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Περπάτησαν σύνορα, είδαν 
φράχτη Θεοδωρικάκος και 
27 Ευρωπαίοι διπλωμάτες

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Επιχείρησε να στείλει 
μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης, για την αποφασιστική 

φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων
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Τυχερό: Ένα ΑΤΜ για 4.000 
πολίτες από τέλη Γενάρη

Η Alpha Bank είναι αμετακίνητη στην απόφασή της να ξηλώσει το μηχά-
νημα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δ. Δαρούση, παρά το γεγονός ότι το 
κόστος λειτουργίας του καλύπτεται από τον δήμο Σουφλίου. Η Τράπεζα 

κάνει λόγο για μεγάλη μείωση της συναλλακτικής κίνησης 
� 5

Προς ολοκλήρωση οι 
εργασίες ανάπλασης 
στον πεζόδρομο της 
Νικηφόρου Φωκά 

Επόμενος χώρος παρέμβασης 
από την ερχόμενη εβδομάδα, ο 

πεζόδρομος της Σουλίου
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Επιστολή του Συλλόγου 
Γονέων 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Διδυμοτείχου 

για τη στέγαση της 
Σχολής Ψυχολογίας 

Με έγγραφο στην Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, αντιδρά στις πρό-
σφατες δηλώσεις του δημάρχου 
Διδυμοτείχου για στέγαση της 

Σχολής
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«Έκθεμα της εβδομάδας» ένα «Έκθεμα της εβδομάδας» ένα 
ανθρωπόμορφο αγγείο 7.500 ανθρωπόμορφο αγγείο 7.500 
χρόνων από τη Μάκρη χρόνων από τη Μάκρη 

Άμεσα οι προσλήψεις για 2.900 Άμεσα οι προσλήψεις για 2.900 
ΕΠΟΠ σε στρατό, αεροπορία ΕΠΟΠ σε στρατό, αεροπορία 
και ναυτικό  και ναυτικό  

Στα όριά τους οι αγρότες 
στον Έβρο 

Οργανώνονται για κινητοποιήσεις. Σύσκεψη 
αύριο Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 7μ.μ. στο 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας
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Με το δεξί το Προαγωνιστικό 
τμήμα του ΟΦΘΑ το 2023…!   
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Το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφασίζει αύριο για 
τη λαϊκή αγορά του 
Σαββάτου

● Δίλημμα: Εθν. Αντίστασης ή Καραολή & Δημητρίου; 

● Η συγκεκριμένη λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει ως μετεξέλιξη της «πράσινη λαϊκής» που 
πραγματοποιείται επί της Εθνικής Αντιστάσεως

● Αντίθετος ο Σύλλογος Παραγωγών με την επιλογή της Καραολή & Δημητρίου: «Δεν 
μπορούμε καν να σκεφτούμε να κάνουμε λαϊκή στον χώρο αυτόν»

� 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
1837
Ψηφίζεται στην Ελλάδα ο πρώτος 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για 
τις μετακινήσεις με ζώα.

1908
Θορυβώδες συλλαλητήριο στα Τρί-
καλα. Πιεζόμενοι από τους εφορια-
κούς να πληρώσουν τους φόρους 
επιτηδεύματος και οικοδομών, οι 
κάτοικοι των Τρικάλων προξενούν 
καταστροφές σε δημόσια κτίρια.

1913
Πραγματοποιείται η πρώτη παγκο-
σμίως πολεμική αποστολή ναυτι-
κής συνεργασίας, στα ∆αρδανέλια. 
Ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης 
και ο σημαιοφόρος Αριστείδης Μω-
ραϊτίνης πετούν με υδροπλάνο και 
καταρτίζουν σχεδιάγραμμα των θέ-
σεων του τουρκικού στόλου, ενα-
ντίον του οποίου ρίχνουν τέσσερις 
βόμβες.

1961
Η Μέριλιν Μονρόε χωρίζει με τον 
τρίτο σύζυγό της και θεατρικό συγ-
γραφέα Άρθουρ Μίλερ, έπειτα από 
4,5 χρόνια έγγαμου βίου. Η ξανθιά 
σταρ θα πεθάνει ενάμιση χρόνο με-
τά, από υπερβολική δόση βαρβι-
τουρικών.

1991
Η Βουλή των Σκοπίων ψηφίζει δια-
κήρυξη ανεξαρτησίας από την Ομο-
σπονδιακή ∆ημοκρατία με την ονο-
μασία ∆ημοκρατία της Μακεδονίας.

2005
Οι βαμβακοπαραγωγοί παρατάσ-
σουν τα τρακτέρ τους στα Τέμπη 
και σε πολλούς άλλους κόμβους 
του εθνικού και επαρχιακού δικτύ-
ου, χωρίς όμως να κλείσουν τους 
δρόμους. Ο βουλευτής της Νέας 
∆ημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακό-
πουλος, υποβάλλει την παραίτησή 
του από τη θέση του αναπληρωτή 
τομεάρχη Γεωργίας του κόμματος. 
Στην επιστολή του επικαλείται λό-
γους συνείδησης. Το ΠΑΣΟΚ στηρί-
ζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών, 
ωστόσο δεν είναι υπέρ των ακραίων 
μορφών κινητοποίησης.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1948
Νόρα Βαλσάμη, ελληνίδα ηθοποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
2012
Θεόδωρος Αγγελόπουλος, έλληνας 
σκηνοθέτης. (Γεν. 27/4/1935)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Προβληματισμός για την τύχη του παλιού 
Νοσοκομείου

24
IAN
2012

«Φρένο» στις εργασίες ανακαίνισης του πα-
λιού νοσοκομείου στην Ηροδότου, ενός από τα 
ελάχιστα εναπομείναντα ιστορικά κτίρια της 
Αλεξανδρούπολης. Βασική αιτία, στην Ελλά-
δα της οικονομικής κρίσης, τι άλλο; Η έλλει-
ψη χρηματοδότησης. Σχεδόν όπως η χώρα 
αναμένει την επόμενη δόση από την τρόικα, 
έτσι και η δημοτική αρχή περιμένει την επό-
μενη δόση από τον Οργανισμό Σχολικών Κτι-
ρίων, προκειμένου να πληρωθεί ο εργολάβος 
για τις εργασίες που έχει ήδη κάνει, αλλά και 
για όσες προβλέπεται να ακολουθήσουν. Οι 
εργασίες ανακαίνισης του παλιού νοσοκομεί-
ου, μετά από αρκετές καθυστερήσεις τα προ-
ηγούμενα χρόνια, ξεκίνησαν τον περασμένο 
Ιούλιο. Ωστόσο, εδώ και αρκετές εβδομάδες, 
οι εργασίες έχουν σταματήσει… Σύμφωνα με 
το σχεδιασμό, το κτίριο πρόκειται να αξιοποι-
ηθεί από τα σχολεία της περιοχής για διάφο-
ρες σχολικές δραστηριότητες, πολιτιστικού, 
περιβαλλοντικού, εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:34
Δύση - 17:23
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Αφορμή για συνάντηση και συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο ήταν η εκδήλωση κοπής της 
πίτας του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, ενός Συλλόγου με ιστορία 77 χρόνων και συνεχή πα-
ρουσία στα τεκταινόμενα του εμπορίου αλλά και της επιχειρηματικότητας. Ο πρόεδρος Βασίλης Κασαπίδης εξέ-
φρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, τους συναδέλφους, τους φίλους του 
Εμπορικού Συλλόγου για την παρουσία τους στην εκδήλωση της κοπής της πίτας, καθώς και όλο το Διοικητικό  
Συμβούλιο που βοήθησε στην άρτια οργάνωση της εκδήλωσης.

Οι τιμές του κόστους ενέργειας 
φαίνεται ότι έπεσαν περισσό-
τερο από ό,τι είχε προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό, επειδή 
αυτή τη στιγμή φαίνεται να 
πηγαίνει καλύτερα η οικονο-
μία από ό,τι είχε προβλεφθεί. 
Φαίνεται να υπάρχει οικονο-
μικό περιθώριο στον προϋπο-
λογισμό και θα επιστρέψει την 
κοινωνία.  

Σ. ΠΕΤΣΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Είπαν

Ζούμε πρωτοφανείς καταστά-
σεις με την απόρριψη της κλή-
σης του κ. Ράμμου στην επι-
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας 
από την κυβερνητική πλειοψη-
φία . Οι άριστοι της ΝΔ κατα-
πατούν κάθε έννοια επαφής 
με τις Ανεξάρτητες Αρχές. Θέ-
λουν να κλείσει η Βουλή ώστε 
να μην έρθει ο κ. Ράμμος να 
καταθέσει.

Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

P
ho

to
  S

ho
ot

Μικρογνωμικά

Προς ολοκλήρω-
ση οδεύουν οι εργασίες 
ανάπλασης στο πεζόδρο-
μο της Νικηφόρου Φω-
κά, σειρά έχει ο πεζόδρο-
μος Σουλίου. Οι εργασίες 
εντάσσονται στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου 
«Ανάπλαση ιστορικού κέ-
ντρου Αλεξανδρούπολης». 
Ωστόσο, παρά το νέο πρό-
σωπο που παρουσιάζει ο 
πρώτος και αγαπημένος 
των Αλεξανδρυπολιτών 
πεζόδρομος, δεν λείπουν 
τα παράπονα. Από όσα 
ακούσαμε απο ανθρώ-
πους που διαμένουν στην 
περιοχή, είναι η κοπή δέ-
ντρων (που ενδεχομένως να μπορούσαν 
να παραμείνουν) αλλά και η μη ύπαρ-
ξη πλαισίων για νέες φυτεύσεις, όπως 
άλλωστε προβλέπεται από την μελέτη. 
Επειδή ακολουθούν οι επόμενες δια-

μορφώσεις πεζοδρόμων, ας προσεχθεί 
το κομμάτι αυτό και ας μην αμεληθεί το 
κομμάτι του πρασίνου. Η Αλεξανδρού-
πολη το έχει ανάγκη  

Γ.Π. 

Επικίνδυνες καταστάσεις

Κέρμα Καραθεοδωρή   
Αποκαλύφθηκαν οι πρώτες επίσημες 

εικόνες των αναμνηστικών ελληνικών 
νομισμάτων των 2 ευρώ, που θα κυκλο-
φορήσουν μέσα στο 2023. Το πρώτο θα 
φέρει τη μορφή της Μαρίας Κάλλας, με 
αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννη-
ση της κορυφαίας Ελληνίδας υψιφώ-
νου. Το δεύτερο είναι αφιερωμένο στον 
Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, καθώς φέ-
τος συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη 
γέννηση του διαπρεπούς μαθηματικού 
με καταγωγή από τη Νέα Βύσσα Έβρου.

Εντελώς απροστάτευτοι 
Την στιγμή που ο Πρωθυπουργός έλε-

γε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ότι τα 
χειρότερα τα έχουμε δει αναφορικά με 
την ακρίβεια, ένα τσουνάμι αισχροκέρδει-
ας σαρώνει τη χώρα. Ναι, οι τιμές, όπως 
λέει και ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να 
μην αυξάνονται σε αρκετά προϊόντα, το 
να παραμένουν όμως οι ίδιες, την στιγμή 
που μειώνεται η ποσότητα στις συσκευ-
ασίες, είναι κάτι θεμιτό; Είναι κάτι για το 
οποίο αξίζει συγχαρητήρια η κυβέρνη-
ση; Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να 
συγχαρούμε τις εταιρείες που αισχροκερ-

Την έκκληση για στήριξη και την 
αγωνία του επιστημονικά υπεύθυνου 
της Παθολογικής Κλινικής του Νοσο-
κομείου Ξάνθης μεταφέρει και στηρίζει 
ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης, ζητώντας 
να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να 
διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία 
την πιο κρίσιμης κλινικής του νοσηλευ-
τικού ιδρύματος.

«Το ΔΣ Του ΙΣΞ θεωρεί σκόπιμο να 
ενημερώσει τους πολίτες για τους κιν-
δύνους που μπορεί να διατρέχει η δη-
μόσια υγεία στο Νομό μας, μετά από 
σχετικό έγγραφο που έλαβε από τον 
επιστημονικά υπεύθυνο της Παθολογι-
κής Κλινικής του Νοσοκομείου Ξάνθης, 
όπου περιγράφεται με μελανά χρώμα-
τα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Μεταφέρουμε χαρακτηριστικά απο-
σπάσματα : “ο φόρτος εργασίας είναι 
τέτοιος που δεν είναι δυνατή η ασφα-
λής λειτουργία της κλινικής”, “εκτιθέ-

μεθα επιστημονικά και δεοντολογικά”, 
“κινδυνεύουν ζωές συμπολιτών μας”. 
Ο ΙΣ στηρίζει και προσυπογράφει την 
έκκληση για βοήθεια των συναδέλφων 
και καλεί την Υγειονομική Περιφέρεια 
και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να 
συνεχίσουν τις προσπάθειες, ώστε να 
βρεθεί μόνιμη λύση, προκειμένου να 
προστατευθεί η Δημόσια Υγεία».

xanthinea.gr

δούν και προσπαθούν να κοροϊδέψουν 
τον καταναλωτή; Μια σειρά από βασικά 
είδη διατροφής και όχι μόνο, μειώνουν 
την ποσότητα στις συσκευασίες τους σε 
καθημερινή βάση, διατηρώντας τις ίδιες 
τιμές με πριν και δεν ανοίγει ρουθούνι! Η 
ασυδοσία τους έχει ξεφύγει, δεν μπορεί 
επουδενί να ελεγχθεί ούτε με δήθεν πρό-
στιμα ούτε με μεγάλα λόγια και επικοινω-
νιακά τρικ μπροστά στις κάμερες. Είμαστε 
εντελώς απροστάτευτοι. Αυτή είναι η αλή-
θεια, όσο κι αν οι αρμόδιοι προσπαθούν 
να μας πείσουν για το αντίθετο. 

Κ.Η. 

Ενίσχυση 
Οι δήμοι Ορεστιάδας και Αλεξαν-

δρούπολης βρίσκονται ανάμεσα στους 
34 δήμους της χώρας, για τους οποίους 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-

ας ενέκρινε το συνολικό ποσό των 160 
εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, για την υλοποίηση έργων 
«επεξεργασίας και καθαρισμού αστικών 
λυμάτων και εκσυγχρονισμό εγκαταστά-
σεων». Ειδικότερα, από τα 34 έργα που 
θα χρηματοδοτηθούν, τα 15 αφορούν την 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό εγκατα-
στάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επα-
ναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νε-
ρού και τα 19 αφορούν την υλοποίηση 
υποδομής για τη διαχείριση/επεξεργα-
σία της λυματολάσπης των Βιολογικών. 
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα έργα 
που εγκρίθηκαν για τον δήμο Ορεστιάδας 
και Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 
4.650.000 ευρώ, το πρώτο (της Ορεστι-
άδας), και 7.3 εκ. ευρώ, το δεύτερο (της 
Αλεξανδρούπολης).  

(ΕΡΤ Ορεστ)

Μην ξεχνάτε τα δέντρα, 
μην ξεχνάτε το πράσινο 
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Ως ΕΚΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟ-
ΜΑΔΑΣ το Υπουργείο Πο-
λιτισμού επέλεξε από το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης ένα ανθρωπό-
μορφο σφαιρικό αγγείο, που 
χρονολογείται στο β΄ μισό 
της 6ης χιλιετίας π.Χ.

Βρέθηκε τοποθετημένο σε 
ρηχό λάκκο, στο δυτικό τμήμα 
του νεολιθικού οικισμού της 
Μάκρης (Αλεξανδρούπολης, 
Ν. Έβρου).

Η περιοχή της Μάκρης κα-
τοικήθηκε από τους πανάρ-
χαιους χρόνους. Η θέση στά-
θηκε στρατηγική γι' αυτό και 
κατοικήθηκε συνεχώς χωρίς 
διάλειμμα. Το μικρό φυσικό 
λιμάνι της ήταν το καταφύ-
γιο των πλεούμενων, η φυ-
σικά οχυρή τοποθεσία της 
κοντά στη θάλασσα ελέγχει 
την Εγνατία οδό, η ύπαρξη 

άφθονου νερού που πηγάζει 
από τα στέρνα του βουνού 
κινούσε νερόμυλους και πο-
τίζει σήμερα το μεγάλο ελαι-
ώνα και το ήπιο κλίμα ήταν 
τα μεγάλα προτερήματα του 
τόπου που τον έκαμαν ιδανι-
κό για κατοικία.

Πάνω από την παραλία 
ένας φυσικός όγκος με μία 
τούμπα (γήλοφο) στην κο-
ρυφή του. Μέσα στο βράχο 
ανοίγεται μία σπηλιά, γνωστή 
στους ντόπιους ως Σπηλιά 
του Κύκλωπα, η οποία πα-
ρουσιάζει ίχνη χρήσης από 
τα προϊστορικά χρόνια έως τα 
βυζαντινά χρόνια, ενώ περι-
φερειακά της έχουν λαξευτεί 
διάφορες κατασκευές, όπως 
κόγχες και σκαλοπάτια.

