειρο και η Ινδία.

-- Συστατικά --

• 1/2 κιλό μοσχάρι κομμένο κομμάτια
• 1 κρεμμύδι καθαρισμένο
• 1 ντομάτα καθαρισμένη
• 2 πατάτες
• 2 φλυτζάνια τραχανάς γλυκός
• 3 κουταλιές ελαιόλαδο
• 100 γραμμάρια φέτα
• αλάτι
• φρέσκοτριμένο πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πάρτε μια χύτρα, βάλτε μέσα το μοσχάρι και νερό 

ίσα να το καλύψει και με ανοικτό καπάκι βάλτε στο 
φουλ το μάτι της κουζίνας να πάρει βράση.

• Στο μεταξύ, καθαρίστε τις 2 πατάτες, το κρεμμύδι και 
την ντομάτα. Αν θέλετε τη σούπα πιο κόκκινη απλά 
βάλτε και άλλη ντομάτα. Μην τα κόψετε, ολόκλη-
ρα θα μπουν μέσα.

• Μόλις πάρει βράση, χύστε το νερό αυτό, προσθέστε 
όλα τα λαχανικά και βάλτε νέο νερό. Τώρα το νερό 
να είναι μέχρι να καλύπτει σχεδόν και τα λαχανικά. 
Προσοχή: μην το παρακάνετε με το νερό.

• Ρίξτε αλάτι και φρέσκο πιπέρι, κλείστε την χύτρα με 

το καπάκι και βάλτε την να βράσει τα υλικά για 30 
λεπτά για να γίνουν λουκούμι. Στα 5 λεπτά όμως 
μην ξεχάσετε να χαμηλώσετε τη φωτιά στο μισό.

• Μετά τα 30 λεπτά, είστε σχεδόν έτοιμοι. Βγάζετε 
τον ατμό από την χύτρα, ανοίγετε το καπάκι, και 
αφαιρείτε για λίγο το μοσχάρι.

• Ρίχνετε μέσα τα 2 φλυτζάνια τραχανά, χυμό από 
μισό καλό λεμόνι, 3 κουταλιές ελαιόλαδο και ανα-
κατεύετε συνεχώς.

• Σε 1-2 λεπτά μόλις πάρει βράση ρίχνετε και το μο-
σχάρι μέσα και ανακατεύετε με μια πηρούνα ώστε 
να διαλυθούν σιγά σιγά τα λαχανικά. Εδώ ίσως χρει-
άζεται ήδη να ρίξετε και 1 φλυτζάνι νερού.

• Αφήνετε να βράσει με ανοικτό καπάκι, για 10 λεπτά, 
αλλά ανακατεύετε συνέχεια και μόλις δείτε ότι πάει 
να πήξει προσθέστε από ένα φλυτζάνι νερού. Συ-
νολικά, εγώ χρειάστηκε να προσθέσω 3 φλυτζάνια.

• Τέλος, ψιλοκόβετε σε κυβάκια μικρά 100 γραμμά-
ρια φέτα και τα ρίχνετε μέσα. Ανακατεύετε καλά με 
την πηρούνα να διαλυθούν όλα μαζί.

• Η σούπα μοσχάρι με τραχανά είναι έτοιμη να σας 
απογειώσει. Βάλτε τη ζεστή σε ένα βαθύ πιάτο να 
τη φάτε και καλή όρεξη. (και αφήστε τους γάλ-
λους να λένε ότι ξέρουν από σούπες...)

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Σούπα με μοσχάρι και τραχανά, νόστιμη και 
θρεπτική!

Κάθετα

1. Λευκότητα.

2. Είδος φυτού.

3. … βουαγιάζ: είδος σάκου.

4. Αδιάντροπα τολμηρό.

5. Κεντρικά στη… Μάνη.

6. Δερμάτινη κούνια για μωρά.

7. Θυμίζει τη Σουμάκ.

8. Ούτε ένας.

9. Ο μάγος του έγινε… ταινία.

10. Στην Κρήτη το φαράγγι της.

15. Συνηθισμένο για μουσουλμάνες 

όνομα.

18. Τοπ…: μουσείο της Κωνσταντινού-

πολης.

20. Αιματοκύλησαν τον κόσμο.

22. Κατάφαση… Γάλλων.

24. Οργανισμός βιομηχανικής ανάπτυ-

ξης (αρχικά).

27. Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων.
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Ο Ζερεμί Τζουλιάνο (Jeremy 
Giuliano), δήμαρχος του Λε Βαλ 
στη νοτιοανατολική Γαλλία απο-
κάλυψε την δωρεά του Τζορτζ 
Κλούνεϊ (George Clooney) μετά 
τις πλημμύρες που υπέστη η πε-
ριοχή, χαρακτηρίζοντας την συ-

νεισφορά του «τεράστια».
Η περιοχή επλήγη από σαρω-

τικές πλημμύρες τον Οκτώβριο 
του 2021. Ο ηθοποιός δώρισε 
20.000 ευρώ για την στέγαση 
των κατοίκων για έξι μήνες κα-
θώς επισκεύαζαν τα σπίτια τους. 

Σημειωτέον ο αμπελώνας του 
ηθοποιού βρίσκεται κοντά στη 
περιοχή.

Ο δήμαρχος ανέφερε στους 
«Times», ότι στην αρχή δεν έγι-
νε γνωστή η δωρεά καθώς ο 
ηθοποιός δεν ήθελε να δημο-
σιοποιηθεί. «Τώρα βρισκόμαστε 
στη φάση της ανοικοδόμησης 
[της πόλης] και γι' αυτό πίεσα 
να το πούμε για να γνωρίζουν 
οι πληγέντες ποιος έκανε αυτή 
τη δωρεά».

Ο Κλούνεϊ και η σύζυγός του 
Αμάλ αγόρασαν το κτήμα «Ντο-
μέν ντι Καναντέλ» στην περιοχή 
Μπρινιόλ το 2021, λίγους μήνες 
πριν τις καταστροφικές πλημμύ-
ρες έναντι 6,2 εκατ. ευρώ, σύμ-
φωνα με το Tatler. Το κτήμα 
περιλαμβάνει μια αγροικία του 
18ου αιώνα, ελαιώνα, πισίνα, 
γήπεδο τένις και έναν αμπελώνα 
25 στρεμμάτων. Απέχει μόλις 30 
λεπτά με το αυτοκίνητο από το 
διάσημο κτήμα του Μπραντ Πιτ 
(Brad Pitt) και σε κοντινή από-
σταση από το «Σατό Μαργκουί», 
του σκηνοθέτη και παραγωγού 
Τζορτζ Λούκας (George Lucas).

Ο Αντίνοος Αλμπάνης μίλησε για τις 
συνεργασίες που έχει στον 
χώρο της υποκριτικής, σε 
συνέντευξη που παρα-
χώρησε το μεσημέρι 
της Τετάρτης 18 Ια-
νουαρίου.

Ο ηθοποιός 
βρέθηκε καλεσμέ-
νος στην εκπομπή 
«Καλό Μεσημεράκι» 
και μίλησε, μεταξύ άλ-
λων, για την επιτυχημένη σει-
ρά «Maestro», αλλά και τη σχέση που 
έχει με τους συναδέλφους του.

Αρχικά, ο Νίκος Μουτσινάς ρώτησε με 
χιουμοριστική διάθεση τον καλεσμένο του, 
ποια είναι η σχέση του με τους συναδέλ-

φους του οι οποίοι είναι «οι χειρότεροι».
Τότε ο Αντίνοος Αλμπάνης απά-

ντησε: «Η περίοδος των γυρι-
σμάτων ήταν τόσο ωραία 

που σε πιάνει θλίψη για 
το μετά. Εγώ δεν έκα-
τσα σερί στους Πα-
ξούς, πηγαινοερχό-
μουν. Δυσκολεύτηκα».

Όσον αφορά την 
επιλογή του να δεχτεί 

την πρόταση από τον Χρι-
στόφορο Παπακαλιάτη, ο ίδιος 

είπε: «Αυτό που ήξερα ήταν ότι θα είναι 
μία δουλειά που θα δώσουμε το 3.000 
του εαυτού μας. Και ότι θα είναι μία δου-
λειά πάρα πολύ προσεγμένη. Από εκεί και 
πέρα, η δική μας η γενιά είχε μία λατρεία 

στον Χριστόφορο. Έχουν μεσολαβήσει 2 
γενιές που δεν τον ήξεραν, γιατί δεν έκα-
νε τηλεόραση. Οπότε έχεις άγχος. Δεν ξέ-
ρεις πώς θα αντιμετωπίσει το κοινό αυτή 
τη νέα δουλειά».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αναφέρ-
θηκε στην «τρέλα» που έχει δημιουργήσει 
η σειρά σε όλο το κοινό της αλλά και για 
το γεγονός ότι το «Maestro» ανήκει πλέ-
ον στον κατάλογο του Netfl ix.

