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Τον Φλεβάρη στην Αθήνα το 
Μνημόνιο Ελλάδας – Βουλγαρίας 

για τον πετρελαιαγωγό 
Αλεξανδρούπολη – Μπουργκάς

Οι εργασίες κατασκευής του αγωγού θα ξεκινήσουν σε 1-2 χρόνια και 
ότι ο αγωγός θα τεθεί σε λειτουργία, πιθανόν, σε 3-4 χρόνια. Η ροή 
πετρελαίου δεν θα είναι από Βορρά προς Νότο, αλλά το αντίστροφο
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Κάθε πέρσι και καλύτερα: Σαρωτική 
η ακρίβεια στον Έβρο και το 2023

Σε σχέση με τις αρχές του 2022, το νέο έτος έκανε ποδαρικό με ανατι-
μήσεις – φωτιά: Αγγίζουν το 40% οι αυξήσεις σε κάποια είδη κρεατικών, 
πάνω από 15% οι αυξήσεις στα έλαια. Ανοδικές οι τιμές και στα καύσιμα, 

ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης 
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Κουβάδες και πάλι 
εντός του κλειστού 

γυμναστηρίου 
Αλεξανδρούπολης 

Για τα νερά που έτρεψαν από 
την οροφή… Και όλα αυτά ενώ 
από το 2019 υπάρχει εγκεκρι-

μένη μελέτη και χρηματοδότηση 
για το έργο ενεργειακής αναβάθ-

μισής του 
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Γκαρά: “Τσεκούρι 7,5 
δις Μητσοτάκη στους 

συνταξιούχους” 

Για “δραματικές αυξήσεις στις ει-
σφορές ελεύθερων επαγγελμα-
τιών & αγροτών” κάνει λόγο η 

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζο-
ντας τις εξαγγελίες του Πρωθυ-

πουργού
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Η γιορτή του 77χρονου Η γιορτή του 77χρονου 
Εμπορικού Συλλόγου Εμπορικού Συλλόγου 
Αλεξανδρούπολης  Αλεξανδρούπολης  

Εθνικός σαν πρωταθλητής Εθνικός σαν πρωταθλητής 
τρέχει με «11 στα 11» τρέχει με «11 στα 11» 
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Ο Καρυοφύλλης Δοϊτσίδης 
πέρασε στο “Πάνθεον” της 

Θρακιώτικης παράδοσης

Με Θρακιώτικες μελωδίες και παρατεταμένο 
χειροκρότημα, επώνυμοι και ανώνυμοι φίλοι μαθητές 

συνεργάτες και συγχωριανοί αποχαιρέτησαν το «πουλί της 
Θράκης». Βαγγέλης Δημούδης: «Έφυγε η μια από τις δυο 

κολώνες της Θράκης»
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Από Αλεξανδρούπολη ως 
Γιάννενα μόνο μία ΜΕΘ για 
παιδιά με μόλις 10 κρεβάτια! 

● Η ΜΕΘ Παίδων του Ιπ-
ποκράτειου είναι η μονα-
δική για ολόκληρη τη βό-
ρεια Ελλάδα

● Για τραγικές ελλείψεις 
σε ιατρικό και νοσηλευτι-
κό προσωπικό για τις παι-
διατρικές κλινικές κάνουν 
λόγο οι Ενώσεις Νοσοκο-
μειακών Ιατρών

● Η Παιδιατρική Κλινική 
του ΠΓΝ Αλεξανδρούπο-
λης είναι η μοναδική τρι-
τοβάθμια υγειονομική 
δομή για παιδιά στην Πε-
ριφέρεια της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης

● Στο οργανόγραμμα 
ΠΓΝΑ προβλέπονται στον  
Οργανισμό του 14 θέσεις 
γιατρών ΕΣΥ στην Παι-
διατρική Κλινική και στη 
Μονάδα Εντατικής Νοση-
λείας Νεογνών και είναι 
καλυμμένες στο 50% !
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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
1836
Θεμελιώνεται το κτίριο των Ανα-
κτόρων στο λόφο της Mπουμπου-
νίστρας, σε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Φρειδερίκου Γκέρτνερ. Πρόκειται 
για το σημερινό κτίριο της Βουλής.

1847
Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον 
Όθωνα και στον πρεσβευτή της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Κω-
στάκη Μουσούρο Μπέη. (Μουσου-
ρικά)

1858
Το γαμήλιο εμβατήριο του Φέλιξ 
Μέντελσον ακούγεται για πρώτη 
φορά στο γάμο της πριγκίπισσας 
της Αγγλίας Βικτόριας και του πρί-
γκιπα της Πρωσίας.

1919
Ιδρύεται η Κοινωνία των Εθνών, 
πρόδρομος του ΟΗΕ.

1935
Ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος δίνει 
μία ιστορικά σημαντική διάλεξη «Πε-
ρί σουρεαλισμού» στη Λέσχη Καλλι-
τεχνών, εισάγοντας ουσιαστικά τον 
υπερρεαλισμό στον ελληνικό χώρο.

1962
Παραιτείται ο νέος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών Ιάκωβος Βαβανάτσος, σε 
βάρος του οποίου υπήρξαν φήμες 
για διαβλητή ηθική συμπεριφορά.

2013
«Εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ», 
δηλώνει από τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης 
Τσίπρας.