Σύμφωνα με τις διεξαχθεί-
σες αρχαιολογικές ανασκα-
φές, η περιοχή της Μάκρης 

φέρεται να κατοικήθηκε ήδη 
από την νεολιθική περίοδο. 
Στην περιοχή ανακαλύφθηκε 
ένας σημαντικός νεολιθικός 
οικισμός (4500 – 3000 π.Χ.) 
με υπολείμματα δαπέδων κα-
τοικιών, πλίθινους τοίχους, 
ενισχυμένους με πασσάλους, 
φούρνοι, και τρεις νεολιθικές 
ταφές κάτω από τα δάπεδα 
των κατοικιών. Συνέχισε να 
κατοικείται από πρωτοθρακι-
κούς ελληνικούς πληθυσμούς 
κατά την Εποχή του Χαλκού 
(3000 – 1050 π.Χ.) και η ζωή 
συνεχίσθηκε και κατά την 
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου 
(1050 – 650 π.Χ.), όταν γύρω 
στο 1000 π.Χ. ιδρύθηκε εδώ 
ένας μικρός θρακικός οικι-
σμός, η αρχαία θρακική πό-
λις Τέμπυρα με οχυρωμένο 
εμπορικό σταθμό, κατασκευα-
σμένο από Έλληνες αποίκους.

Στο χωριό έχουν βρεθεί 
και απομεινάρια τειχών και 
λοιπών κτισμάτων της βυζα-
ντινής περιόδου, βυζαντινές 
οχυρώσεις, εκκλησίες του 
10ου και 12ου αιώνα, ερεί-
πια οθωμανικής περιόδου 
(λουτρά / χαμάμ) και μπε-
κτασήδων.
Πηγή:  Alexandroupoli 
Online

«Έκθεμα της εβδομάδας» 
ένα ανθρωπόμορφο αγγείο 
7.500 χρόνων από τη Μάκρη 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ                

Βρέθηκε τοποθετημένο σε ρηχό λάκκο, 
στο δυτικό τμήμα του νεολιθικού οικισμού 

Με επιστολή του στην Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, ο Σύλ-
λογος Γονέων 3ου Δημ. Σχο-
λείου Διδυμοτείχου αντιδρά 
στις πρόσφατες δηλώσεις του 
δημάρχου Διδυμοτείχου, Ρω-
μύλου Χατζηγιάννογλου, για 
στέγαση της Σχολής Ψυχολο-
γίας στο συγκεκριμένο σχο-
λείο.

Ακολουθεί αναλυτικά το 
κείμενο της διαμαρτυρίας:

Αρχίσαμε πάλι! Το θέμα 
ήταν «στον πάγο», όλο αυτό 
το διάστημα και πάλι προκα-
λείται αναστάτωση… Σε ραδι-
οφωνικό σταθμό της Αλεξαν-
δρούπολης, στις 19/01/2023, 
ο κ. Δήμαρχος Διδυμοτείχου, 
δήλωσε και πάλι -γιατί όπως 
φαίνεται αυτό αντιλαμβάνεται 
ο ίδιος ότι ορίζει η θέση του- 
ότι το 3ο Δημοτικό Σχολείο 
συνεχίζει να βρίσκεται σε επι-
σφαλή θέση και να αποτελεί 
σενάριο προσωρινής στέγα-
σης του Τμήματος Ψυχολογίας, 

που ναι μεν όλοι επιθυμούμε 
για ευνόητους λόγους να ιδρυ-
θεί και να στεγαστεί στο Διδυ-
μότειχο, αλλά όχι στο 3ο Δη-
μοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου, 
διότι είναι σε λειτουργία και 
στεγάζει γύρω στα 150 παι-
διά σήμερα.

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι 
ποτέ δεν αποφασίστηκε η προ-
σωρινή στέγαση του Τμήματος 
Ψυχολογίας στη ραδιοφωνι-
κή εκπομπή που έδωσε συνέ-
ντευξη. Και πάλι ψέματα! Και 
βέβαια αποφασίστηκε από το 
Δημοτικό συμβούλιο του Δή-
μου Διδυμοτείχου με αρ. πρωτ. 
77/2021, όχι όμως ομόφω-
να, όπως όριζε τότε ο νόμος. 
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος 
του τόπου μας, η αντιπολίτευ-
ση έφερε αντιδράσεις.

Τελικά, όμως η Απόφαση 
ακυρώθηκε από τον Συντονι-
στή της αποκεντρωμένης δι-
οίκησης Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, διότι ήταν 

παράτυπη. Γι’ αυτό και όπως 
εικάζουμε, σε συνεργασία δεν 
γνωρίζουμε ακριβώς με ποιον, 
φρόντισε η Βουλή να μεταρ-
ρυθμίσει το άρθρο 194 του 
ν. 3463/2006, παρ. α΄ ψηφί-
ζοντας ένα νέο νόμο τον υπ’ 
αριθμ. 5003/14-12-2022, 
όπου από ομόφωνη η απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, ορίζει ότι πλέον η απόφα-
ση Δημοτικού συμβουλίου για 
μεταστέγαση σχολείου της Α’ 
βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαί-
δευσης θα επιτρέπεται να εκτε-

λείται με την σύμφωνη γνώμη 
των 2/3 των μελών του κι αυ-
τό λίγους μήνες πριν την ίδρυ-
ση του Τμήματος Ψυχολογίας. 
Μάλλον, όμως, δεν το γνώριζε 
ο Δήμαρχος αυτό και γι’ αυ-
τό δεν το ανέφερε στην συνέ-
ντευξή του ή ίσως να μην το 
ανέφερε για άλλους λόγους.

Λόγω, λοιπόν, αυτής της 
εξέλιξης, στείλαμε επιστολή 
προς όσους μέσα σε αυτή ανα-
φέρουμε, διότι όσοι υπέγρα-
ψαν αυτό το νόμο αμφιβάλ-
λουμε για το αν γνωρίζουν 

το ιστορικό της κατάστασης 
αυτής. Πάλι δημιουργία πά-
νω σε συντρίμια; Εφόσον αυ-
τή τη φορά υπάρχουν κι άλ-
λες λύσεις, όπως ανέφερε ο κ. 
Δήμαρχος, ας ξεκινήσει να τα 
ανακατασκευάζει για να είναι 
έτοιμα και για άλλες ανάγκες 
που θα προκύψουν και για να 
στεγαστεί και το τμήμα ψυχο-
λογίας κι ας αφήσει στη θέση 
τους τα παιδιά του 3 ου Δη-
μοτικού σχολείου. Κι αν τόσο 
ο ίδιος, όσο και οι Βουλευτές 
που ανέφερε στη συνέντευξη 

του ο δημοσιογράφος της εκ-
πομπής, επιθυμούν μέσα στα 
επόμενα 3 έτη να γίνει το Δι-
δυμότειχο αγνώριστο, ας φρο-
ντίσει αρχικά να βελτιωθεί το 
δίκτυο ύδρευσης που έχουμε 
φτάσει οι κάτοικοι της πόλης 
να πληρώνουμε λογαριασμούς 
με πόσα υψηλότερα από αυ-
τά του ρεύματος και μάλιστα 
σε πολλές περιοχές χωρίς να 
έχουν νερό για 10ημερα κα-
τά τους καλοκαιρινούς μήνες!

Ας φροντίσουν να βελτιω-
θεί η εικόνα της πόλης και άλ-
λες βασικές υποδομές, όπως 
δρόμοι, πεζόδρομοι και πεζο-
δρόμια! Ας δείξει επιτέλους 
την αγάπη του κάποιος διοι-
κών αυτής της πόλης στους 
ανθρώπους της κοινότητας 
που διοικεί, αξιοποιώντας την 
δύναμη και τον χρόνο που του 
δίνεται λόγω θέσης. Μόνο έτσι 
θα αγαπήσει πραγματικά κι 
έμπρακτα και ο κάτοικος του 
Διδυμοτείχου – είτε ντόπιος εί-
τε όχι – αυτό τον τόπο και θα 
έχει και “το πρόσωπο” να καλέ-
σουν κι άλλους είτε να το επι-
σκεφτούν είτε να μείνουν. Μό-
νο έτσι θα αρχίσει η ανάπτυξη 
σιγά σιγά, αλλά σταθερά!

Επιστολή του Συλλόγου Γονέων 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Διδυμοτείχου για τη στέγαση της Σχολής Ψυχολογίας
Με έγγραφο στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
αντιδρά στις πρόσφατες δηλώσεις του 
δημάρχου Διδυμοτείχου για στέγαση της 
Σχολής

υ
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Με ένα ΑΤΜ θα μείνουν 
από τέλη του μήνα οι περί-
που 4.000 κάτοικοι του Τυχε-
ρού, μετά από την απόφαση 
της Alpha Bank να ξηλώσει 
το μηχάνημα αναλήψεων, λό-
γω του μειωμένου όγκου συ-
ναλλαγών, όπως αναφέρεται 
στο επίσημο αιτιολογικό της 
απόφασης. 

Το συγκεκριμένο ΑΤΜ λει-
τουργεί στην κεντρική πλατεία 
του Τυχερού εδώ και περίπου 
20 χρόνια, αρχικά ως μηχάνη-
μα της Εμπορικής Τράπεζας και 
στη συνέχεια της Alpha. Όπως 
αναφέρονταν στο ενημερωτικό 
email της Τράπεζας προς τον 
Δήμο Σουφλίου, με το οποίο 
γνωστοποιούσε την απόφα-
σή της, η συναλλακτική κίνηση 
του συγκεκριμένου ΑΤΜ απέ-

χει ιδιαίτερα από τα αποδεκτά 
επίπεδα των ελάχιστων συναλ-
λαγών (1.500 μηνιαίως), ενώ 
μεγάλη μείωση της τάξης του 

27% στις συναλλαγές σημειώ-
θηκε το 2021, σε σύγκριση με 
το 2019, κυρίως λόγω κορω-
νοϊού. Ωστόσο, όπως σημειώ-
νει η Τράπεζα, μετά το πέρας 
της πανδημίας,  η συναλλακτι-
κή κίνηση όχι μόνο δεν επα-
νήλθε στην προηγούμενη ει-

κόνα, αλλά σταθεροποιήθηκε 
σε χαμηλότερα ακόμα επίπεδα. 
Έτσι, πάρθηκε η απόφαση απο-
ξήλωσης του μηχανήματος στα 
τέλη Γενάρη. 

Η διοίκηση της Τράπεζας 
εμμένει στην απόφασή της 
αυτή, παρά την επιστολή του 
Αντιδημάρχου Δημήτρη Δα-
ρούση, στην οποία αναλύονταν 
οι λόγοι για τους οποίους το 
ΑΤΜ θα πρέπει να παραμείνει 
στο Τυχερό. «Δυστυχώς για μια 
ακόμη φορά οι μικρό κοινωνί-
ες του ακριτικού Έβρου μπαί-
νουν στην λογική των αριθμών 
και όχι στη λογική της συγκρά-
τησης του πληθυσμού, μετά 
και την τελευταία απογραφή 
η οποία περιγράφει την πραγ-
ματική κατάσταση στην περι-
οχή μας», σημειώνει ο κ. Δα-

ρούσης. 
Υπενθυμίζεται ότι η τραπε-

ζική κάλυψη της περιοχής εί-
χε δεχθεί ένα ακόμα, σοβαρό 
πλήγμα, όταν η “Πειραιώς”, 
πριν από 1,5 περίπου χρόνο, 
έκλεινε το υποκατάστημα της 
στο Τυχερό. «Οι κάτοικοι προ-

σπαθούν να μείνουν και να 
δραστηριοποιηθούν εδώ, 
αλλά το σύστημα που επι-
κρατεί με τις τράπεζες και, 
συχνά, η στάση του κρά-
τους απέναντι στις παρα-
μεθόριες περιοχές, έχει ως 
αποτέλεσμα να συρρικνώ-
νονται σταδιακά οι τοπι-
κές κοινωνίες του Έβρου», 
σχολίασε στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας ο αντιδήμαρχος 
Τυχερού, Δημήτρης Δα-
ρούσης. «Παρότι το κό-
στος λειτουργίας του είναι 
απαλλαγμένο από ενοίκιο 
και ηλεκτροδότηση, καθώς 
καλύπτονται από τον δήμο 
Σουφλίου, αλλά και από 
τα έξοδα ανεφοδιασμού 
του μηχανήματος, αφού η 
ίδια εταιρεία που ανεφοδι-
άζει το ΑΤΜ της “Πειραι-
ώς” ανεφοδίαζε και αυτό 
της ALPHA. 

Η εξέλιξη έχει προκα-
λέσει έντονη δυσαρέσκεια 
στους κατοίκους και τους 
φορείς του Τυχερού, που 
δεν αποκλείεται, όπως δή-
λωσε ο κ. Δαρούσης, έστω 
και κοντά στην εκπνοή του 
χρόνου που όρισε η Τρά-
πεζα (τέλος Ιαναουαρίου), 
να προχωρήσουν τις επό-
μενες ημέρες και σε άλλες 
ενέργειες αντίδρασης, δι-
εκδικώντας την παραμονή 
του ΑΤΜ στο Τυχερό.
Κ.Η. 

Τυχερό: Ένα ΑΤΜ για 4.000 
πολίτες από τέλη Γενάρη

Η ALPHA BANK ΕΙΝΑΙ 
ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΗ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΞΗΛΩΣΕΙ ΤΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Δ. ΔΑΡΟΥΣΗ, ΠΑΡΑ 
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                

Η Τράπεζα κάνει λόγο για μεγάλη μείωση 
της συναλλακτικής κίνησης  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Τράπεζας, οι συναλλαγές στο ΑΤΜ 

του Τυχερού έχουν μειωθεί από 
1.409 το 2013 σε 605 το 2022 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Εμμανουηλίδης Φώτιος του Παναγιώτη και της Ελισσάβετ το γένος Σοφιανίδου 
που γεννήθηκε στη Αθήνα, Αθηναίων, Αττικής και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη 
Έβρου και η Πιτιακούδη Αναστασία του Σταύρου και της Σαράντω το γένος Κουρού 
που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη Έβρου και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη 
Έβρου πρόκειται να τελέσουν το μυστήριο στο ξενοδοχείο Νεφέλη (5 χλμ Κομοτη-
νής- Αλεξανδρούπολης) στις 30 Απριλίου 2023..

Την  Κυριακή 22/1) ο Δή-
μαρχος Διδυμοτείχου έκοψε 
την καθιερωμένη πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα στο Αλεποχώρι με 
τους Προέδρους των συμβου-
λίων των Τοπικών Κοινοτήτων 
του Δήμου μας.

Το παρών έδωσαν στην εκ-

δήλωση οι Αντιδήμαρχοι κ. Θεο-
δοσίου Στέλλα , κ. Μπιλιακάκης 
Παρασκευάς , κ. Τσιμπανλιώτης 
Ευάγγελος και ο κ. Κυπαρισσού-
δης Πασχάλης. Στον πρόλογο 
του, ο Δήμαρχος ευχήθηκε καλή 
και δημιουργική χρονιά με υγεία, 
ευτυχία και αρμονία σε όλους/

ες και τις οικογένειες τους και 
ύστερα τους ευχαρίστησε για 
την μέχρι τώρα άριστη συνερ-
γασία σε πολλά επίπεδα .

Ο τυχερός της ημέρας ήταν 
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινό-
τητας Μεταξάδων κ. Κισσού-
δης Χρήστος καθώς κέρδισε το 
φλουρί.

Προηγουμένως ο Δήμαρχος 
Διδυμοτείχου και οι Αντιδήμαρ-
χοι εκκλησιάστηκαν στον Ιερό 
Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θε-
οτόκου.

Κοπή πίτας του Δημάρχου Διδυμοτείχου 
με τους προέδρους των Κοινοτήτων

Ο κ. Χατζηγιάνογλου τους ευχαρίστησε 
για την μέχρι τώρα άριστη συνεργασία σε 
πολλά επίπεδα 
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Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 
πραγματοποιήθηκε στην Νέα 
Βύσσα συνάντηση εκπροσώπων 
των Αγροτικών Συλλόγων Ορε-
στιάδας, Διδυμοτείχου, Βύσσας 
και Τριγώνου. Στη συζήτηση ανα-
δείχθηκαν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι αγρότες και 
οι κτηνοτρόφοι, κάποια από τα 
οποία είναι:

Το υψηλό κόστος παραγω-
γής, με το ακριβό πετρέλαιο, τις 
απανωτές αυξήσεις στην τιμή του 
ρεύματος, τις αυξήσεις σε ζωο-
τροφές, λιπάσματα, αγροτικά 
μέσα και εφόδια, οδηγούν τον 
αγρότη όχι μόνο να μην έχει ικα-
νοποιητικό εισόδημα, αλλά πολ-
λές φορές να μην μπορεί να κα-
λύψει τα έξοδά του.

Οι βιομήχανοι και οι μεγα-
λέμποροι, που κυριαρχούν στην 
αγορά, διαμορφώνουν με βάση 
τους στόχους της κερδοφορίας 

τους τις τιμές στα προϊόντα, πολ-
λές φορές μάλιστα «αρπάζουν» 
την παραγωγή σε τιμές και κάτω 
του κόστους.