Ο Αντίνοος Αλμπάνης σχολίασε τέλος: 
«Μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Είναι 
ένα πεδίο το οποίο ανοίγει επιτέλους και 
μπορεί να χτυπήσει κάποια καμπανάκια 
στους παραγωγούς και να αρχίσουν να 
φροντίζουν πιο πολύ τις δουλειές τους, 
γιατί αυτό είναι το θέμα. Μακάρι να μπει 
και άλλη σειρά στο Netfl ix».

Αντίνοος Αλμπάνης: «Δεν διαλέγω, 
με διαλέγουν στις δουλειές»

Η αναφορά 
που ενόχλησε τον 

ηθοποιό

Ο Γιάννης Μπέζος παραχώρη-
σε μία συνέντευξη στην εκπομπή 
«late night» με την Αθηναΐδα Νέ-
γκα. Ο ηθοποιός θέλησε, μάλιστα, 
να κάνει μια σαφή τοποθέτηση 
για την πρόσφατη αναφορά που 
έκανε ο συνάδελφος του, Πέτρος 
Φιλιππίδης στην απολογία του. 
Το σχετικό απόσπασμα προβλή-
θηκε στην εκπομπή «Happy Day» 
του Alpha.

Πιο συγκεκριμένα ο ηθοποι-
ός ο οποίος κατηγορείται για βι-
ασμό κατ’ εξακολούθηση και για 
δυο απόπειρες βιασμού σε βάρος 
γυναικών, είχε πει στην απολογία 
του: «Εγώ είμαι αγαπητός, δεν εί-

μαι σαν τον Μπέζο, μυστήριος, με 
έχουν στις καρδιές τους. Γιατί οι 
καταγγέλλουσες ήρθαν σε μένα;».

Ο Γιάννης Μπέζος με τη σει-
ρά του σημείωσε: «Δεν με ξαφ-
νιάζει τίποτα και δεν έχει να κά-
νει με τη συγκεκριμένη υπόθεση. 
Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
στη διαδικασία της δίκης, είναι 
μια απολογία και δεν θα έκανα 
κανένα σχόλιο, ούτε και έκανα 
κανένα σχόλιο. Θέλω να πω όμως 
ότι δεν με ξαφνιάζει τίποτα για-
τί οι άνθρωποι, ο καθένας είναι 
ξεχωριστός. Δεν είναι κάτι που 
με ενοχλεί».

Ο ηθοποιός, που φέτος έχει 

αναλάβει ρόλο παρουσιαστή με 
την εκπομπή «Ό,τι αγαπώ», πρό-
σθεσε: «Εγώ δεν αισθάνθηκα ότι 
σύρθηκα από κανέναν. Δεν μπο-
ρεί να με σύρει εύκολα και δεν θα 
με σύρει εύκολα. Δεν είναι αυτό 
όμως το ζητούμενο. Για αυτό και 
δεν ήθελα να ασχοληθώ με αυ-
τό για να μη ρίχνω νερό 
σε έναν μύλο αναπα-
ράγει τέτοια πράγ-
ματα. Δηλαδή 
έχουμε πολύ πιο 
βασικές ανάγκες 
και προβλήματα 
στα οποία δεν δί-
νουμε σημασία».

Μπέζος για απολογία Φιλιππίδη: 
«Δεν μπορεί να με σύρει εύκολα»

Οι αποκαλύψεις για την προ-
σωπική ζωή του Ζεράρ Πικέ και 
της Σακίρα, φαίνεται να μην έχουν 
τέλος, καθώς σχεδόν καθημερι-
νά τα εντός του οίκου του πρώην 
ζευγαριού, βγαίνουν στη «φόρα».