Οι αγρότες παραμένουν απρο-
στάτευτοι από τις φυσικές κατα-
στροφές, αφού ο κανονισμός 
του ΕΛΓΑ δεν αναγνωρίζει και 
δεν αποζημιώνει το σύνολο των 
καταστροφών, ενώ τα όποια ψί-
χουλα δίνονται με μεγάλη καθυ-
στέρηση. Όσο για τα απαραίτητα 
έργα για την ασφάλεια της παρα-
γωγής από φυσικούς κινδύνους, 
αυτά δεν υλοποιούνται με ταχύτη-
τα, επειδή δεν είναι ανταποδοτικά 
για το κεφάλαιο, ενώ το κράτος 
τα αντιμετωπίζει ως κόστος.

Τέλος η εφαρμογή της νέας 
ΚΑΠ από 1η Γενάρη 2023 προ-
βλέπει την περικοπή εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ στο τσεκ σε 
όλη τη χώρα για κάθε χρόνο, την 
κατάργηση του πρασινίσματος, 

μεγαλύτερα εμπόδια σε νέες ενι-
σχύσεις. Συνοδεύεται από περι-
κοπή συνδεδεμένων ενισχύσε-
ων σε προϊόντα ή ένταξη άλλων 
προϊόντων, που όμως δεν αφο-
ρά όλες τις περιοχές της χώρας, 
ώστε με την τακτική του «διαίρει 
και βασίλευε» η κυβέρνηση να 
στρέφει τον έναν αγρότη απένα-

ντι στον άλλο.
Σήμερα έχει συγκεντρωθεί ση-

μαντική πείρα στους αγρότες, για 
να διακρίνουν ότι τα προβλήμα-
τά τους ούτε προσωρινά είναι, 
ούτε συγκυριακά, ούτε «εισαγό-
μενα», αντίθετα οι κατευθύνσεις 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 

αποτέλεσμα να εγκαταλείπονται 
καλλιέργειες και οι γεωργοί – κτη-
νοτρόφοι που παραμένουν στην 
παραγωγή να βιώνουν «το μαρ-
τύριο της σταγόνας», προσπαθώ-
ντας να παραμείνουν στα χωρά-
φια και να κρατήσουν τα κοπάδια 
τους καταχρεωμένοι.

Όλα τα παραπάνω αλλά και 

οι νίκες που έχουν φέρει στο πα-
ρελθόν οι αγώνες μας όπως το 
αφορολόγητο, οδήγησαν στην 
απόφαση να καλέσουμε σε σύ-
σκεψη όλους τους αγρότες και 
κτηνοτρόφους της περιοχής και 
στα πλαίσια της Ομοσπονδίας 
Αγροτικών Συλλόγων Έβρου «Η 
Ενότητα» να πάρουμε αποφάσεις 
για αγωνιστικές πρωτοβουλίες και 
συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, σε 
συντονισμό με τους υπόλοιπους 
Αγροτικούς Συλλόγους και Ομο-
σπονδίες της χώρας.

Η σύσκεψη θα πραγματοποι-
ηθεί στο Εργατοϋπαλληλικό Κέ-
ντρο Ορεστιάδας την Τετάρτη 25 
Ιανουαρίου στις 7μ.μ.

Ο αγώνας επιβίωσης των 
αγροτών και κτηνοτρόφων, ο 
αγώνας για φθηνά και ποιοτικά 
προϊόντα αφορά άμεσα, όλο το 
λαό και για αυτόν τον λόγο χρει-
άζεται να εκφραστούν τις επόμε-
νες μέρες έμπρακτα η στήριξη και 
η αλληλεγγύη.

Αγροτικός Σύλλογος 
Ορεστιάδας
Αγροτικός Σύλλογος 
Διδυμοτείχου
Αγροτικός Σύλλογος 
Νέας Βύσσας
Αγροτικός Σύλλογος 
Τριγώνου

Στα όριά τους οι αγρότες στον Έβρο 
ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

Σύσκεψη αύριο Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 
στις 7μ.μ. στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Ορεστιάδας

Δυναμική είσοδο στην αγορά της προ-
τηγανισμένης πατάτας αλλά και των σνακ 
και συγκεκριμένα των τσιπς με διάφορες 
γεύσεις, ετοιμάζουν οι αγρότες του Νευ-
ροκοπίου, μιας από τις πλέον φημισμένες 
πατατοπαραγωγές περιοχές της χώρας.

Το επενδυτικό σχέδιο της Ένωσης Αγρο-
τικών Συνεταιρισμών Δράμας έχει συνο-
λικό προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευ-
ρώ και είναι ένα από τα πρώτα 24 σχέδια 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που 
εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Από 
εκεί θα καλυφθεί το 55% της επένδυσης, 
η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος του 2024.

Η νέα μονάδα θα λειτουργήσει δίπλα 
στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ στο Νευροκόπι 
και θα εξασφαλίσει την καθετοποίηση της 
παραγωγής πατάτας προς όφελος των πα-

ραγωγών. Η προσπάθεια για την επένδυση 
αυτή είχε αρχίσει το 2018.

Μία διετία νωρίτερα, μεγάλος «παίκτης» 
στην ελληνική αγορά των σνακ, είχε δημι-
ουργήσει προϊόν που διαφήμιζε ότι δια-
θέτει πρώτη ύλη από το Νευροκόπι, που 
φημίζεται για τη γευστική πατάτα. Έτσι οι 
αγρότες του λεκανοπεδίου αποφάσισαν να 
δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι στοχεύοντας 
στη μικρή λιανική και στις συνήθειες της 
καθημερινότητας.

Βασικό σκέλος της επένδυσης είναι αυτό 
που αφορά στην προτηγανισμένη πατάτα, 
πεδίο στο οποίο παρατηρείται μεγάλο κενό 
μιας και όλα τα προϊόντα αυτού του είδους 
είναι εισαγόμενα. Όλα τα εργοστάσια που 
παρήγαγαν προτηγανισμένη πατάτα στην 
Ελλάδα, τόσο ιδιωτών όσο και της συνε-
ταιριστικής ΣΕΒΑΘ στην Ξάνθη, δεν λει-
τουργούν πλέον.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας Γιάννης 
Κεσκίνολου, σήμερα στην ομάδα παραγω-
γών του Νευροκοπίου συμμετέχει μόλις το 
ένα τέταρτο των παραγωγών της περιοχής.

Παρά ταύτα, η ομάδα παίζει καθοριστικό 
ρόλο στη διαμόρφω-
ση της τιμής του προϊό-
ντος που πωλείται από 
τον Αύγουστο έως και 
τον Ιανουάριο ή Φε-
βρουάριο. Στόχος είναι 
μέσα από τη δημιουρ-
γία ενός ισχυρού brand 
στην αγορά, να εντα-
χθεί στην ομάδα μέσα 
στην επόμενη πεντα-
ετία έως και το 60% 
των παραγωγών του 
λεκανοπεδίου Νευρο-
κοπίου.

* Δημοσιεύτη-
κε στη «ΜτΚ» στις 
15.01.2022

Τα πρώτα πατατάκια από το 
Νευροκόπι… Με πρώτη ύλη 
την κορυφαία πατάτα της 
χώρας

Αντιπροσωπεία της Συνδικαλιστι-
κής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αλεξανδρούπολης συναντήθη-
κε στις 21 Ιανουαρίου 2023, με τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τά-
κη Θεοδωρικάκο και τον Γενικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, Μιχάλη Καραμαλάκη, 
με αφορμή την επίσκεψή τους στην 
περιοχή μας μαζί με πρέσβεις όλων 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Είχαμε την ευκαιρία να του εκ-
φράσουμε δια ζώσης τις ευχαριστί-
ες μας για την πρόσφατη υλοποίηση 
αιτήματός μας και να επι-
σημάνουμε την δύσκολη 
κατάσταση που βιώνουν 
καθημερινά οι συνάδελφοί 
μας. Αναδείξαμε τα προ-
βλήματα που υπάρχουν 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφα-
ση σε αυτά που αφορούν 
την αποτελεσματικότερη 
φύλαξη των συνόρων, κα-
θώς και τις ελλείψεις σε 
υλικοτεχνικά μέσα.

Αναφερθήκαμε στην 
ανάγκη να θεσπιστεί το συ-
ντομότερο δυνατό το επι-
κίνδυνο της εργασίας μας, 
καθώς είναι πλέον κατανο-
ητό από όλους ότι θα πρέ-
πει να υλοποιηθεί το δίκαιο 
αυτό αίτημα των Αστυνο-

μικών. Τέλος, τονίσαμε την ανάγκη 
δυναμικής ενίσχυσης της Διεύθυνσής 
μας εν όψει της κατάρτισης των κε-
νών κατά βαθμό οργανικών θέσεων 
που πρέπει να πληρωθούν κατά τις 
ετήσιες τακτικές μεταθέσεις του νέ-
ου πίνακα οργανικών θέσεων, καθώς 
η πρόσληψη Σ/Φ & Σ.Φ.Ο.Χ. καθιστά 
αναγκαία τη μετάθεση Ανακριτικών 
Υπαλλήλων για την συνδρομή στο 
έργο τους. Υπογραμμίζοντας ότι με 
αυτό τον τρόπο ένας μεγάλος αριθ-
μός αποσπασμένων με το πρόγραμμα 
“ΑΣΠΙΔΑ” θα καταφέρει να πετύχει 

την οριστική του μετάθεση-μετακίνη-
ση στον τόπο συμφερόντων του, ενώ 
ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιηθεί ο μα-
κρύς κατάλογος των αποσπασμένων.

Ο Υπουργός συμφώνησε για το 
επικίνδυνο της εργασίας μας και την 
ανάγκη να θεσμοθετηθεί, ωστόσο θα 
πρέπει να επιλυθούν πρώτα κάποια 
μικρά εμπόδια που υπάρχουν ώστε να 
γίνει πραγματικότητα. Αντιλαμβανόμε-
νος το σπουδαίο έργο που επιτελούν 
οι συνάδελφοί μας Αστυνομικοί της 
Διεύθυνσής μας, έδωσε την υπόσχεση 
ότι θα βρίσκεται στο πλάι μας αρωγός 
σε κάθε μας αίτημα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
σε κλίμα κατανόησης και εμπιστοσύ-
νης και δόθηκε η υπόσχεση της επα-
νάληψης της συζήτησης όταν αυτό 
απαιτηθεί” αναφέρουν σε ανακοίνω-
σή τους οι αστυνομικοί.

Συνάντηση Αστυνομικών της 
Αλεξανδρούπολης με τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη

Τονίστηκε η ανάγκη δυναμικής ενίσχυσης της 
Αστυνομική Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, 
εν όψει της κατάρτισης των κενών κατά βαθμό 
οργανικών θέσεων

Δράμα: Από το χωράφι 
στο… σακουλάκι 
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Ερώτηση κατέθεσαν οι Βου-
λευτές ΑΜΘ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
με τίτλο: "Προεκλογικό πυρο-
τέχνημα η επιδότηση του σι-
δηροδρομικού μεταφορικού 
κόστους στην Ανατολική Μα-
κεδονία-Θράκη" 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. 
Υπουργός:

Πως προτίθεται να υλοποι-
ήσει την δέσμευση του πρω-
θυπουργού για την επιδότηση 
του κόστους των σιδηροδρο-
μικών μεταφορών που πραγ-
ματοποιούνται από και προς 
στην Θράκη; 

Αναλυτικά  

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονο-
μικών 

Θέμα: Προεκλογικό πυρο-
τέχνημα η επιδότηση του σι-
δηροδρομικού μεταφορικού 
κόστους στην Ανατολική Μα-
κεδονία-Θράκη 

Ο Πρωθυπουργός κ. Μη-
τσοτάκης, μιλώντας στις 13-
1-2023 στην Κομοτηνή υπο-
σχέθηκε μεταξύ άλλων ότι «θα 
υπάρξει άμεση επιδότηση των 
τακτικών σιδηροδρομικών με-

ταφορών από την Περιφέρεια 
προς την Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη, ώστε μια παραγωγική 
μονάδα, παραδείγματος χάρη, 
στην Ορεστιάδα να μπορεί να 
εφοδιάζεται με πρώτες ύλες 
και να διανέμει έτοιμα προ-
ϊόντα στην Αθήνα με το ίδιο 
κόστος που θα εφοδιάζεται 
ένα εργοστάσιο στα Οινόφυ-
τα Βοιωτίας ή στη Σίνδο Θεσ-
σαλονίκης». 

Μια τέτοια εξαγγελία για τη 
καθιέρωση άμεσα του λεγόμε-
νου μεταφορικού ισοδύναμου 
είναι εκτός πραγματικότητας, 
όταν ο Υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών, απαντώντας 
στη Βουλή, σε ερώτησή μας 
αποκάλυπτε πως: «Οι επιβά-
τες δεν ταξιδεύουν ακόμα μέ-
χρι σήμερα με τρένο σε όλη τη 
διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αλε-
ξανδρούπολη» καθώς, όπως 
εξήγησε, «η σύνδεση στο τμή-
μα Δράμα-Κομοτηνή-Αλεξαν-
δρούπολη, αυτή τη στιγμή τα 
σιδηροδρομικά δρομολόγια 
υποκαθίστανται με λεωφορείο 
λόγω της μη ορθής συντήρη-
σης του δικτύου». 

Αναγνώρισε δηλαδή ότι δεν 

υπάρχει σιδηροδρομική σύν-
δεση της Θράκης με τα αστικά 
κέντρα. Ενώ η σιδηροδρομική 
απομόνωση αναμένεται να συ-
νεχιστεί και κατά τα επόμενα 
10+5 χρόνια, καθώς η σύμβα-
ση που υπογράφηκε στις 14-
4-2022 μεταξύ του Δημοσί-
ου και της Hellenic Train για 
την κάλυψη των δρομολογίων 
της άγονης γραμμής προβλέπει 
μια ημερησίως σιδηροδρομική 
σύνδεση που φτάνει έως τη 
Δράμα. Πραγματικότητα που 
η τοπική κοινωνία και η επι-
χειρηματικότητα γνωρίζει κα-
λά αφού η Θράκη βρίσκεται 
την τελευταία τριετία σε πλή-

ρη σιδηροδρομικό αποκλεισμό. 
Η ενίσχυση της ανταγωνι-

στικότητας των επιχειρήσεων 
που είναι αναγκασμένες να με-
ταφέρουν τα προϊόντα και τις 
πρώτες ύλες τους κυρίως οδι-
κώς αναγνωρίστηκε από τη Δι-
ακομματική Επιτροπή για την 
Ανάπτυξη της Θράκης που ζή-
τησε μέσω των πορισμάτων 
της την επέκταση του μεταφο-
ρικού ισοδύναμου που ισχύει 
ήδη στα νησιά μας και για πε-
ριοχή της Θράκης.

Επειδή είναι γνωστό ότι η 
Θράκη βρίσκεται σε σιδηρο-
δρομική απομόνωση καθώς 
υπάρχει ένα μόνο δρομολό-

γιο ημερησίως που φτάνει έως 
την Δράμα.

Επειδή προβλέπεται η δια-
τήρηση του σιδηροδρομικού 
αποκλεισμού της Θράκης για 
τα επόμενα 10+5 χρόνια βάσει 
τη σύμβασης που υπογράφηκε 
μεταξύ του Δημοσίου και της 
Hellenic Train 

Επειδή η Διακομματική Επι-
τροπή για την Ανάπτυξη της 
Θράκης ζήτησε και η Βουλή 
αποδέχτηκε την επέκταση του 
μεταφορικού ισοδύναμου στην 
Θράκη.

Επειδή με τα δεδομένα αυτά 
η εξαγγελία του Πρωθυπουρ-
γού για την επιδότηση μόνο 

των σιδηροδρομικών μεταφο-
ρών είναι κενή περιεχομένου. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. 
Υπουργός

Πως προτίθεται να υλοποι-
ήσει την δέσμευση του πρω-
θυπουργού για την επιδότηση 
του κόστους των σιδηροδρο-
μικών μεταφορών που πραγ-
ματοποιούνται από και προς 
στην Θράκη; 

Ο ερωτώντες βουλευτές
Χαρίτου Δημήτρης (Τάκης)
Γκαρά Αναστασία
Ελευθεριάδου Τάνια
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ξανθόπουλος Θεόφιλος

«Προεκλογικό πυροτέχνημα η επιδότηση 
του σιδηροδρομικού μεταφορικού 
κόστους στην ΑΜΘ»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΟΙ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΜΘ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ           

Αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει σιδηροδρομική 
σύνδεση της Θράκης με τα αστικά κέντρα, 
ενώ η σιδηροδρομική απομόνωση 
αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα 
επόμενα 10+5 χρόνια, σημειώνουν 

Τετράμηνη παράταση στο τρέ-
χον Πρόγραμμα της Κοινωφελούς 
Εργασίας, προανήγγειλε ο υπουρ-
γός Εργασίας και  Κοινωνικών 
Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκης, μι-
λώντας το πρωί του Σαββάτου 
στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ».

Ο κ. Χατζηδάκης, αφού ανα-
φέρθηκε στη  μη εξάντληση του 
προϋπολογισμού του Προγράμ-
ματος, τόνισε, «θέλω να κάνω μία 
ανακοίνωση, θα δοθεί 4μηνη πα-
ράταση στην Κοινωφελή Εργασία, 

κι αυτό είναι επίσημο».
Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος 

της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου με 
επιστολή του στον υπουργό από 
τις 31/11/22, αφού τόνιζε ότι το 
πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργα-
σίας, αποτελεί μια χρήσιμη παρέμ-
βαση για τους δήμους και τους 
εργαζόμενους, υπογράμμιζε την 
«απαίτηση του κόσμου της Αυ-
τοδιοίκησης για διατήρηση του 
Προγράμματος Κοινωφελούς 
Εργασίας, προκειμένου να καλυ-

φθούν και το 2023 -μία δύσκολη 
χρονιά με πολλαπλές εκλογές- οι 
ανάγκες των δήμων και των δη-
μοτών».

Ο κ. Παπαστεργίου ζητούσε 
από τον κ. Χατζηδάκη να εξευρε-
θεί η απαραίτητη χρηματοδότηση 
«προκειμένου να διασφαλιστεί η 
έναρξη ενός νέου κύκλου κοινω-
φελούς εργασίας ή η παράταση 
του ήδη υφιστάμενου προγράμ-
ματος. Με τον τρόπο αυτό δεν 
θα αποστερηθούν οι Δήμοι μας 
το επόμενο κρίσιμο διάστημα που 
μεσολαβεί ως τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές, ένα τόσο χρήσιμο «ερ-
γαλείο» μέσω του οποίου δια-
σφαλίζουν την ομαλή λειτουργία 
τους και την παροχή απαραίτητων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σε 
αναμονή της θετικής σας αντα-
πόκρισης».

4μηνη παράταση στο τρέχον Πρόγραμμα 
της Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΕΔΕ: Με τον τρόπο αυτό δεν θα 
αποστερηθούν οι Δήμοι μας το επόμενο 
κρίσιμο διάστημα που μεσολαβεί ως τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές, ένα τόσο χρήσιμο 
«εργαλείο»



Η ΓΝΩΜΗ
24  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20238  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τον κανονισμό λειτουργίας 
και τη χωροθέτηση της δεύ-
τερης λαϊκής αγοράς που θα 
πραγματοποιείται κάθε Σάβ-
βατο καλείται να ψηφίσει 
την Τετάρτη 25/1 το Δημο-
τικό Συμβούλιο Αλεξανδρού-
πολης.

Η συγκεκριμένη λαϊκή αγο-
ρά θα λειτουργήσει ως μετε-
ξέλιξη της «πράσινη λαϊκής» 
που πραγματοποιείται επί της 
Εθνικής Αντιστάσεως, με πε-
ρισσότερες θέσεις οι οποί-
ες θα δοθούν και σε μικρο-
πωλητές ειδών ένδυσης και 
υπόδησης. 

Για το θέμα έχουν πραγ-
ματοποιηθεί αρκετές συσκέ-
ψεις μεταξύ Δήμου και εκ-
προσώπων των παραγωγών 
και εμπόρων και έχουν προ-
κριθεί οι συγκεκριμένες το-
ποθεσίες, είτε επί της οδού 
Εθνικής Αντίστασης, είτε επί 
της Καραολή και Δημητρίου, 
όπως ήταν πριν πολλά χρόνια. 

Αντίθετοι οι παραγωγοί 
με την Καραολή και 
Δημητρίου

Δυσαρεστημένοι εμφανί-
ζονται οι παραγωγοί, καθώς 
ενώ είχαν γίνει πολλές επα-
φές και είχαν εκφράσει την 
προτίμησή τους να παραμεί-
νουν στην Εθνικής Αντίστα-
σης, προέκυψε και το σενάριο 
της Καραολή και Δημητρίου, 
το οποίο απορρίπτουν για μία 
σειρά από λόγους που ανα-
λύουν σε επιστολή, την οποία 
υπογράφει ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Παραγωγών Λαϊ-
κών Αγορών «ΚΥΒΕΛΗ» Χα-
ράλαμπος Καλεμτζής:

«Ο Σύλλογος Παραγωγών 
ΛαΪκών Αγορών «ΚΥΒΕΛΗ» 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
θα ήθελε να σας ανακοινώ-
σει ότι δεν είναι αντίθετος με 
τη δημιουργία μίας δεύτερης 
μικρής λαϊκής αγοράς στην 
πόλη μας. 

Η οποία όχι μόνο θα αντι-
καταστήσει τη συγκέντρωση 
παραγωγών του Σαββάτου 
επί της Εθνικής Αντίστασης 
αλλά θα τη μεγαλώσει με 
τη συμμετοχή των εμπόρων 
οπωρολαχανικών και ειδών 
ένδυσης και  υπόδησης. 

Είναι όμως κάθετα αντί-
θετος στη δημιουργία μίας 
δεύτερης λαϊκή επί της Κα-
ραολή & Δημητρίου και αυτό 
για τους εξής λόγους:

1)Επί της Καραολή & Δη-

μητρίου χρόνια ολόκληρα 
λειτουργούσε η εβδομαδι-
αία λαϊκή της πόλης και μας 
μετέφεραν κακήν κακώς κά-
τω από το Φάρο διότι εκεί-
νη την εποχή (που υπήρχαν 
στην πόλη μας τεράστιοι χώ-
ροι πάρκινγκ και πολύ λιγό-
τερα αυτοκίνητα)  ο Δήμος 
και η Τροχαία της πόλης, μας 
έλεγαν ότι ενοχλούσαμε και 
κόβαμε την κυκλοφορία κά-
θε Πέμπτη. Σήμερα που δεν 
υπάρχει ούτε ένας ανοιχτός 
χώρος για πάρκινγκ σε εκεί-
νη την περιοχή, που το λιμάνι 
δεν έχει άλλη είσοδο και που 
το καλοκαίρι αλλά και στις 
γιορτινές μέρες είναι γεμάτη 
με παρκαρισμένα αυτοκίνη-
τα τα οποία τα περισσότερα 
είναι με ξένες πινακίδες, δεν 
μπορούμε καν να σκεφτούμε 
να κάνουμε λαϊκή στον χώ-
ρο αυτόν. 

2)Όταν μιλάμε για ανάπτυ-
ξη του λιμένα Αλεξ/πολης μι-
λάμε για μεγάλα συρόμενα 
φορτηγά, φορτωμένα με σι-
τηρά, κοντέινερ, τανκ, κτλ, τι 
θα τους πούμε λοιπόν όλους 
αυτούς; Μην περνάτε το Σάβ-
βατο, πραγματοποιείται λαϊκή;

3)Μιλήσαμε και μιλάμε με 
όλες τις δημοτικές επιτρο-
πές, για μια δεύτερη μικρή 
δημοτική λαϊκή στο χώρο της 
Εθνικής Αντίστασης, που θα 
αποτελείται από τους παρα-
γωγούς στο χώρο που βρί-
σκονται σήμερα και στη συ-
νέχεια, μετά από αυτούς, στα 
επόμενα τετράγωνα μεταξύ 
των δρόμων Δ. Σολωμού και 
Ζυμβρακάκη θα βρίσκονται οι 
μικροπωλητές φρούτων και 
λαχανικών και ένδυσης και 
υπόδησης για δε τους μικρο-
πωλητές θαλασσίων ειδών 
στο χώρο αυτό θα γίνει με-
τά από άδεια της Κτηνιατρι-
κής και Υγειονομικής Υπηρε-
σίας της Περιφέρειάς μας και 
θα βοηθάει τους πολίτες του 
κέντρου  και της ανατολικής 
πλευράς της πόλης μας, δεν 
θα είναι μεγάλη για να μην 
βλάπτει τους καταστηματάρ-
χες της πόλης. Οι μικροπωλη-
τές δεν  θα καταλαμβάνουν 
με αυτοκίνητα τα πεζοδρόμια 
, θα είναι ελεύθεροι οι ποδη-
λατόδρομοι, ράμπες  κτλ Θα 
υπάρχει ελεύθερη πρόσβα-
ση από όλους τους κάθετους 
δρόμους επειδή είναι στο κέ-
ντρο της πόλης. Θα προσπα-
θήσουμε όπως κάναμε και με 

τη συγκέντρωση παραγωγών 
οι πελάτες κάθε Σάββατο να 
έρχονται χωρίς αυτοκίνητο 
για να μπορούμε έτσι να συ-
νεχίσουμε αυτή την όμορφη 
συνήθεια που δημιουργήσαμε 
μαζί εδώ και 32 χρόνια.

Στο χώρο υπάρχει πάρ-
κο με χημικές τουαλέτες, 
υπάρχουν καταστήματα, κα-
φέ, φαρμακεία, κρεοπωλεία 
κτλ. Δεν υπάρχει πρόβλημα 
με τη συγκοινωνία της πόλης, 
αφού άλλωστε η τροχαία έχει 
αδειοδοτήσει το χώρο επί της 
Εθνικής Αντίστασης λόγω και 
της ύπαρξης της συγκέντρω-
σης των παραγωγών και το 
μόνο πρόβλημα που υπάρ-
χει στον χώρο αυτό είναι η 
ύπαρξη με 6-7 πυλωτές λό-
γω όμως του μεγάλου πλά-
τους των πεζοδρομίων μπο-
ρούμε να το λύσουμε, όπως 
το κάνουμε κατά κόρον σε 
άλλες μεγάλες λαϊκές, όπως 
της Ορεστιάδας, Διδυμοτεί-
χου και της Αλεξανδρούπο-
λης. 

Τελειώνοντας ξέρετε ότι 
ζούμε όλοι σε μία πολύ δύ-
σκολη οικονομική εποχή 
(ακριβά καύσιμα, λιπάσμα-
τα, διόδια, ρεύμα, αέριο κλπ) 
αλλά και σε μία δύσκολη για 
πωλητές και παραγωγούς 
(ένας νόμος που συνορεύει 
μόνο από τη μία πλευρά με 
την Ελλάδα, που έχει αρκετά 
πολυκαταστήματα και μεγά-
λη εκροή χρημάτων προς την 
Τουρκία). 

Γι’ αυτό λοιπόν σας ζητάμε 
να ξεπεράσουμε όλοι μαζί και 
με τη δική σας βοήθεια αυτή 
τη δύσκολη εποχή την οποία 
διανύουμε».

Τα θέματα της 
συνεδρίασης

Η συνεδρίαση θα πραγ-
ματοποιηθεί αύριο Τετάρτη   
25.01.2023 και ώρα 18:00 
για συζήτηση και λήψη απο-
φάσεων για τα παρακάτω θέ-
ματα:

 1. Τροποποίηση της 
603/2019 απόφασης Δη-
μοτικού Συμβουλίου με θέ-

μα «Ορισμός Επιτροπής 
Καταστροφής Υλικών του 
Δήμου του άρθρου 199 
παρ.6 του Ν.3463/2006 και 
των άρθρων 65 & 285 του 
Ν.3852/2010» (Εισηγ. κ. Δή-
μαρχος)

 2. Αντικατάσταση δημότη-
μέλους της Δημοτικής Επι-
τροπής Διαβούλευσης (Εισηγ. 
κ. Δήμαρχος)

 3.  Αποδοχή παραίτησης 
του Προέδρου της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης και αντικατάσταση 
του (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 4. Ορισμός εκπροσώπου 
του Δήμου μας  και αναπλη-
ρωτή  αυτού  για τη συγκρό-
τηση Επιτροπής άρθρου 35 
του Γενικού κανονισμού Λι-
μένων αριθ. 20, για το 2023 
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 5. Ορισμός εκπροσώπου 
και του αναπληρωτή του, για 
τη συγκρότηση  της γνωμο-
δοτικής επιτροπής από το Κε-
ντρικό Λιμεναρχείο Αλεξαν-
δρούπολης για την ανέλκυση, 
απομάκρυνση ή εξουδετέρω-
ση ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγ. 
κ. Δήμαρχος)

 6. Συγκρότηση ¨Επιτρο-
πής συμβιβαστικής επίλυσης 
φορολογικών διαφορών¨ για 
το έτος 2023 (Εισηγ. κ. Δή-
μαρχος)

7. Αντικατάσταση εκπρο-
σώπου του Δήμου για τη 
συγκρότηση των επταμελών 
Σχολικών Συμβουλίων των 
σχολικών μονάδων Α/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου μας 
(σε εφαρμογή του άρθρου 
107 του Ν. 4823/2021) (Ει-
σηγ. κ. Δήμαρχος)

8. Αντικατάσταση εκπρο-
σώπου του Δήμου και ανα-
πληρωτή αυτού στη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας  "Δημοσυνεταιρι-
στική ΕΒΡΟΣ Α.Ε." (Εισηγ. κ. 
Δήμαρχος)

9. Ορισμός  Δημοτικού 
Συμβούλου ως Προέδρου στη 
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

10. Αντικατάσταση μέ-
λους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ¨ (Πολυ-
κοινωνικό)¨ (Εισηγ. κ. Δή-
μαρχος)

11. Αποδοχή παραίτησης 
και αντικατάσταση  τακτικού 
μέλους  του Δ.Σ. της  Δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Αλεξανδρού-
πολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) (Εισηγ. κ. 
Δήμαρχος)

12. Έγκριση εκ νέου της 
εκμίσθωσης του κυλικείου 
που βρίσκεται εντός του δη-
μοτικού καταστήματος της 
Δημοτικής Ενότητας Φερών 
(Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

13. Έγκριση μελέτης κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων – 
εργοταξιακής σήμανσης στο 
πλαίσιο του έργου «Αστική 
Αναζωογόνηση Βορείου Τμή-
ματος  Αλεξανδρούπολης και 
Επέκταση Δικτύου Ποδηλα-
τόδρομων» (Εισηγ. κ. Ταντα-
λάκης Θ.)

 14.  Έγκριση μελέτης κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του έργου «Μεταφο-
ρά βαρέως βιομηχανικού εξο-
πλισμού από το Λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης στη ΒΙ.ΠΕ. 
Κομοτηνής (Εισηγ. κ. Ταντα-
λάκης Θ.)

 15. Έγκριση Κανονισμού 
Λειτουργίας για δημιουργία 
νέας Δεύτερης Λαϊκής Αγο-
ράς του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης κι επιλογή σεναρίου Α 
ή Β σχετικά με την χωροθέ-
τησή της (Εισηγ. κ. Ψαλτο-
πούλου Ελ.)

 16. Οριστική ανάκληση 
άδειας εκμετάλλευσης περι-
πτέρου λόγω θανάτου και λό-
γω διακοπής εκμίσθωσης του 
δικαιώματος άδειας εκμετάλ-
λευσης & κατάργηση ή μη της 
θέσης περιπτέρου στις Φέρες 
επί των οδών Κωνσταντινου-
πόλεως και Πολυτεχνείου (Ει-
σηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

17. Έγκριση δωρεάν πα-
ραχώρησης  χρήσης Χώρου 
για την κάλυψη αναγκών στέ-
γασης και λειτουργίας στο 
¨ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-

ΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗ-
ΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ¨ 
για πέντε (5) έτη (Εισηγ. κ. 
Ψαλτοπούλου Ελ.)

18. Αυτοδίκαιη άρση ρυ-
μοτομικής απαλλοτρίωσης 
(Ν4759/2020) στο ΟΤ 6B 
στην Αλεξανδρούπολη (Ει-
σηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

 19. Αυτοδίκαιη άρση ρυ-
μοτομικής απαλλοτρίωσης 
(Ν4759/2020) στο ΟΤ 452 
στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. 
κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

20. Έγκριση πολεοδομι-
κής μελέτης επέκτασης του 
Ρυμοτομικού Σχεδίου Ν. Χι-
λής (Τμήμα της ΠΕ IV – Νέ-
ας Χιλής) (Εισηγ. κ. Πορτο-
καλίδης Κ.)

 21. Έγκριση Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος Δια-
χείρισης Αδέσποτων Ζώων 
Συντροφιάς Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης (Εισηγ. κ. Μά-
κρας Απ.)

22. Συμμετοχή του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, ως πλή-
ρες μέλος στο Δίκτυο Πόλε-
ων με Λίμνες (Εισηγ. κ. Δα-
στερίδης Ηλ.)

23. Έγκριση προγράμματος 
τουριστικής προβολής του 
Δήμου, έτους 2023          (Ει-
σηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

24. Έγκριση παράστασης 
πληρεξουσίου δικηγόρου 
για παράσταση ενώπιον του 
Πρωτοδικείου Αθηνών σε συ-
ζήτηση αγωγής αποζημιώσε-
ως από τροχαίο ατύχημα Γερ-
μανικού Ασφαλιστικού Φορέα 
κατά του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης (Εισηγ. κ. Μανουσό-
πουλος Σ.)