Σε νέο δημοσίευμα της Daily 
Mirror, αναφέρεται ότι η Σακί-
ρα αντιλήφθηκε ότι ο Ζεράρ Πι-
κέ την απατούσε όταν βρήκε τη 
μαρμελάδα της στο ψυγείο τους 
να έχει φαγωθεί, ενώ εκείνη έλει-
πε σε ταξίδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
η ρήξη στη σχέση του ζευγαριού 
ήρθε όταν γνωστοποιήθηκε, ότι ο 
Πικέ είχε παράλληλη σχέση με την 
Κλάρα Κία, καθώς όπως φημολο-
γείται ότι οι δυο τους ξεκίνησαν 
τη σχέση τους πριν έρθει η ορι-
στική ρήξη με τη Σακίρα.

Μάλιστα η τραγουδίστρια έχει 
αναφερθεί στην απιστία του Πικέ 
στο βίντεο κλιπ της με τίτλο «Te 
Felicito». Στο βίντεο, άνοιγε ένα 
ψυγείο, μέσα στο οποίο έβρισκε 
το κεφάλι του Rauw Alejandro, 
με τους θαυμαστές να συμπεραί-
νουν ότι βρήκε την «αλήθεια στο 
ψυγείο».

Όπως αναφέρεται, ούτε τα 
παιδιά, ούτε ο Πικέ τρώνε τη μαρ-

μελάδα φράουλα, επομένως κά-
ποιος άλλος μάλλον έφαγε το 
γλυκό της τραγουδίστριας.

 Ο δημοσιογράφος και παπα-
ράτσι Τζόρντι Μαρτίν που έχει 
ακολουθήσει κάθε σπιθαμή της 
σχέσης του πρώην ζευγαριού, είχε 
δώσει στη δημοσιότητα τις απι-
στίες του Καταλανού άσου.

«Την έχει απατήσει όχι μόνο με 
την Κλάρα Κία, αλλά αμέτρητες 
φορές. Πάνω από 50. Η Σακίρα 

έχει αρχίσει να ανακαλύπτει τα 
πάντα» ισχυρίστηκε ο παπαρά-
τσι, ενώ έδωσε στη δημοσιότη-
τα και όλες τις σχετικές λεπτομέ-
ρειες των παράνομων δεσμών 
του Ισπανού άσου: «Η μία ήταν 
το 2012 και το 2016 με την πρώ-
ην σύντροφό του, Νούρια Τόμας, 
και πριν από δύο χρόνια με μια 
κοπέλα σε ένα νυχτερινό κέντρο 
στη Βαρκελώνη και η λίστα συ-
νεχίζεται».

Σακίρα: Πώς κατάλαβε ότι ο Πικέ 
υπήρξε άπιστος 

George Clooney: Bοήθησε τους κατοίκους 
ενός γαλλικού χωριού 

Showbiz

Η 
μαρμελάδα που 

πρόδωσε τα ένοχα 
μυστικά

«Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα γίνω ηθοποιός και θα με ξέρει η Ελλάδα. Ποτέ δεν 
πέρασε από το μυαλό μου, ούτε όταν μπήκα στη σχολή. Είχα ακούσει φίλους μου 

να μιλούν για την δραματική σχολή και με είχε ιντριγκάρει» 
Γιάννης Στάνκογλου – Ηθοποιός 

«Η δική 
μας η γενιά είχε 
μία λατρεία στον 

Χριστόφορο 
Παπακαλιάτη»   

Τι 
αποκάλυψε ο 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

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

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Χρήσιμες συμβουλές 
για το πλυντήριο για να 
κάνετε τα ρούχα σας να 
λάμπουν!!

1. Χρησιμοποιήστε στοματικό διά-
λυμα για να καθαρίστε το πλυντήριο.

Απλά βάλτε μισό ποτήρι εκεί που βά-
ζετε συνήθως το απορρυπαντικό και βάλ-
τε το πλυντήριο σε λειτουργία. Οι μύκη-
τες, η μούχλα και τα βακτήρια θα γίνουν 
παρελθόν.

2. Ρίξτε μερικές ασπιρίνες στον κά-
δο για να λευκάνετε τα ρούχα σας.

Βάζοντας μερικές ασπιρίνες στο πλυ-
ντήριο, θα βοηθήσετε τα λευκά να γίνουν 
πιο ζωντανά λόγω του σαλικυλικού οξέος.

3. Μην στεγνώνετε υπερβολικά 
τα ρούχα.

Μετά θα είναι πιο δύσκολο να τα σι-
δερώσετε. Είναι πολύ πιο εύκολο να σι-
δερωθούν όταν κρατάνε λίγη υγρασία. 

Εάν πάλι τα ξεχάσετε, απλά ψεκάστε τα 
με λίγο νερό.

4. Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό 
όταν πλένετε τα λευκά σας.

Το μαλακτικό δεν αφήνει τα λευκά να 
λάμψουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
κάποιο λευκαντικό αντί για το κοινό σας 
μαλακτικό.

5. Βάλτε μπάλες αλουμινόχαρτου 
μέσα στον κάδο της πλύσης.

Έτσι, θα πείτε επιτέλους αντίο στον 
στατικό ηλεκτρισμό.

6. Χρησιμοποιήστε κρέμα ξυρίσμα-
τος για τους λεκέδες από μακιγιάζ.

Απλά βάλτε λίγο από την κρέμα στον 
λεκέ και πλύντε το ρούχο όπως θα το κά-
νατε κανονικά.

7. Πλύντε καπέλα στο πλυντήριο 
πιάτων.

Έτσι θα είστε σίγουροι πως δεν θα 
χάσει το σχήμα του και θα καθαριστεί 
σε βάθος.

8. Χρησιμοποιήστε κρύο νερό για 
να πλύνετε τις βρώμικες κάλτσες.
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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
Αποστόλου Πατρ. Κυρίλλου 113 (γεφ. Καλ-
λιθέας - Παπαν/σίου) ✆2551084110

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σιανκούρη Αναστασία Κωνσταντινουπόλε-
ως 259 ✆2552021141

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Ευθύμιος, Ευθυμία

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Παρα-
σκευή το πέρασμα του Ήλιου στο ζώδιο 
του Υδροχόου εγκαινιάζει μία ολοκαί-
νουργια περίοδο ευκαιριών μέσα από 
τις γνωριμίες, τις επαφές σου και την 
κοινωνική σου δικτύωση!   
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, από σήμερα ο Ήλιος 
θα κινείται στην κορυφή του ωροσκοπί-
ου σου , δηλαδή στο ζώδιο του Υδροχό-
ου και θα χαρίζει φως στην καριέρα σου 
αλλά και στην κοινωνική σου καταξίωση!           

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, σήμερα Παρασκευή 
ο Ήλιος περνά στο ζώδιο του Υδροχόου 
και εσύ πλέον στρέφεις όλη την ενέργειά 
σου, στους τρόπους εκείνους που μπο-
ρούν να σε βοηθήσουν να πας ένα βήμα 
παρακάτω την ζωή σου!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Καρκίνε μου αγαπημένε, για σήμερα Πα-
ρασκευή το πέρασμα του Ήλιου στον 
Υδροχόο σε βοηθά να αναζωογονηθείς 
ψυχολογικά αλλά και να ανακουφιστείς 
από κάποιες καλές ευκαιρίες που θα σου 
παρουσιαστούν στον οικονομικό σου 
τομέα!       

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, από σήμερα ο 
Ήλιος στον Υδροχόο θα φωτίζει τον το-
μέα των σχέσεων και των συνεργασιών 
σου και αυτοί είναι οι τομείς της ζωής 
σου που θα δεχθούν και την πιο σπου-
δαία ανανέωση!        

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπημένε μου Παρθένε, από σήμερα με 
τον Ήλιο να περνά στο ζώδιο του Υδρο-
χόο, όλη η ενέργειά σου είναι στραμμέ-
νη στα απλά, καθημερινά πράγματα και 
κοιτάζεις πολύ περισσότερο να συγκρο-
τήσεις την εργασία σου, τις υποχρεώσεις 
σου, ενώ καταφέρνεις και κάνεις βήματα 
για να νιώσεις πολύ περισσότερη ζωτι-
κότητα και ευεξία!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, από σήμερα Παρα-
σκευή ο Ήλιος από το ζώδιο του Υδρο-
χόου φωτίζει ακόμα περισσότερο τον 
τομέα των αισθηματικών σου και όλη 
σου η ενέργεια είναι δοσμένη στο πώς 
μπορείς να περάσεις καλά, να ανανεω-
θείς, να φλερτάρεις και να επιβεβαιωθείς!        