25. Συγκρότηση και ορι-
σμός μελών επιτροπής Δη-
μοτικού Συμβουλίου (άρθρο 
70 του Ν. 3852/2010) για τη 
διεκδίκηση της Δυτικής Χερ-
σαίας Ζώνης (Εισηγ. κ. Πρό-
εδρος)

26. Εκπόνηση μελέτης 
αναβάθμισης των κτιριακών 
υποδομών 4ου ΕΠΑΛ Αλεξαν-
δρούπολης (Εισηγ. κ. Λαμπά-
κης Ευαγγ.)
Κ.Η. 

Εθν. Αντίστασης ή Καραολή & Δημητρίου; 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει 
για τη λαϊκή αγορά του Σαββάτου

ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗ & 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    

«Δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε να 
κάνουμε λαϊκή στον χώρο αυτόν» 



Η ΓΝΩΜΗ 
24    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2023 ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Μήνυμα ενότητας και αλλη-
λεγγύης, για την αποφασιστική 
φύλαξης των ευρωπαϊκών συ-
νόρων με την Τουρκία και στή-
ριξης της Ελληνικής Αστυνομί-
ας που έχει την ευθύνη να φυλά 
τα σύνορα, βγαίνει από την ενη-
μερωτική συνάντηση που είχε ο 
υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στην 
Αλεξανδρούπολη, με 27 πρέ-
σβεις από χώρες της ΕΕ, χώρες 
συνδεδεμένες με τη Συνθήκη 
Σένγκεν και τη Βρετανία.

«Η ασφάλεια των ευρωπα-
ϊκών κρατών και των πολιτών 
τους έχει ως προϋπόθεση την 
αντιμετώπιση της παράνομης με-
τανάστευσης και -συνεπώς- τη 
φύλαξη των εξωτερικών συνό-
ρων εδώ στον Έβρο. Για αυτό, 
το έργο της φύλαξης από την 
ΕΛ.ΑΣ. και τις Αρχές ασφάλειας 
συνολικά, χρειάζεται τη στήρι-
ξη όχι μόνο του ελληνικού Κρά-
τους, αλλά και της ευρωπαϊκής 
κοινής γνώμης και της ίδιας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευ-
ρωπαϊκών κρατών ξεχωριστά. Η 
σημερινή συνάντησή μας εδώ, 
στέλνει μήνυμα ενότητας και αλ-
ληλεγγύης και εκφράζει την κοι-

νή βούλησή μας για αποτελεσμα-
τική φύλαξη των ευρωπαϊκών 
συνόρων με την Τουρκία, για την 
εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, 
και την αποφασιστικότητά μας 
για σταθερότητα και συνεργασία 
στην περιοχή», τόνισε ο κ. Θεο-
δωρικάκος στην παρέμβασή του.

Ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, ο οποίος μετά τη σύσκε-
ψη επισκέφθηκε με τους πρέ-
σβεις τον Φράχτη στις Φέρες, 
περιέγραψε στους διπλωματι-
κούς εκπροσώπους των ευρω-
παϊκών χωρών την κατάσταση 
που επικρατεί στα ελληνοτουρ-
κικά σύνορα και ανέφερε ότι στη 
διάρκεια του 2022 απετράπη η 
είσοδος 260.000 παρανόμων με-
ταναστών ενώ συνελήφθησαν 
περί τους 1.500 διακινητές. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που παρέθε-
σε καθημερινά περίπου 300-400 
παράνομοι μετανάστες αποτρέ-
πονται από τις ελληνικές αρχές 
φύλαξης των συνόρων, να περά-
σουν τα σύνορα.

Νέoι 400 συνοριοφύλακες 
και Frontex

Αναφέρθηκε στον θετικό ρό-
λο της Frontex και ανακοίνωσε 

ότι μέσα στο 2023 η συνοριοφυ-
λακή μας ενισχύεται με άλλα 400 
άτομα. Οι 250 αναλαμβάνουν 
υπηρεσία μέσα στο Φεβρουάριο. 
Στην περιοχή υπηρετούν σήμερα 
1800 συνοριοφύλακες και απο-
τελούν τους σύγχρονους Ακρί-
τες της Ευρώπης. «Χωρίς την 
παρουσία αυτών των σύγχρο-
νων Ευρωπαίων ακριτών, που 
λειτουργούν αποτρεπτικά και 
αποτελεσματικά, θα είχαν κινη-
θεί στα σύνορα τα εκατομμύρια 
των μεταναστών που περιμένουν 
να μπουν στην Ευρώπη», υπο-
γράμμισε. Κάνοντας λόγο για 
ανάπτυξη ενός οργανωμένου δι-
κτύου υποστήριξης αμφιβόλου 
ηθικής συγκρότησης, που εργά-
ζονται με μία ξεκάθαρα πολιτική 
ατζέντα, καθώς στρέφονται ευ-
θέως κατά των ευρωπαϊκών θε-
σμών. «Στόχος φαίνεται να είναι 
η ανατροπή της ισορροπίας και 
της κοινωνικής συνοχής. Στόχος 
τους είναι η υπονόμευση θεσμών 
και αξιών», πρόσθεσε.

Για τον περιορισμό της παρά-

νομης μετανάστευσης, ο κ. Θε-
οδωρικάκος ενημέρωσε τους 
ευρωπαίους διπλωμάτες, ότι 
η κυβέρνηση έλαβε την από-
φαση για αναβάθμιση των μέ-
τρων προστασίας στα σύνορα, 

μέσω της υλοποίησης του σχε-
δίου «Ακρίτας» που υλοποιεί το 
Υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα 
προχωρεί, σε πρώτη φάση, στην 
κατασκευή άλλων 35 χιλιομέ-
τρων του Φράχτη στον Έβρο, ο 
οποίος επί του παρόντος εκτείνε-
ται σε 37,5 χιλιόμετρα. Το έργο 
έχει προϋπολογισμό 100 εκα-
τομμύρια ευρώ και καλύπτεται 
στο σύνολο του από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό της Ελλάδας.

Η Ελλάδα, όπως σημείωσε, η 
οποία επωμίζεται μεγάλο βάρος 
των παράνομων μεταναστευτι-
κών ροών δίνει ιδιαίτερη βαρύτη-
τα στην πτυχή της ασφάλειας και 
της προστασίας των ευρωπαϊκών 
εξωτερικών συνόρων.

«Αποτελεί πάγια θέση μας ότι 
τα κράτη-μέλη πρώτης υποδοχής 
δεν μπορεί να είναι οι μοναδι-
κοί ευρωπαϊκοί προορισμοί. Θα 
πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη 
μεταξύ των κρατών μελών και 
δίκαιος καταμερισμός ευθυνών. 
Η στενή συνεργασία και η ανταλ-

λαγή πληροφοριών μεταξύ των 
χώρων μας είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να διαχειριστούμε 
αποτελεσματικά το μείζον αυτό 
πρόβλημα. Ο στενός συντονισμός 
είναι απαραίτητος, όπως κάνουμε 
ήδη με γειτονικές χώρες, όπως η 
Βουλγαρία, με την οποία έχουμε 
εξαίρετη συνεργασία για το θέ-
μα», προσέθεσε.

«Υπερασπιζόμαστε τα σύνο-
ρα της Ευρώπης, υπερασπιζό-
μαστε τις Αρχές και τις Αξίες του 
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, εργα-
ζόμαστε με αποφασιστικότητα, 
αποτελεσματικότητα, ανθρωπιά 
και αλληλεγγύη, αλλά δεν μπο-
ρεί να κρυβόμαστε πίσω από το 
δάχτυλό μας για το τι πραγματι-
κά συμβαίνει και το ποιες είναι οι 
πραγματικές επιδιώξεις κάποιων 
και το πραγματικό διακύβευμα 
για όλους μας», τόνισε προς τους 
πρέσβεις κι επισήμανε ότι η Ελ-
λάδα έχει καταγγείλει την εργα-
λειοποίηση του μεταναστευτικου 
από την Τουρκία.

«Η Τουρκία πρέπει να λάβει το ισχυρό 
μήνυμα της συνάντησης με τους 
27 πρέσβεις στα σύνορα του Έβρου»

ΕΙΠΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΝΑ 
ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ              

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε με τους 
πρέσβεις τον Φράχτη στις Φέρες, περιέγραψε 
στους διπλωματικούς εκπροσώπους των 
ευρωπαϊκών χωρών την κατάσταση που 
επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Θεοδωρικάκος: Η Τουρκία πρέπει να λάβει το ισχυρό μήνυμα της συνάντησης 
με τους 27 πρέσβεις στα σύνορα του Έβρου, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος

«Ενημερώνουμε τους 
πρέσβεις των κρατών 
της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για το Σχέδιο «Ακρί-
τας» και για το επίπονο 
και σκληρό έργο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας να 
αντιμετωπίσει τις παρά-
νομες μεταναστευτικές 
ροές. Φυλάμε τα σύνορά 
μας, σεβόμαστε το Διε-
θνές Δίκαιο και τις αξί-
ες του Ευρωπαϊκού πο-
λιτισμού» δήλωσε εκτός 
των άλλων ο κ. Θεοδω-
ρικάκος

Info

Προς ολοκλήρωση 
οδεύουν οι εργασίες 
ανάπλασης στο πεζόδρο-
μο της Νικηφόρου Φωκά. 
Οι εργασίες εντάσσονται 
στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου «Ανάπλαση 
ιστορικού κέντρου Αλε-
ξανδρούπολης».

Στην περιοχή παρέμ-
βασης έγινε εγκατάστα-

ση δικτύου ηλεκτρο-
φωτισμού, τοποθέτηση 
καινούργιων ιστών φω-
τισμού, φωτιστικών LED 
και φύτευση δένδρων, 
παράλληλα με τον συν-
δυασμό εργασιών για την 
όδευση του δικτύου φυ-
σικού αερίου και του δι-
κτύου οπτικών ινών.

Ως υλικό δαπεδό-

στρωσης επιλέχτηκαν 
πλάκες πεζοδρομίου τρι-
ών αποχρώσεων από ψυ-
χρά υλικά, τα οποία συμ-
βάλλουν στη δημιουργία 
βιοκλιματικά αναβαθμι-
σμένου ανοιχτού δημόσι-
ου χώρου. Για την ασφα-
λή όδευση των τυφλών 
τοποθετούνται έγχρωμες 
ανάγλυφες πλάκες πεζο-
δρομίου.

Eπόμενος χώρος πα-
ρέμβασης από την ερ-
χόμενη εβδομάδα, ο πε-
ζόδρομος της Σουλίου 
παράλληλα με την πρό-
οδο εργασιών της οδού 
Δικαστηρίων

Προς ολοκλήρωση οι εργασίες ανάπλασης 
στον πεζόδρομο της Νικηφόρου Φωκά
Επόμενος χώρος παρέμβασης 
από την ερχόμενη εβδομάδα, ο 
πεζόδρομος της Σουλίου παράλληλα 
με την πρόοδο εργασιών της οδού 
Δικαστηρίων
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Προβληματισμοί

Μία συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού, 
τη Δημοκρατία - Μέρος 45ο 

«Τα νέα όρια της ελευθερίας 
κατά την ελληνιστική περίοδο»

- Μιας και αναφέρθηκες στην εποχή των αυτοκρατορι-

ών, ποια είναι η νέα αντίληψη περί ελευθερίας που επι-

κρατεί με την άνοδο της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας;

Η ήττα των πόλεων-κρατών της Νότιας Ελλάδας από το 
μακεδονικό στρατό στη μάχη της Χαιρώνειας, το 338 π.Χ. και το 
θρίαμβο του Φιλίππου Β΄, μονάρχη της Μακεδονίας, θα οδη-
γήσει στην σταδιακή απώλεια της αυτονομίας τους, αλλά και 
σε μία γενικότερη κρίση των εννοιών, καθώς ο πολίτης θα χά-
σει την παλιά του λειτουργικότητα ως ενεργό μέλος της πόλης. 
Έτσι, οι αρετές του θάρρους, της ειλικρίνειας, της ευθύτητας, 
της αυτάρκειας, της φιλοπονίας για τα πνευματικά πράγματα, 
της παρρησίας, δηλαδή το να μπορεί κάποιος να εκφράζεται 
ελεύθερα δια του λόγου, χωρίς φόβο, αναστολές και ρητορικά  
τεχνάσματα μέσα στην πόλη του – σε αντίθεση με σήμερα – και 
άλλες, θα χάσουν την υπόστασή τους, υποτασσόμενες στη νέα 
πολιτική και  κοινωνική πραγματικότητα.   

Ο βασιλικός μηχανισμός εξουσίας θα υπονομεύ-
σει την προσπάθεια επανάκτησης της αυτονομί-
ας των πόλεων υπό το βάρος της κεντρικής 
εξουσίας, με αποτέλεσμα την κατάργηση 
της ισορροπίας δυνάμεων κατά τη θουκυ-
δίδεια προσέγγιση της ισχύος. Έτσι, η δι-
πλωματική δύναμη της βασιλικής αυλής 
θα υπερισχύσει κατά το μάλλον ή ήττον 
έναντι της διπλωματίας των πόλεων. Ωστό-
σο, κάθε πόλη προκειμένου να εξασφαλίσει 
την εύνοια της μακεδονικής διοίκησης θα εκ-
μεταλλευτεί τον προσωπικό χαρακτήρα των δι-
πλωματικών επαφών της με την κεντρική δι-
οίκηση.  Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
της Νήσου. Μίας μικρής πόλης από την οποία 
καταγόταν ο Θέρσιππος, υψηλόβαθμος αξιω-
ματούχος στο στρατό του Αλεξάνδρου. Από 
ένα ψήφισμα προς τιμήν του γνωρίζουμε ότι ο  Θέρσιππος 
εξασφάλισε για λογαριασμό της πόλης του από τον Αλέξαν-
δρο, αλλά και αργότερα από Μακεδόνες αξιωματούχους, μία 
σειρά ευεργετημάτων, όπως δωρεά εδαφών στη μικρασιατι-
κή περαία, απαλλαγή εισφορών για τους πολέμους των δια-
δόχων, εξασφάλιση σιτηρών από σατράπες της Ασίας κ.λπ. 
[Πασχάλης Πασχίδης, Σχέσεις πόλεων και βασιλέων κατά την 
πρώιμη ελληνιστική περίοδο: ο προσωπικός χαρακτήρας της 
ελληνιστικής διπλωματίας] 

Αυτή η νέα κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα θα απο-
τυπωθεί με σαφήνεια στις φιλοσοφικές παραινέσεις του Επί-
κουρου, ο οποίος προτείνει στο άτομο να ζήσει κρυφά «λάθε 
βιώσας», δηλαδή απαρατήρητος και ανεπιτήρητος από τους άλ-
λους, με σκοπό την ηρεμία και την  προσωπική του ολοκλήρωση.

«Τῆς ἀσφαλείας τῆς ἐξ ἀνθρώπων γενομένης μέχρι τινὸς 
δυνάμει τε ἐξερειστικῇ καὶ εὐπορίᾳ� εἰλικρινεστάτη γίνεται ἡ ἐκ 
τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκχωρήσεως τῶν πολλῶν ἀσφάλεια.»

«Αν και η προστασία από τους ανθρώπους επιτυγχάνεται, 
ως ένα βαθμό, χάρη σε μια σταθερή δύναμη και στον πλού-
το, πραγματική ασφάλεια έχει κανείς όταν αυτή απορρέει από 
την ήσυχη ζωή και την απομάκρυνση από το πλήθος.» [Κύρι-
αι Δόξαι 14]

 Καθώς η παλιά διασύνδεση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
βίου έχει πια χαθεί, πολλοί πολιτικοί θα βρεθούν στο προσκή-
νιο ώστε να διαπραγματευτούν με σκοπό το προσωπικό τους 
όφελος και όχι το συμφέρον της πόλης τους. Όπως στην πε-
ρίπτωση του ολιγαρχικού Φωκίωνος, ο οποίος εξασφαλίζο-
ντας την αλλαγή του πολιτεύματος σε τιμοκρατικό ενίσχυσε 
την επιρροή του στην πόλη με τη βοήθεια των μακεδονικών 
όπλων, ενώ παράλληλα αντιστάθηκε στο να απομακρύνουν οι 
Αθηναίοι τη μακεδονική φρουρά. Εντούτοις, αναγκάστηκε να 
παραδοθεί στους εξεγερμένους Αθηναίους, οι οποίοι τον κα-
ταδίκασαν το 318 π.Χ., σε θάνατο για προδοσία.

Εφόσον, λοιπόν, η ενότητα μεταξύ πόλης και πολίτη είχε 
ήδη διαρραγεί την περίοδο που έζησε ο Επίκουρος (341- 270 
π.Χ), ήτανε λογικό να προσπαθήσει να καλύψει αυτή την έλ-
λειψη πολιτικής ελευθερίας με την πλήρωση της ανάγκης για 
εσωτερική αυτάρκεια. 

«Τῆς αὐταρκείας καρπὸς μέγιστος ἐλευθερία»                              
«Μέγιστος καρπός της αυτάρκειας είναι η ελευθερία»  [Επί-

κουρου προσφώνησις 77]

Μάλιστα στην ίδια συλλογή που ανακαλύφθηκε το 1888 
από τον C. Wotke  στο Βατικανό ανάμεσα στα χειρόγραφα του 
"Codex Vaticanus Graecus", μας λέει πως η ελεύθερη ζωή δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει σε κάποιον πολλά χρήματα, διότι αυτό 
δεν είναι εύκολο χωρίς τη θητεία του στην εξουσία του λαού ή 
των αρχόντων. Κι αν κάποια στιγμή αποκτήσει πολλά χρήματα 
κατά τύχη κι αυτά εύκολα θα τα μοιράσει, για να απολαμβά-
νει την ευνοϊκή διάθεση των συνανθρώπων του. [Επίκουρου 
προσφώνησις 77]

-Για τον φιλόσοφο, λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, το άτο-

μο οφείλει ν’ αποδεσμευτεί από τα δεσμά του ανήθικου 

κοσμικού βίου προκειμένου να εξασφαλίσει  μία γαλή-

νια ζωή σύμφωνα με τη φύση.   

Ακριβώς! Καθώς οι αξίες έχουν αλλάξει, συμπαρασύροντας 
την παλιά διασύνδεση μεταξύ ατόμου και πόλης, ο Επίκουρος 

θα ιδρύσει τη δική του φιλοσοφική Σχολή, που ονόμασε 
Κήπο, θεωρώντας ότι η πραγματική ευτυχία βρίσκε-

ται στη λιτή ζωή και στη φιλία. Στην επιστολή του 
προς τον Μενοικέα θα επισημάνει, όπως ανέ-
φερες, αυτή την ηθική στάση του βίου, θεω-
ρώντας ότι η σωματική υγεία και η διατήρηση 
της ψυχικής γαλήνης συνιστούν την ευδαιμο-
νία της ζωής, καθώς εκεί βρίσκεται ο τελικός 
σκοπός της μακάριας ζωής.  

«τούτων γὰρ ἀπλανὴς θεωρία πᾶσαν αἵρεσιν 
καὶ φυγὴν ἐπανάγειν οἶδεν ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος 

ὑγίειαν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ 
μακαρίως ζῆν ἐστι τέλος.» [128]

Παράλληλα, στην ίδια επιστολή, προκειμένου 
να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τον φόβο 
του θανάτου, τονίζει ότι τίποτα δεν είναι φοβερό 
στην ζωή για όποιον έχει πραγματικά κατανοήσει 

ότι τίποτα φοβερό δεν υπάρχει στο να μη ζει κανείς. Είναι ανό-
ητος λοιπόν αυτός που λέει ότι φοβάται τον θάνατο όχι γιατί 
θα υποφέρει όταν έρθει, αλλά διότι τον θλίβει η προσμονή του. 
Διότι άδικα λυπάται κανείς προσμένοντας ένα πράγμα που δεν 
ενοχλεί όταν είναι παρόν. Έτσι λοιπόν το πιο φρικτό από τα κα-
κά, ο θάνατος, δεν είναι τίποτα για μας, επειδή ακριβώς όταν 
εμείς υπάρχουμε ο θάνατος δεν υπάρχει, όταν δε ο θάνατος 
έρθει, τότε εμείς δεν υπάρχουμε. Ο θάνατος λοιπόν δεν υπάρ-
χει ούτε για τους ζωντανούς ούτε για τους νεκρούς, επειδή δεν 
έχει σχέση με τους πρώτους, ενώ οι τελευταίοι δεν υπάρχουν 
πλέον. [125] [Απόδοση Λεωνίδα Α.Αλεξανδρίδη]  

Εφαλτήριο για την απαλλαγή του φόβου-πόνου και την κα-
τάκτηση της εσωτερικής αταραξίας και ελευθερίας αποτελεί η 
Τετραφάρμακος της επικούρειας ηθικής δεοντολογίας, γνωστή 
από κείμενο του επικούρειου φιλόσοφου Φιλόδημου (110 – 
28 π.Χ.), ο οποίος επηρέασε σπουδαίους Ρωμαίους ποιητές της 
εποχής του, όπως τον Βιργίλιο, τον Οράτιο και τον Λουκρήτιο.

 «Άφοβον ο θεός, ανύποπτον ο θάνατος και ταγαθόν μέν 
εύκτητον, τό δέ δεινόν ευεκκαρτέρητον.» 

Ο θεός δεν είναι για φόβο (διότι δεν επεμβαίνει στα αν-
θρώπινα πράγματα, καθώς αν επενέβαινε δεν θα ήταν θεός). 
Ο θάνατος δεν προκαλεί ανησυχία (γιατί οι αισθήσεις δεν θα 
υπάρχουν πια για να γίνει αντιληπτός). Το καλό εύκολα απο-
κτιέται (μέσα από τη σύνεση που επιδεικνύουμε για τα πράγ-
ματα). Το δε κακό εύκολα αντέχεται (διότι το κακό είναι μικρό 
σε διάρκεια και με την ανάπτυξη των πνευματικών αρετών 
ξεπερνιέται εύκολα).

Ο δε Πύρων ο Ηλείος (360 - 270 π.Χ.), ο οποίος υπήρξε 
ιδρυτής της Σχολής του Σκεπτικισμού, ένα φιλοσοφικό κίνημα 
που θα διαρκέσει κατά την ρωμαϊκή περίοδο ως και τον 3ο αι-
ώνα μ.Χ., όπως και η επικούρεια φιλοσοφία, θα επεκτείνει ακό-
μη περισσότερο την κοσμική του αποδέσμευση προκειμένου ο 
άνθρωπος να φτάσει στην αταραξία και την εσωτερική ευδαι-
μονία και ελευθερία, εξαιτίας της αβεβαιότητας ή της λανθα-
σμένης μαρτυρίας που μας παρέχουν οι αισθήσεις. Σε αντίθεση 
ο Στωικισμός θα επιζητήσει την αταραξία και ελευθερία υπο-
τασσόμενος στη φύση των πραγμάτων και την κοσμική τάξη, 
ωθώντας τον άνθρωπο στην ανάπτυξη των αρετών. Πράγμα-
τα τα οποία αξίζει ν’ αναπτύξουμε περαιτέρω στη συνέχεια.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY

Γνώμη

Η κυβέρνηση 
διαλύει τη δημόσια 

υγεία

Ε
ίναι γνωστή η αντίληψη που διακατέχει την 
κυβερνητική παράταξη για την διασφάλιση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας,αποτυπώ-
θηκε άλλωστε στην πράξη από το νομο-
σχέδιο που ψηφίστηκε από την Ελληνική 

Βουλή και αφορούσε τον Τομέα της Υγείας.
Ουσιαστικά τιμωρήθηκε το Ε.Σ.Υ. για τις “πλά-

τες” που έβαλε από την έναρξη της πανδημίας του 
Covid19,στηρίζοντας σθεναρά και στην πράξη τις 
ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και ένα ολόκληρο σύ-
στημα Υγείας, τη στιγμή που και υποχρηματοδοτείται 
και οι ελλείψεις είναι εμφανείς. Σε αντίθεση με τις 
ιδιωτικές κλινικές που επεδίω-
καν πρώτα την χρηματοδό-
τηση για την συμμετοχή 
τους στην αντιμετώπιση 
του Covid19.

Δεν μπορεί όμως 
κανείς να μην ανα-
γνωρίσει πως η γνω-
στή επιλογή της ιδιω-
τικοποίησης της Υγείας, 
όπως και πολλών άλλων το-
μέων στην Ελλάδα, έρχεται 
σε συμφωνία υποσχέσεων, 
έργων και πράξεων που 
υλοποιεί προγραμματικά 
η Κυβέρνηση. Συγκεκρι-
μένα υπάρχει πολύ μικρή 
αποδοχή από το σύνολο της κοινωνίας ακόμα και 
από τους γιατρούς αλλά και κριτική διάθεση απένα-
ντι στο νέο Νόμο γιατί καταργεί μεταξύ άλλων την 
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών 
του ΕΣΥ και σε συνδυασμό με την είσοδο των ιδιω-
τών οδηγεί στην αποδυνάμωση της δημόσιας υγείας 
και περίθαλψης καθώς και στην περαιτέρω οικονο-
μική επιβάρυνση των πολιτών. Όλα αυτά μετά την 
υπόσχεση της Κυβέρνησης ότι δήθεν θα ενισχύσει 
το ΕΣΥ μετά το ηρωικό έργο γιατρών και νοσηλευ-
τών και όλου του προσωπικού των νοσοκομείων σε 
όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Ο αντίκτυπος και οι 
συνέπειες του νέου Νόμου είναι ότι η υγεία και η 
δυνατότητα πρόσβασης στην υγεία θα είναι για λί-
γους και οικονομικά εύρωστους. Συνειδητά τίθεται 
σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια μεγάλης πλει-
οψηφίας των πολιτών και μέσω της υποχρηματο-
δότησης ενισχύουν την ιδιωτικοποίηση της υγείας

Σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό των μεγάλων υπο-
σχέσεων για τη Θράκη και τους νέους της, σε ότι 
αφορά τους τακτικούς “όρκους αγάπης”, μπορού-
με να πούμε πως συνοψίζονται και αποτυπώνονται 
στην επιλογή εν μέσω νέας έξαρσης της πανδημίας 
και διαφόρων ιώσεων, να αφήνουν την Θράκη χω-
ρίς Μ.Ε.Θ. Παίδων, όπως αφήνουν όλο τον νομό με 
υποστελεχωμένα και ελλειπή Περιφερειακά Ιατρεία 
και με μια διαλυμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Αν λοιπόν το πρώτο δείγμα των ανανεωμένων 
για την τρέχουσα προεκλογική περίοδο “όρκων αγά-
πης” για τον νομό Έβρου και την Θράκη είναι αυτές 
οι επιλογές για την Υγεία, τότε καλή αρχή, δυστυ-
χώς δεν κάναμε.

Στις επιλογές για την Υγεία, για την ανάπτυξη και 
την ευημερία της χώρας μας και του νομού μας, δεν 
χωράνε εκπτώσεις. Κυρίως όμως δεν χωράνε πλέον 
λόγια και υποσχέσεις.

*Η Κατερίνα Μπέρδου είναι Δικηγόρος, LLM 

και Πρόεδρος ΣΥΝΟΛΟΥ (Μη κομματικός σύλ-

λογος με στόχο την προώθηση της σκέψης, του 

προβληματισμού και της μελέτης σημαντικών 

θεμάτων).

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ΜΠΕΡΔΟΥ
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Αίτημα προς το υπουργείο 
Εσωτερικών για την πρόσλη-
ψη 2.900 ΕΠΟΠ εντός του 
2023.

Ειδικότερα για το 2023 
αναμένεται η έγκριση για 
την πρόσληψη 1.460 σπου-
δαστών στα ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ και 
παράλληλα δρομολογούνται 
οι ενέργειες υποβολής αιτή-
ματος προς το υπουργείο 
Εσωτερικών για την πρό-
σληψη 2.900 ΕΠΟΠ εντός 
του 2023.

Παράλληλα το υπουργείο  
Εθνικής Άμυνας εξέδωσε πριν 
από λίγες ημέρες απόφαση 
με τα απαιτούμενα προσόντα 
και τις ειδικότητες του Στρα-
τού Ξηράς.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 
εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 
1.438 σπουδαστών ΑΣΕΙ -ΑΣ-
ΣΥ, 1.600 ΕΠΟΠ και 1.288 
ΟΒΑ, ενώ για την ανανέωση 
και ενδυνάμωση του προσω-
πικού Ε.Δ. έχει προγραμματι-
στεί σε βάθος 5ετίας, η αύξη-
ση θέσεων κατά 2.580 για τα 
ΑΣΕΙ -ΑΣΣΥ και η πρόσληψη 
8.000 ΕΠΟΠ και 5.000 ΟΒΑ.

Τα προσόντα
Οι απαιτούμενες γραμμα-

τικές γνώσεις των Επαγγελ-
ματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του 
Στρατού Ξηράς, ανά Όπλο – 
Σώμα και ειδικότητα, είναι οι 
εξής:

Όπου στις διατάξεις της πα-
ρούσας ορίζεται ως προσόν το 
ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδι-
κότητας ισότιμο πτυχίο ή δί-
πλωμα Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης σχολών της αλλοδαπής, 
η αντιστοιχία και ισοτιμία αυ-
τού με τους τίτλους που χορη-
γούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης πιστοποιείται από 
τον Διεπιστημονικό Οργανι-
σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με τον 
ν. 3328/2005 (Α � 80).

Όπου στις διατάξεις της πα-
ρούσας ορίζεται ως προσόν ο 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτ-
λος Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης που χορηγούν σχολές 
ή σχολεία της αλλοδαπής, η 
ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού 
με τους τίτλους που χορηγούν 

τα ελληνικά σχολεία ή σχολές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
διαπιστώνεται ως εξής:

α. Για τίτλους Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, μη τεχνικής 
ή επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, βεβαίωση ισοτιμίας από 
την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

β. Για τίτλους Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, τεχνικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
πράξη ισοτιμίας και κατάτα-
ξης της επιτροπής Ισοτιμιών 
του Οργανισμού Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του 
Εθνικού Οργανισμού Πιστο-
ποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίω-

ση αντιστοιχίας βαθμού από 
την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων σε εικοσαβάθμια 
κλίμακα.

Όπου στις διατάξεις της πα-
ρούσας ορίζεται ως προσόν το 
αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο 
ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαί-
δευσης πανεπιστημιακού ή τε-
χνολογικού τομέα της ημεδα-
πής, η έννοια των όρων αυτών 

είναι ότι το πτυχίο περί
Η γνώση της αγγλικής 

γλώσσας, καθώς και το επίπε-
δο αυτής (άριστη Γ2/C2, πολύ 
καλή Γ1/C1 και καλή Β2), όπου 
προβλέπεται στις διατάξεις της 
παρούσας, αποδεικνύεται σύμ-
φωνα με τα καθοριζόμενα στο 
άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α 
- 39) ή τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

Άμεσα οι προσλήψεις για 2.900 ΕΠΟΠ 
σε στρατό, αεροπορία και ναυτικό

ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

Αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών 
για την πρόσληψη τους εντός του 
2023.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης σε συνεργασία με το Γρα-
φείο Εθελοντισμού διοργα-
νώνουν μαθήματα ανώδυνου 
τοκετού από την εθελόντρια 

μαία και εκπαιδεύτρια βρεφι-
κού μασάζ κα Μαρία Σαχτού-
ρη. Οι συνεδρίες αφορούν 
στη παράδοση μαθημάτων 
προετοιμασίας για φυσιολο-
γικό τοκετό, συμβουλευτική 
και υποστήριξη γονέων κατά 
την περίοδο της εγκυμοσύνης 
και λοχείας. Ο Α’ κύκλος συ-
ναντήσεων θα πραγματοποι-
ηθεί την Τετάρτη 25.01.2023, 
ώρες 10.00-13.00 και την 

Τετάρτη 01.02.2023, ώρες 
10.00-13.00 στον 4ο όρο-
φο του Δημοτικού Ωδείου 
Αλεξανδρούπολης, Καραϊ-
σκάκη 5.

Δηλώσεις συμμετο-
χής στο https://forms.gle/
QXxgxYZvMZwuEtjJ7

Πληροφορίες: 2551-
26627

Όλες οι 
πληροφορίες για τις 
ενδιαφερόμενες

Λύση στο πρόβλημα με τις 
σφήνες των μηχανών θέλει να 
δώσει η κυβέρνηση μέσω του 
νέου ΚΟΚ που αναμένεται να 
ανακοινωθεί τις επόμενες μέ-
ρες.

Ένα από τα διαχρονικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν 
όλοι οι οδηγοί στις πόλεις είναι 
οι σφήνες των δικύκλων ανά-
μεσα στις λωρίδες 
κυκλοφορίας. 

Το ότι όλοι 
όμως κάνουν τα 
στραβά μάτια δεν 
δίνει καμία λύ-
ση στο πρόβλημα. 
Αυτός είναι ο λό-
γος που αρκετοί – 
κυρίως πολίτες – 
έχουν προχωρήσει 
σε διαβήματα στο 
Υπουργείο Μετα-
φορών προκειμέ-
νου η πολιτεία να 
κοιτάξει πιο προ-
σεκτικά το ζήτημα. 

Το ζήτημα της 

σφήνας είναι ξεκάθαρο στο χώ-
ρα μας από νομικής άποψης. 
Απαγορεύεται!Ο ΚΟΚ αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Τηρουμένων 
των διατάξεων της παραγρά-
φου 1, σε οδοστρώματα που 
είναι χωρισμένα σε δυο ή πε-
ρισσότερες λωρίδες κυκλοφο-
ρίας, κατά κατεύθυνση με κατά 
μήκος διαγραμμίσεις, οι οδη-
γοί οχημάτων υποχρεούνται να 
οδηγούν αυτά μέσα στα όρια 
μιας λωρίδας και κατά το δυ-
νατόν στο μέσο αυτής».

Σύμφωνα με πληροφορίες 

του newsauto, τα αιτήματα για 
το θέμα της σφήνας δικύκλων 
έχουν φτάσει στο Υπουργείο 
Μεταφορών και ήδη το επιτε-
λείο του Υπουργού κ. Κώστα 
Καραμανλή, αξιολογεί την κα-
τάσταση για να βρεθεί το πλαί-
σιο πάνω στο οποίο θα δοθεί 
μερική ή ολική λύση στο πρό-
βλημα. Το ζήτημα έχει πάρει 
έγκριση για να αξιολογηθεί 
άμεσα από την επιτροπή που 
ασχολείται με τον Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας.