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπημένε μου Σκορπιέ, για σήμερα Πέ-
μπτη, ο Ήλιος από το ζώδιο του Υδρο-
χόου σε βοηθά να συγκροτήσεις τα συ-
ναισθήματά σου αλλά και να λύσεις 
προβλήματα που υπήρχαν στο σπίτι, στην 
οικογένεια και στην προσωπική σου ζωή! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Είναι γεγονός φίλε μου Τοξότη ότι είσαι 
από τους απόλυτα κερδισμένους του μή-
να, μα πολύ περισσότερο και της σημε-
ρινής Παρασκευής, όπου ο Ήλιος κάνει 
το πέρασμά του στον Υδροχόο! Η μέρα 
σου είναι γεμάτη ιδέες, εμπνεύσεις, προ-
τάσεις, συζητήσεις ή ακόμα και σχέδια 
για μία μετακίνηση!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, από σήμερα Πα-
ρασκευή βάζεις τα δυνατά σου για να 
τονώσεις το πορτοφόλι σου και είναι 
γεγονός ότι ο Ήλιος από τον Υδροχόο 
θα συμβάλει στην ανάπτυξη του εισο-
δήματός σου!    

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! 
Σήμερα Παρασκευή ο Ήλιος περνά στο 
δικό σου ζώδιο και μπαίνεις για τα κα-
λά στην γενέθλια περίοδο! Τονώνεται η 
αυτοπεποίθησή σου, έχεις την δύναμη 
και την ελπίδα ότι έρχονται πολύ πιο λα-
μπρές ημέρες, ενώ ειδικά σήμερα μπο-
ρώ να πω ότι είσαι χαλαρός, ξεκούρα-
στος και κλείνεις και εκκρεμότητες που 
σε βάραιναν! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, για σήμερα Παρα-
σκευή η Σελήνη από το ζώδιο του Αι-
γόκερω σου προσφέρει την ζεστή συ-
ντροφιά φίλων και γνωστών που σου 
φτιάχνουν την μέρα με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο! Το μυαλό σου είναι επι-
κεντρωμένο στα όνειρα ζωής που κάνεις.

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος 
όροφος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέροχη 
θέα το θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από την 
κεντρική πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 2010 , 
κατάλληλη για παραθεριστική κατοικία ή και 
για εκμετάλλευση. Αποτελείται από δύο υπνο-
δωμάτια , σαλόνι, κουζίνα και 2 μπάνια. Το συ-
νολικό του εμβαδόν είναι 74 τ.μ.
Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα κτι-
ρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τηλέφωνα:6978021200& 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Αγγελία Pizza Chef Αλεξανδρούπολη
Η εταιρεία Ισαακίδης Pizza στην Αλεξανδρού-
πολη αναζητά προσωπικό για να εμπλουτίσει 
την ομάδα της. Αν είσαι Pizza Chef ή έχεις 
εμπειρία από εργασία σε κουζίνες, στείλε μας 
το βιογραφικό σου και ετοιμάσου να ενταχθείς 
στην πιο νόστιμη ομάδα της πόλης.
Προσφέρονται οι ακόλουθες θέσεις:
1)Pizza Chef
1)Προσωπικό κουζίνας (μάγειρες, βοηθοί)
Επικοινώνησε άμεσα μαζί μας στο 25310-
27572 ή στο johnisaak8@yahoo.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Στεφανίδου Άννα
Σε περιμένουμε!
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Συνεχίζεται το Σαββατοκύ-
ριακο 21-22 Ιανουαρίου το 
πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 
με την 11η αγωνιστική όπου 
μετέχουν τέσσερις ομάδες από 
τη Θράκη.

Ο πρωτοπόρος και αήττη-
τος Εθνικός Αλεξανδρούπολης 
στο ντέρμπι της αγωνιστικής 
θα υποδεχθεί τον Ήφαι-
στο Φλώρινας το μεσημέρι 
του Σαββάτου στην Αλεξαν-
δρούπολη. Η ΑΕ Κομοτηνής 
θα ταξιδέψει στην Λάρισα και 
ο Ερμογένης Ξάνθης θα βρε-
θεί στην Θεσσαλονίκη όπου 
θα αντιμετωπίσει την Ελπίδα 
Αμπελοκήπων. Το παιχνίδι του 
Έβρου Σουφλίου με το Πανό-
ραμα αναβλήθηκε και ορίστη-

κε να πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη 1 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
και οι διαιτητές της 11ης αγω-
νιστικής:

Α2 ΑΝΔΡΩΝ – Β’ ΖΩΝΗ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 21/1, Ώρα 15:00, 
«Μ. Παρασκευόπουλος»: Εθνι-
κός – Ήφαιστος (Ιωαννίδης, 
Σκαρλατούδη)