Τέλος οι σφήνες από τις 
μηχανές στους δρόμους

Έρχονται αλλαγές 
με τον νέο ΚΟΚ

Μαθήματα ανώδυνου τοκετού 
στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)

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

5 1 2

9 8 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.60)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Καπνίζεις ;

– Ναι !

– Πόσα πακέτα τη μέρα ;

– 4 περίπου…

– Οπότε, καπνίζεις 4 πακέτα τη μέρα που κά-

νουν απο 5 ευρω για 15 χρόνια αυτά μας κάνουν 

82.125 ευρω!

– Εεεε, και τι θα να πεις;

-Το ξέρεις οτι με αυτά τα λεφτά θα μπορούσες 

να πάρεις μια φεράρι;

– Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση ;

– Ναι !

– Εσύ, καπνίζεις?

– ΟΧΙ…

– Που έχεις παρκάρει την φεράρι;

* * * * * *

Μια φορά στη παραλία ήταν ένας Έλληνας και 

ένας Γερμανός και συζητούσαν.

Κάποια στιγμή λέει ο Γερμανός στον Έλληνα…

-Στη Γερμανία βρήκαμε καλώδια σε μεγάλο βά-

θος μέσα στη γη.

-Ε και τι σημαίνει αυτό;

-Αυτό σημαίνει ότι από τα αρχαία χρόνια είχαμε 

ανακαλύψει το τηλέφωνο

 Τότε ο Έλληνας του λέει:

-Εμείς δεν βρήκαμε τίποτα.

Ο Γερμανός απόρησε και του λέει:

-Τι σημαίνει αυτό;

-Αυτό σημαίνει ότι από τα αρχαία χρόνια είχαμε 

κινητή τηλεφωνία.

* * * * * *

Λέει η μάνα του Τοτού στον Τοτό:

 – Τοτέ εάν κοπείς στα μαθήματα της εξεταστι-

κής ξέχνα ότι είσαι παιδί μου.

Μετά από μερικές ώρες τον ξαναρωτάει :

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Αγώνας… με στόχο τον τελικό.

13. Ρούχο για το σπίτι.

14. Δημόσια ακούγεται.

15. Επιφώνημα… γαλαρίας.

16. Γυναικείο πανωφόρι.

18. Ο τέταρτος στο μπριτζ.

19. Έχει έδρα το Μπερναμπέου.

21. Ανεβαίνω σε άλογο.

23. Πολλά ποτά στα ράφια του.

25. Σχηματίζει μόνο του συλλαβή.

27. Περιέχονται στο… κρέας.

28. Αλητόπαιδο.

30. Εξάρτημα ρόδας αυτοκινήτου.

32. Λικέρ με άρωμα κερασιού.

34. Αυτά που επιδέχονται θεραπεία 

(αρχ.).

36. Αστικός Κώδικας.

37. Μνήμη κομπιούτερ.

38. Απορρυπαντικό πιάτων.

40. Τέτοιο πρόβλημα και το "δήλιο".

42. Επιφώνημα… δόξας.

43. Ακρογιαλιά, παραλία.

-- Συστατικά --

• 1 κοτόπουλο ολόκληρο κομμένο σε μερίδες
• 1 κουτάκι μπύρας
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 2 κουταλιές κόρν φλάουρ
• ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Βάζουμε μια μεγάλη και πλατιά κατσαρόλα στο 

μάτι της κουζίνας και ρίχνουμε το ελαιόλαδο 
να κάψει λίγο.

• Ρίχνουμε το κοτόπουλο κομμάτι-κομμάτι στην 
κατσαρόλα. Τσιγαρίζουμε τα κομμάτια του κο-
τόπουλου καλά από όλες τις μεριές να ροδο-
κοκκινίσουν. Αν θέλουμε τα τσιγαρίζουμε όλα 
μαζί, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι 
τόσο καλό. Βγάζουμε το κοτόπουλο και το βά-
ζουμε σε μία πιατέλα.

• Δεν πετάμε το ελαιόλαδο. Στην ίδια κατσαρό-
λα, ρίχνουμε το κρεμμύδι και το τσιγαρίζουμε. 
Προσθέτουμε αν χρειάζεται λίγο ακόμα λάδι.

• Έπειτα, προσθέτουμε ξανά το κοτόπουλο, αλά-

τι, πιπέρι και φυσικά την μπύρα.
• Τώρα, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνου-

με το φαγητό μας να βράσει σε χαμηλή φωτιά 
μέχρι να απορροφήσει όλα τα υγρά της μπύρας.

• Θα χρειαστεί περίπου 30-45 λεπτά. Για να δο-
κιμάσουμε αν έγινε, το τρυπάμε με το πηρούνι.  
Αν δούμε ότι στεγνώνει υπερβολικά, τότε χρειά-
ζεται να προσθέσουμε λίγο ζεστό νερό. Δεν βά-
ζουμε ποτέ κρύο νερό στο φαγητό που βράζει!

• Όταν το κοτόπουλο μας είναι σχεδόν έτοιμο, 
παίρνουμε 4-5 κουταλιές από την σάλτσα μπύ-
ρας, τις ρίχνουμε σε ένα κατσαρολάκι και δια-
λύουμε εκεί μέσα το κόρν φλάουρ.

• Τέλος, προσθέτουμε το διάλυμα κορν φλάουρ 
στο κοτόπουλο και το αφήνουμε να βράσει 
ακόμη λίγο για να «δέσει» η σάλτσα.

• Το κοτόπουλο μπύρας είναι έτοιμο. Μπορούμε 
να το συνοδεύσουμε με ρυζάκι.

•  Η σάλτσα μπύρας από το κοτόπουλο θα κάνει 
το ρύζι απλά τέλειο.

•  Ρίξτε μπόλικη σάλτσα και απολαύστε!
• Καλή όρεξη!!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κοτόπουλο στην κατσαρόλα με μπύρα

Κάθετα
1. Υπολογίζω μαζί.
2. Σπρινγκ…: είδος κινέζικου φαγητού.
3. Γειτονικά τέτοια κράτη.
4. Αθόρυβη… κοπή.
5. Ήρωας της ινδικής μυθολογίας.
6. Το "Μαγικό βουνό" έργο του.
7. Μονάδες μέτρησης γωνιών.
8. Και άσχημη… παίρνουν τα πράγματα.
9. Εγώ στα… ιταλικά.
10. Βούρλα… που είναι λουτρόπολη.
11. Μαζί, ταυτόχρονα (καθ.).
12. Κόλπος μεταξύ Αττικής και Πελο-
ποννήσου.
17. Πρώτο… γνωστής σειράς.
20. Τελειοποίησε την άρπα και το πιάνο.
22. "Παπούτσια" αλόγων.
24. Παλιός, Ανατολίτης τιτλούχος.
26. Τα ψώνια (αρχ.).
29. Με "καλώς" γίνεται… καλύτερο.
31. Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας που 
τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης (1974).
33. Μονάδα αρμάτων (αρχικά).
35. Ασιατική φυλή.
39. Βορειοανατολικά (συντομ.).
41. Τα έχει το… φύλο.
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Σκόνταψαν οι δύο πρωτο-
πόροι Ορέστη Ορεστιάδας και 
Ιπποκράτης στα παιχνίδια της 
11ης αγωνιστικής της Α’ Κατη-
γορίας ΕΠΣ Έβρου. Στη Δρα-
γάνα Ιπποκράτης και Εθνικός 
μοιράστηκαν βαθμούς μετά τα 
τέσσερα τέρματα που πέτυχαν. 
Ο Ιπποκράτης τελείωσε με 10 
παίκτες και είχε ένα κερδισμένο 
πέναλτι ενώ ο Εθνικός ένα χα-
μένο και ένα εύστοχο πέναλτι. 
Από ένα βαθμό μοιράστηκαν το 
μεσημέρι του Σαββάτου, Θρά-
κη Φερών και Έβρος Σουφλίου, 
όπως αντίστοιχα Άρδας Καστα-
νεών και Ορέστης Ορεστιάδας 

με τις τέσσερις ομάδες να μην 
καταφέρνουν να βρουν δίχτυα 
καθ’ όλη την διάρκεια των αγώ-
νων με αποτέλεσμα να αναδει-
χθούν ισόπαλες με σκορ 0-0.

Σε ένα δύσκολο και βαρύ 
αγωνιστικό χώρο οι ομάδες 
της Νίκης Απαλού και του ΑΟ 
Νεοχωρίου μετά από ένα «χορ-
ταστικό» παιχνίδι αναδείχθηκαν 
ισόπαλες με 3-3.

Το βαθμό της ισοπαλίας απέ-
σπασε και ο ΑΟ Μαΐστρου από 
την ΑΕ Διδυμοτείχου στο γή-
πεδο του Ελληνοχωρίου με το 
σκορ 1-1 να διατηρείται από το 
ημίχρονο ως το τέλος της ανα-

μέτρησης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 

και η βαθμολογία:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΗΣ 
Νίκη Απαλού – ΑΟ Νεο-
χωρίου 3-3 (45+3' Τερζής, 
73'Τζεδέμης, 85' Δομακίνης 
– 31'Κυλιτζίδης, 33' Ρουσσί-
δης, 76' Μπαλλάκης)
ΑΕ Διδυμοτείχου – ΑΟ Μα-
ΐστρου 1-1 (15' Τοροσιάν – 
45' Καλύβας)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΣΕ 11 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Ορέστης Ορεστιάδας 29 
(37-3)
2. Ιπποκράτης Αλεξανδρού-
πολης 24 (21-12)
3. Θράκη Φερών 21 (27-9)
4. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 
15 (22-21)
5. ΑΕ Διδυμοτείχου 14 (17-
14)
6. ΑΟ Νεοχωρίου 10 (13-24))
7. ΑΟ Μαΐστρου 10 (13-27)
8. Έβρος Σουφλίου 10 (12-16
9. Άρδας Καστανεών 8 (9-29)
10. Νίκη Απαλού 8 (12-24)
Thrakisports.gr

Απόλυτα αμφίρροπη η 12η 
στροφή της Γ’ Εθνικής στον 1ο 
όμιλο με ισόπαλα να λήγουν και 
τα 4 ματς των ομάδων της Θρά-
κης, ενώ συνολικά είχαμε 5 ισο-
παλίες και μόνο οι Θερμαϊκός 
Θέρμης και Ποσειδώνας Μηχα-
νιώνας πέτυχαν νίκες αμφότεροι 
εκτός έδρας και αυτές σε ματς 
που κρίθηκαν στο γκολ. Οι Εβρί-
τες παρά την αγωνιστική βελτί-
ωσή τους εχοντας και το ρεπό 
της επόμενης αγωνιστικής βρί-
σκονται με 2 βαθμούς στο -15 
από την παραμονή,
Αναλυτικά:
Ορφέας Ξάνθης – ΑΟ Καβά-

λα 2-2
Πανθρακικός – Απόλλων Παρα-
λιμνίου 1-1
Αλεξανδρούπολη FC – Δόξα 
Δράμας 0-0   
Βύρων Καβάλας – Άρης Αβά-
του 1-1  
Νέστος– Καμπανιακός 0-0
Πανδραμαϊκός –Μηχανιώνα 0-1  
Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου – 
Θερμαϊκός 0-1 
Ρεπό: Αγροτικός Αστέρας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(12 αγωνιστικές)

1. Καμπανιακός 27 (17-3) *
2. ΑΟ Καβάλα 24 (27-8) *

3. Μηχανιώνα 23 (16-9) *
4. Παραλίμνι 20 (23-10) *
5. Δόξα Δρ 20 (16-11)*
6. Πανδραμαϊκός 19 (17-7) *
7. Πανθρακικός 16 (18-17) *
8. Άρης Αβάτου 16 (12-13)*
9. Θερμαϊκός Θέρμης 16 (8-9) *
10. Ορφέας Ξ. 15 (15-19)
11. Βύρων Καβ. 14 (15-18)
12. Νέστος  8 (10-20) *
13. Αγροτικός Αστέρας 7 (12-
16)  *
14. Αλεξανδρούπολη FC 2 (3-
24)
15. Ορφάνι 1 (5-30) *
*Έχουν κάνει ρεπό.

Έγινε της ισοπαλίας στην Γ’ Εθνική

Είχε 
ευκαιρίες, 

διαμαρτύρεται για 
τη διαιτησία, έμεινε 

χαμηλά στη 
βαθμολογία

Στο 0-0 με την Δόξα Δράμας έμεινε η 
Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της 12ης αγω-
νιστικής στον 1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, στο 
στάδιο «Φώτης Κοσμάς». Έτσι η θρακιώτικη 
ομάδα πήρε τον 2ο της βαθμό στο φετινό 
πρωτάθλημα. 

Η εβρίτικη ομάδα στην οποία έκανε το 
ντεμπούτο του ο Κυριζάκης ξεκινώντας βασι-
κός στην κορυφή της επίθεσης, θα μπορούσε 
να είχε φύγει και νικήτρια από το παιχνίδι, αν 
ο διαιτητής Δρακίδης έβλεπε την ανατροπή 
στον νεοαποκτηθέντα επιθετικό στο 49�. Αν 
μάλιστα σε αυτή τη φάση δινόταν το πέναλ-
τι, θα έπρεπε να αποβληθεί και ο αμυντικός 
της Δόξας που έκανε το μαρκάρισμα καθώς 
ήταν τελευταίος παίκτης.

Η αναμέτρηση σε έναν αγωνιστικό χώρο 

που σε μερικά του σημεία μόνο λόγω συγκέ-
ντρωσης νερών από την βροχή δυσκόλεψε 
τους ποδοσφαιριστές, ξεκίνησε στραβά για 
την Αλεξανδρούπολη αφού μόλις στο 10' 
ο Γκαϊδατζής αποχώρησε λόγω τραβήγμα-
τος στην γάμπα και στην θέση του πέρασε 
ο Μουρατίδης. Το κενό που έμεινε στα στό-
περ πήγε να το καλύψει ο Τσιεγγελίδης. Στο 
15' ο Κασκαντάμης θα κρατήσει το μηδέν σε 
διπλή ευκαιρία της Δόξας με Χατζηδημητρί-
ου και Σαμπανίδη. Στο 27' ένα μακρινό σουτ 
του Παπάζογλου θα φύγει λίγο άουτ, στην 
πρώτη καλή στιγμή των Εβριτών στο παιχνί-
δι. Στο 32' ο Ρούτσης απείλησε από πλευράς 
Δόξας, με τον γκολκίπερ της Αλεξανδρού-
πολης να μπλοκάρει.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου 

και συγκεκριμένα στο 49', ο Κυριζάκης 
θα ανατραπεί μέσα στην περιοχή αλλά 
ο διαιτητής δεν θα υποδείξει την παράβα-
ση. Στο 75' σουτ από πλευράς Δόξας εκτός 
περιοχής, μπλόκαρε ο Κασκαντάμης. Στο 
89''ο Καρακασίδης θα σημαδέψει το δο-
κάρι του Μπεζυρτζή, στην τελευταία καλή 
στιγμή στο παιχνίδι.

Συνθέσεις: 

Αλεξανδρούπολη FC (Πασχάλης Ζαπαρ-
τίδης): Κασκαντάμης, Δορουγιδένης, Τζατζα-
νάς, Γκαϊδατζής (10' λ.τρ. Μουρατίδης), Πα-
παγεωργίου, Τσιεγγελίδης, Τσιτσεκίδης (55' 
Μαλτέζος), Ευθυμιάδης (78' Πατσιώρας Α.), 
Κυριζάκης (78'Καρακασίδης), Πατσιώρας Κ., 
Παπάζογλου (55' Ράλλης).

Sportsaddict.gr

Τον 2ο της βαθμό πήρε η Αλεξανδρούπολη που «φωνάζει» 
για πέναλτι στον Κυριζάκη

Στην απόκτηση του διεθνή 
Κουβανού διαγώνιου Ντάρι-
ελ Άλμπο προχώρησε ο Άθλος 
Ορεστιάδας.

Ο πρώην παίκτης των ΠΑ-
ΟΚ και Άρη που έχει υπάρξει συ-
μπαίκτης και με τον Αλγκούλ του 
Άθλου, θα ενισχύσει τις προσπά-
θειες των Εβριτών έως το τέλος 
της σεζόν.

Η ανακοίνωση:
Η διοίκηση του ΤΑΑ Άθλου 

Ορεστιάδας βρίσκεται στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσει την 
έναρξη της συνεργασίας της με 
τον διεθνή Κουβανό Dariel Albo. 
Ο 31χρονος διαγώνιος, γνώρι-
μος στους Έλληνες φιλάθλους, 
μετά από τις παρουσίες του σε 
ΠΑΟΚ και Άρη, θα ενισχύσει μέ-
χρι το τέλος της σεζόν την ομάδα 
μας στην προσπάθεια για επίτευ-
ξη των φετινών της στόχων.