Σάββατο 21/1, Ώρα 18:00, 
Ε.Α.Κ. Νεάπολης Λάρ.: Ε.Α. Λα-
ρίσης – Α.Ε. Κομοτηνής 

Κυριακή 22/1, Ώρα 17:00, 
Ιωαννίνων: Πανηπειρωτικός – 
Α.Ο. Καβάλας 

Κυριακή 22/1, Ώρα 18:00, 
«Ι. Λεμονίδης»: Ελπίς – Ερμο-

γένης 
Κυριακή 22/1, Ώρα 19:00, 

«Μ. Τσικίνας»: Χ.Α.Ν.Θ. – Μα-
κεδονικός 

Έβρος Σουφλίου – ΑΕΝ Πα-
νοράματος (ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2)

Α2 Γυναικών - B' Ζώνη - 

11η αγωνιστική

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 

2023

1o Γυμν. Λάρισας, 17.00: 
Ε.Α. Λαρίσης - Φοίνικας

«Μ. Παρασκευόπουλος», 
18.00:Νίκη - Φιλαθλητικός 
Λαρισαϊκός, Διαιτητές: Σκαρ-
λατούδη, Ιωαννίδης.

Δ.Α.Κ. Πρέβεζας, 18.00: 
Πρέβεζα-  Ίκαρος Έδεσσας

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 
2022

ΚΑΠΠΑ 2000, 18.00: Περ-
σέας - Αργώ Βόλου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πρέβεζα 30
2. Νέα Γενεά 24
3. ΟΠΑΘ Περσέας 21
4. ΑΣ Γιάννινα 18
5. ΕΑ Λαρίσης 18
6. ΠΑΣ Γιάννινα 15
7. Φοίνικας 13
8. Αργώ Βόλου 13
9. Νίκη  9 *
10. Σταυρούπολη 7 *
11. Φιλαθλητικός Λαρισαϊ-
κός 3

12. Ίκαρος Έδεσσας 0
*Έχουν ένα ματς λιγότερο.

Με την ΑΕΚ στην Αθήνα 
για το Κύπελλο ο Άθλος

Πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Ε.Ο.Π.Ε. η κλή-
ρωση 1ης αγωνιστικής για την 
Γ’ Φάση του Κυπέλλου Ελλά-
δας ανδρών όπου βγήκαν τα 
τέσσερα ζευγάρια που συμ-
μετέχουν.

Ο Άθλος Ορεστιάδας κα-
λείται να αντιμετωπίσει εκτός 

έδρας την ΑΕΚ. Όλα τα παιχνί-
δια είναι νοκ άουτ.

Η ανάρτηση της Ομοσπον-
δίας αναφέρει:

Πήγασος Πολίχνης – Α.Ο. 
Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ, Α.Ο.Π. 
Κηφισιάς – Ο.Φ.Η., Α.Σ. Άρης 
– Φ.Ε.Σ. Αριστοτέλης Σκύδρας 
και Α.Ε.Κ. – Α.Σ. Άθλος Ορεστι-
άδας είναι τα ζευγάρια της 1ης 
αγωνιστικής της Γ’ Φάσης του 
Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών, 
όπως προέκυψαν από τη κλή-
ρωση που πραγματοποιήθηκε 

στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ..
Οι αγώνες της 1ης αγωνι-

στικής της Γ’ Φάσης θα πραγ-
ματοποιηθούν την Τετάρτη 1 
Φεβρουαρίου 2023.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Γ’ Φάση – 1η αγωνιστική
Πήγασος Πολίχνης –  Φοί-

νικας Σύρου 
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Ο.Φ.Η.
Α.Σ. Άρης –  Αριστοτέλης 

Σκύδρας
Α.Ε.Κ. – Άθλος Ορεστιάδας

Ντέρμπι στην Αλεξανδρούπολη ο Εθνικός 
φιλοξενεί τον Ήφαιστο Φλώρινας

ΣΤΟ ΠΙΟ ΑΜΦΙΡΡΟΠΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ Α2 ΑΝΔΡΩΝ 
ΒΟΛΕΪ – Η ΝΙΚΗ ΘΕΛΕΙ 
ΜΟΝΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Α2 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ      

Με την ΑΕΚ στην Αθήνα κληρώθηκε 
για το Κύπελλο ο Άθλος Ορεστιάδας

Με την Ολυμπιάδα να κερδίζει 
και τους Πάνθηρες κάνοντας το 7/7 
και τον Αστέρα να πετυχαίνει μεγά-
λη νίκη μέσα στις Σέρρες επί του 
Πανσερραϊκού διεξήχθη η 7η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος Νεανί-
δων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ
Αναλυτικά:

Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης – 
Πάνθηρες Καβάλας   73-40

Πανσερραϊκός – Αστέρας Καβά-
λας    50-56

ΕΚ Καβάλας – Ασπίδα Ξάνθης 
0-20α.α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης   
14(7-0)
2. Πανσερραϊκός    12(5-2)
3. Αστέρας Καβάλας   12(5-2)
4. Ασπίδα 2001 Ξάνθης    9(2-5)
5. Πάνθηρες Καβάλας   8(2-5)*
6. ΕΚ Καβάλας   -**
*Έχουν ένα μηδενισμό
**Έχει δύο μηδενισμούς και αποχω-
ρήσει από το πρωτάθλημα

Έπιασε τον Πανσερραϊκό 
στην δεύτερη θέση ο 
Αστέρας! Με το Εθνικός Αλεξανδρούπολης 

– Αστέρας Καβάλας που κρίθηκε στην 
παράταση υπέρ των φιλοξενούμενων 
έπεσε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής 
στο ανδρικό πρωτάθλημα της ΕΚΑ-
ΣΑΜΑΘ. Η Ολυμπιάδα Αλεξανδρού-
πολης συνεχίζει την εντυπωσιακή της 
πορεία και φιγουράρει στην 
πρώτη θέση με μόλις μια ήτ-
τα σε 10 αγώνες. Την τελευ-
ταία αγωνιστική επικράτησε 
του Δημοκρίτειου Κομοτηνής 
με 62-56

Το παιχνίδι ήταν απόλυ-
τα ισορροπημένο στο πρώτο 
ημίχρονο με τις δύο ομάδες 
να συμβαδίζουν στο σκόρ.Στο 
δεύτερο μέρος σουτ από την 
περιφέρεια έδωσαν προβά-
δισμα και ψυχολογία στους 
παίκτες μας που πανηγύρισαν 
ακόμη μία νίκη παρά τις απου-
σίες και τους τραυματισμούς.

Δεκάλεπτα: 15-16,28-
29,49-42,62-56

Ολυμπιάδα (Κανδύλης Γ.): 
Καζάκος, Γιαννούλης 4, Στά-
κος, Δελιακίδης, Ξαφένιας 
7(1), Κελεπεκίδης 2,Βλου-
ντάρτσικ 15(2), Ζιούτης 9, 

Τσιάμης 23(3), Κατσίκας 2
Δημοκρίτειο (Ζάντζας Φ.): Μπου-

τζικούδης 4, Ασμαριανάκης, Ροντο-
γιάννης 3(1), Παπαζήσης,Μάρκου Λ. 
11(1), Τσαχιρίδης 9,Κυριαζής 13(3), 
Νεδέλτσος 4, Αγγειοπλάστης, Πού-
γκουρας 6Μάρκου Μ. 6,Μπαγλάνης

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 

Σαββατοκύριακου:

ΑΕ Κομοτηνής – Αίας Κομοτηνής 
66-70

Θύελλα Φερών – Άτλας Κομοτη-
νής 65-67

Ολυμπιάδα– Δημοκρίτειο 62-56

Εθνικός– Αστέρας Καβάλας 74-80 
παρ. (67-67 καν. διάρκεια)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιάδα 19 (9-1)
2. Αίας Κομοτηνής 18 (8-2)
3. Αστέρας Καβάλας 18 (8-2)
4. Εθνικός 15 (5-5)
5. Άτλας Κομοτηνής 14 (4-6)
6. Δημοκρίτειο Κομοτηνής 12 (4-6)*
7. Θύελλα Φερών 11 (1-9)
8. ΑΕ Κομοτηνής 9 (1-9)*

* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν 
τιμωρία -2 βαθμών

Συνεχίζει να προελαύνει η 
Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης
Επικράτησε του 
Δημοκρίτειου, ήττα 
για τον Εθνικό στην 
παράταση

Μπάσκετ: Ασταμάτητες 
οι Νεάνιδες της 
Ολυμπιάδας 
Αλεξανδρούπολης
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