Ο Dariel Albo Miranda, όπως 

είναι το πλήρες του όνομα, γεν-
νήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 
1992 και έχει ύψος 2.04μ. Στο 
παρελθόν, έχει αγωνιστεί σε Κού-
βα, Λίβανο, Αργεντινή, Κύπρο, Ελ-
λάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα και Αίγυπτο, ενώ πέρα από το 
πλούσιο παλμαρέ του, έχει διε-
θνείς παραστάσεις από τις μεγα-
λύτερες διοργανώσεις του αθλή-
ματος.

Ο Albo διετέλεσε διεθνής στην 
Εθνική Κούβας επί σειρά ετών 
έχοντας πανηγυρίσει κορυφαίες 
επιτυχίες και τίτλους, αλλά και 
σημαντικές ατομικές διακρίσεις.

Συγκεκριμένα έχει κατακτήσει 
χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες Νέων της Σιγκαπού-
ρης 2010, στο Παναμερικανικό 
Κύπελλο του 2016 στο Μεξι-
κό, στο Πρωτάθλημα Κεντρικής 
Αμερικής και το ασημένιο μετάλ-
λιο στο Παναμερικάνικο πρωτά-
θλημα 2011, ενώ αγωνίστηκε με 
το εθνόσημο στο World League 
FIVB από το 2010-2016, κατα-
κτώντας το 2012 την 3η θέση.

Στην επίθεση ο Albo «καρφώ-
νει» τους αντιπάλους του από τα 
3.60μ εκατοστά, ενώ μπλοκάρει 
στα 3.48μ. Είναι παντρεμένος και 
ζει στη Θεσσαλονίκη.

Διεθνής Kουβανός στον Αθλο ΟρεστιάδαςΙσοπαλίες πρωτοπόρων στην Α΄ΕΠΣ Εβρου 

Sports

Ενισχύεται 
επιθετικά με 

πρώην αθλητή του 
ΠΑΟΚ

«Αυτό που κάνει το ιστορικό τμήμα στίβου του Εθνικού να ξεχωρίζει, πέρα από τις ιδανικές 
συνθήκες για πρωταθλητισμό, πέρα από διακρίσεις , επιτυχίες και τους άρτια  καταρτισμένους 

προπονητές, είναι ότι αποτελεί για όλους, διοίκηση, προπονητές, 
αθλητές, μια μεγάλη οικογένεια» 

Αποστολία Κεσκίνη, στέλεχος τμήματος στίβου Εθνικού

Mε ισόπαλα 
όλα τα ματς των 

Θρακιωτών η 12η 
στροφή της Γ’ Εθνικής 

στον 1ο όμιλο

Αρκετά 
‘Χ’ στην 11η 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο 25510 

24222 και  γίνε συνδρομητής 
της ΓΝΩΜΗΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ • Οδοντίατρος  
Λ.Δημοκρατίας 282 • Αλεξ/πολη
τηλ 25510 26871
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Βρίσκετε συνεχώς 
τις γάτες του γείτονα 
στον κήπο σας; Αυτό 
το φιλικό προς τα ζώα 
κόλπο θα τις κρατήσει 
μακριά!

Αν και όλοι μας αγαπάμε τα ζώα, δεν 
μας αρέσει να έρχονται οι γάτες των άλ-
λων στον κήπο μας και να κάνουν την 
ανάγκη τους. Ευτυχώς, υπάρχει ένα χρή-
σιμο και φιλικό προς τα ζώα κόλπο που 
θα σας βοηθήσει!

Μυρωδιές
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να απο-

θαρρύνετε τις γάτες να έρθουν στον κήπο 
σας, και οι οποίοι δεν είναι βλαβεροί προς 
αυτές αλλά έχουν τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα. Για παράδειγμα, στις γάτες δεν αρέ-
σουν συγκεκριμένες μυρωδιές κάτι που ση-
μαίνει ότι μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε 
για να τις κρατήσετε μακριά. Μπορείτε να 

λατρεύετε τις γάτες και να μην τις αφήνε-
τε να κάνουν την ανάγκη τους στο κήπο 
σας χρησιμοποιώντας αυτά τα κόλπα! Ότι 
χρειάζεστε είναι φυσικό, εύκολο και οικο-
νομικό και μπορείτε να το αγοράσετε στο 
σουπερμάρκετ.

Στις γάτες δεν αρέσει η μυρωδιά 
από ξύδι και φλούδες από εσπερι-
δοειδή.

Επομένως, μπορείτε να κρατήσετε μα-
κριά τις γάτες από την αυλή σας σχετικά 
εύκολα, βάζοντας απλά μπολ με ξύδι ή 
φλούδες από εσπεριδοειδή σε διάφορα μέ-
ρη γύρω από τον αυλή σας (συγκεκριμένα 
στα μέρη εκείνα που επισκέπτεται συχνά 
η γάτα). Η γάτα σίγουρα θα μείνει μακριά  
από αυτά τα μέρη. Ένα ακόμα πράγμα που 
δεν αντέχουν οι γάτες είναι το πιπέρι κα-
γιέν. Επομένως ίσως θα άξιζε τον κόπο 
να ρίξετε λίγο από το πιπέρι αυτό στα μέ-
ρη εκείνα που επισκέπτεται συχνά η γάτα. 
Βεβαία αυτό μπορεί να κάνει την γάτα να 
φτερνίζεται ασταμάτητα, κάτι που μπορεί 
να μας κάνει να την λυπηθούμε.
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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
Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 (έναντι Δημ. Βι-
βλιοθήκης) ✆2551029022

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κουκλατζή Σμαρώ Βασ. Κων/νου 52 
✆2552027049

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Θεοσέβια

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Κριέ, η 
Σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ σε γεμίζει 
με συναισθηματική ένταση, ενώ τις πρω-
ινές ώρες το τετράγωνό της με τον Άρη, 
σε παρασύρει σε λεκτικά καβγαδάκια!   
      
ΤΑΥΡΟΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Ταύρε, με 
την Σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ, είσαι 
αισιόδοξος, κεφάτος και έχεις την επιθυ-
μία να κοινωνικοποιηθείς ή να έρθεις σε 
επαφή με φιλικά πρόσωπα! Δεν λείπει 
ωστόσο και ένας προσωρινός εκνευρι-
σμός τις πρωινές ώρες για κάποιο ζή-
τημα οικονομικό, το οποίο ωστόσο εξο-
μαλύνεται!            

ΔΙΔΥΜΟΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Δίδυμε, 
με την Σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ, 
επικεντρώνεσαι κυρίως στα επαγγελμα-
τικά σου προσπαθώντας να βρεις λύσεις 
που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους 
στόχους σου!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Καρκίνε, 
με την Σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ, εί-
σαι γεμάτος από τρυφερότητα, ζεστασιά 
και οι ευαισθησίες σου είναι τονισμένες. 
Τις πρωινές ώρες το τετράγωνο Σελή-
νης – Άρη, θα είσαι αρκετά πιο ευέξαπτος 
και θα παίρνεις πολύ προσωπικά κάποιες 
εξελίξεις στα επαγγελματικά σου, χαλά-
ρωσε και δες τα πράγματα πιο απλά και 
όχι τόσο συναισθηματικά!         

ΛΕΩΝ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Λέοντα, 
με την Σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ, 
είσαι γεμάτος φόβους, ανασφάλειες και 
ψάχνεις μέσα σου να βρεις τι φταίει! Τις 
πρωινές ώρες το τετράγωνο Σελήνης – 
Άρη, αγχώνεσαι για τα οικονομικά σου!   

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε , για σήμερα Σάβ-
βατο με την Σελήνη να ολοκληρώνει την 
πορεία της στο ζώδιο του Αιγόκερω, συ-
ναντώντας το απογευματάκι τον Πλού-
τωνα στο ίδιο ζώδιο , η μέρα προσφέ-
ρεται για δυνατές συγκινήσεις!

ΖΥΓΟΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Ζυγέ, με 
την Σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ, είσαι 
επικεντρωμένος στα επαγγελματικά σου 
και σε όλες τις εργασίες που έχεις ανα-
λάβει! Ωστόσο δεν λείπει η κούραση και 
θα θελες πολύ να τα βροντήξεις όλα και 
να σηκωθείς να φύγεις μακριά!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Σκορπιέ, 
με την Σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ, η 
μέρα σου είναι γεμάτη από ονειροπόλη-
ση, ρομάντζο, τρυφερότητα και ευκαιρί-
ες για ερωτική ανανέωση! Είσαι λίγο πιο 
ασυγκράτητος στα πάθη σου και βιάζεσαι 
να δεις εξελίξεις!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Τοξότη, 
με την Σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ, η 
μέρα σου είναι γεμάτη υπερένταση και 
δεν σου είναι ιδιαίτερα εύκολο να διαχει-
ριστείς τα συναισθήματά σου! Τις πρωι-
νές ώρες με το τετράγωνο Σελήνης- Άρη 
προσπάθησε να αποφύγεις τον καβγά με 
ένα πρόσωπο αγαπημένο! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Αιγόκερε, 
με την Σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ, το 
μυαλό σου ταξιδεύει σε όνειρα και σχέδια 
για την πορεία σου! Η μέρα είναι γεμά-
τη από επικοινωνίες, έχεις πολύ ωραίες 
ιδέες και προσπαθείς να τις θέσεις άμε-
σα σε εφαρμογή!   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Υδροχόε, 
με την Σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ, εί-
σαι επικεντρωμένος στα οικονομικά σου 
και αναζητάς τους τρόπους εκείνους για 
να τακτοποιήσεις το τρέχοντα έξοδά σου!  

ΙΧΘΥΕΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Ιχθύ , με 
την Σελήνη από το ζώδιο σου είσαι σε 
ετοιμότητα να κάνεις νέα πράγματα, να 
ξεφύγεις από τα συνηθισμένα, είσαι γε-
μάτος έμπνευση, δημιουργικότητα, ιδέ-
ες και ξεχωρίζεις με την εκφραστικό-
τητα σου!

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος όρο-
φος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέροχη θέα το 
θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από την κεντρική 
πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 2010 , κατάλληλη 
για παραθεριστική κατοικία ή και για εκμετάλλευ-
ση. Αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια , σαλόνι, 
κουζίνα και 2 μπάνια. Το συνολικό του εμβαδόν 
είναι 74 τ.μ.

Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα κτιρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τηλέφωνα:6978021200& 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Αγγελία Pizza Chef Αλεξανδρούπολη
Η εταιρεία Ισαακίδης Pizza στην Αλεξανδρούπο-
λη αναζητά προσωπικό για να εμπλουτίσει την 
ομάδα της. Αν είσαι Pizza Chef ή έχεις εμπειρία 
από εργασία σε κουζίνες, στείλε μας το βιογρα-
φικό 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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Το Σάββατο που μας πέρα-
σε πραγματοποιήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη η διασυλ-
λογική διοργάνωση ΟΡΦΕΑΣ 
2023 Προαγωνιστικών κατη-
γοριών (ηλικίες 9-12 ετών) με 
τη συμμετοχή 250 περίπου κο-
λυμβητών-τριων από τα σω-
ματεία τις Περιφέρειες Ανατο-
λικής & Κεντρικής Μακεδονίας 
& Θράκης.

Οι αγώνες αυτοί αποτελού-
σαν για όλους τους συλλόγους 
τον πρώτο επίσημο αγώνα των 
Προαγωνιστικών κατηγοριών 
για τη νέα χρονιά!

Η παρουσία του ΟΦΘΑ 
στους αγώνες αυτούς επιβε-

βαίωσε για άλλη μια φορά την 
άρτια και σωστή δουλειά που 
γίνεται στα τμήματα υποδο-
μής του συλλόγου και εξηγεί 
το γιατί ο σύλλογός αποτελεί 
μια από τις κορυφαίες ομάδες 
στην Ελλάδα σε όλες τις ηλι-
κίες με την ανάδειξη 10άδων 
πρωταθλητών από τα φυτώρια 
της τα τελευταία 20 χρόνια! 

Για τους λάτρεις των αριθ-
μών...

• Η ομάδα μας έλαβε μέρος 
στους αγώνες με 62 κολυμβη-
τές – τριες.

• πραγματοποίησε υποδειγ-
ματική εμφάνιση και κατέκτησε 
90 μετάλλια κατακτώντας την 

1η θέση στην άτυπη κατάταξη 
των συλλόγων με 47 χρυσά 
27 ασημένια και 16 χάλκινα 
μετάλλια.

• Πραγματοποιήθηκαν 136 
νέ ατομικά ρεκόρ!

• Από τους 62 κολυμβη-
τές/τριες οι 46 κατάφεραν να 
βρίσκονται έστω και μια φορά 

στο βάθρο των νικητών (22/29 
αγόρια και 24/33 κορίτσια). 

• Οι 40 κολυμβητές/τριες 
κατάφεραν και κέρδισαν το 
έπαθλο ατομικής βελτίωσης 
της ομάδας μας, πραγματο-
ποιώντας ατομικά ρεκόρ σε 

όλα τα αγωνίσματα που κο-
λύμπησαν!

• Στα αξιοσημείωτα… Πραγ-
ματοποιήθηκαν 16 ομαδικά 
αγωνίσματα στα οποία η ομά-
δα μας είχε συμμετοχή σε όλα! 
Από τα 16 ομαδικά η ομάδα 

μας κατέκτησε το χρυσό με-
τάλλιο στα 14 ενώ στα 2 κα-
τέλαβε τη δεύτερη θέση!

Όλα τα παιδιά έδειξαν πως 
διψάνε για αγώνες! Διασκέδα-
σαν , αγωνίστηκαν , πάλεψαν, 
κέρδισαν, έχασαν, χάρηκαν, 
στεναχωρήθηκαν, απογοητεύ-
θηκαν, σηκώθηκαν πιο δυνατά, 
και έδειξαν μια τρομερή ομα-
δικότητα! Το χαμόγελο τους 
είναι η μεγαλύτερη ικανοποί-
ηση για όλους μας!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους τους γονείς της ομάδας 
μας που είναι αρωγοί στις προ-
σπάθειες τόσο του τμήματος 
και της ομάδας όσο και των 
προπονητών! 

Επόμενο ραντεβού του τμή-
ματος η μεγάλη διασυλλογι-
κή διοργάνωση στην Καρδί-
τσα την ερχόμενη Παρασκευή 
στη δυνατότερη περιφέρεια 
της χώρας στις ηλικίες αυτές! 

«Οι δυνατοί αθλητές και άν-
θρωποι δεν είναι συνήθως αυ-
τοί που κερδίζουν…είναι αυτοί 
που δεν τα παρατάνε όταν κάτι 
δεν πάει καλά»

Τα καλύτερα έρχονται!!! 
Keep swimming!!! 

Για τον ΟΦΘΑ το Δ.Σ. & οι 
προπονητές

Με το δεξί το Προαγωνιστικό τμήμα 
του ΟΦΘΑ το 2023…!

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΡΦΕΑΣ 2023 
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕ 
250 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ        

Ο Ομιλος Φίλων Θαλάσσης 
Αλεξανδρούπολης κατέκτησε 90 μετάλλια 
κατακτώντας την 1η θέση στην άτυπη 
κατάταξη των συλλόγων

Έτοιμος για μια ακόμη υπέρ-
βαση στην καριέρα του είναι ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς που με-
τράει αντίστροφα για την ανα-
μέτρηση που θα τον φέρει στα 
ημιτελικά του Αυστραλιανού 
Όπεν. Ο Έλληνας τενίστας θα 
αντιμετωπίσει το μεσημέρι της 
Τρίτης όπως έγινε γνωστό πριν 
λίγο τον Λεχέτσκα για τα προ-
ημιτελικά της διοργάνωσης 

χωρίς ακόμη να είναι γνωστή 
η ακριβής ώρα έναρξης του 
αγώνα.

Το ματς του Έλληνα τενίστα 
θα είναι το τελευταίο στο κε-
ντρικό κορτ, και θα διεξαχθεί 
μετά το παιχνίδι ανάμεσα στην 
Πεγκούλα με την Αζαρένκα. Το 
πότε ακριβώς θα ξεκινήσει θα 
εξαρτηθεί από την διάρκεια του 
προηγούμενου αγώνα με την 

πιθανότερη εκτίμηση να ειναι 
γύρω στις 12 το μεσημέρι.

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς 
επικράτησε 3-2 τον Σίνερ το με-
σημέρι της Κυριακής μετά από 
ένα ματς τεσσάρων ωρών με 
τον Έλληνα τενίστα να κατα-
φέρνει να αντέξει στην αντε-
πίθεση που δέχθηκε και να 
παίρνει τη νίκη που τον έφερε 
ακόμη πιο κοντά στο όνειρο.

Ο Τσιτσιπάς άλλωστε δεν 
έχει κρύψει πως στόχος του ει-
ναι να φτάσει στον τελικό και 
να κατακτήσει το Αυστραλια-
νό Όπεν.

Τσιτσιπάς: Το μεσημέρι της Τρίτης 
η «μάχη» για τα ημιτελικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπροστά σε μια 
ακόμη πρόκληση στην καριέρα του…
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