2015
Μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις βου-
λευτικές εκλογές στην Ελλάδα. 
Συγκεντρώνει το 36,34% των ψή-
φων και 149 έδρες. ∆εν καταφέρ-
νει, όμως, να κατακτήσει την πολυ-
πόθητη αυτοδυναμία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1925
Γιώργος Ζαμπέτας, έλληνας λαϊκός 
συνθέτης και βιρτουόζος του μπου-
ζουκιού. (Θαν. 10/3/1992)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2015
Ντέμης Ρούσσος, έλληνας τραγου-
διστής με διεθνή καριέρα, μέλος των 
Aphrodite’s Child. Το πραγματικό 
του όνομα ήταν Αρτέμιος Βεντούρης 
- Ρούσος. (Γεν. 15/6/1946)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του καταστήματος 
της Εθνικής Τράπεζας Σαμοθράκης

25
IAN
2019

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο 
Σαμοθράκης με ομόφωνη 
απόφασή του καταγγέλλει 
το επικείμενο κλείσιμο του 
καταστήματος της Εθνι-
κής Τράπεζας Σαμοθράκης 
ως γεγονός που αποτελεί 
υποβάθμιση της οικονο-
μικής λειτουργίας του νη-
σιού και επιφέρει πολλά 
προβλήματα στους κατοί-
κους, στους επαγγελματί-
ες, και στους επισκέπτες. 

«∆εν είναι αποδεκτό, 
επιχείρηση όπως η ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ που έχει στη-
ριχθεί τα τελευταία χρόνια 
με χρήματα του Έλληνα 
φορολογούμενου , να υπο-
βαθμίζει την οικονομία 
ενός ακριτικού νησιού .»

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:33
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Στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, με τις αποδείξεις από αγορές που έκανε σε γνωστή 
αλυσίδα σούπερ μάρκετ, φαίνεται ξεκάθαρα το εξής αδιανόητο: ένα ματσάκι άνηθος που είναι εισαγωγής κοστί-
ζει 1,35 ευρώ και τα δύο ματσάκια κοστίζουν 2,70 ευρώ. Χρυσάφι και ο ταπεινός άνιθος… 

Για αυτό το “μαξιλάρι” δεν θα 
έπρεπε να είναι πολύ περήφα-
νος ο κ Τσίπρας γιατί ήταν προ-
ϊόν μιας λυσσαλέας υπερφορο-
λόγησης της μεσαίας τάξης και 
καταναγκαστικό μαξιλάρι το 
οποίο επέβαλαν οι δανειστές, 
να το έχει στην άκρη γιατί κα-
νείς δεν τον εμπιστευόταν. Αυ-
τή είναι η μεγάλη μας διαφορά. 

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Είπαν

Για άλλη μια φορά ο κ. Μητσο-
τάκης αποδεικνύεται και αχά-
ριστος και μικρόψυχος. Παρέ-
λαβε μια χώρα με ρυθμισμένο 
χρέος, με ασφάλεια, και για 
πρώτη φορά στην ιστορία της 
με σοβαρά ταμειακά διαθέσι-
μα και ειρωνεύεται. Το πως 
φτιάχτηκε το μαξιλάρι, το γιατί 
φτιάχτηκε, το έχουμε αναλύ-
σει εκτενώς. Είναι στη δημό-
σια σφαίρα.

Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
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Μικρογνωμικά

Την Πρέσβη της Αυστρί-
ας στην Ελλάδα κα Hermine 
Poppeller υποδέχθηκαν οι 
άνθρωποι του Παιδικού Χω-
ριού SOS Θράκης. Την Πρέ-
σβη συνόδευσε η Σύνδεσμος 
του Ομοσπονδιακού Υπουρ-
γείου Εσωτερικών της Αυ-
στρίας στην Αθήνα, κα Dalia 
El-Hennawi. Κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψής τους, ξε-
ναγήθηκαν στους χώρους, 
ενημερώθηκαν για τις δρά-
σεις και προσέφεραν δώ-
ρα στα παιδιά του Χωριού. 
«Τις ευχαριστούμε πολύ για 
τη σκέψη και τη ζεστή πα-
ρουσία τους» αναφέρει το 
Παιδικό Χωριό σε ανάρτη-
σή του.

Κ.Η.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ

Σαμοθράκη: Σεμινάριο «Αξιοποίηση 

του περιβάλλοντος & της βιοποικι-

λότητας»

Η ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 
διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο στο 
νησί της Σαμοθράκης την Παρασκευή 27 
Ιανουαρίου, στο Φιδέλειο Πνευματικό 
Κέντρο, με θέμα: «Αξιοποίηση του περι-
βάλλοντος και της βιοποικιλότητας στον 
αγροτικό και τουριστικό τομέα», στο πλαί-
σιο του προγράμματος INTERREG V-A Ελ-
λάδα - Βουλγαρία 2014-2020.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο είναι δω-
ρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν βε-
βαίωση παρακολούθησης.

Ώρα έναρξης σεμιναρίου 10:00 π.μ. 
(εξάωρης συνολικής διάρκειας με ώρα 
λήξης 16:00).

Για την επιβεβαίωση της συμμετοχής 

οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν το αίτημα τους στο e-mail: 
infohigherthaneverest@gmail.com ή τη-
λεφωνήσουν στο: 6973 827827  (Καζά-
κος Γιώργος).

Ανώτερο είδος 
Η συγκινητική ιστορία ενός σκυλιού 

στο Ηράκλειο έχει κάνει τον γύρο του δι-
αδικτύου. Το ζώο παρέμενε στον δρόμο 
για πολλή ώρα, πλάι σε ένα άλλο σκυλί 
το οποίο κείτονταν νεκρό στη μέση του 
δρόμου. Σύμφωνα με το cretalive οι ει-
κόνες του ζώου να θρηνεί με τον τρό-
πο του δίπλα στον σκοτωμένο φίλο του, 
προκάλεσαν την αντίδραση του Δήμου 
Ηρακλείου.

Η δημοτική σύμβουλος Μαρία Καλου-
διώτη, ενημέρωσε για το γεγονός το Δη-

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμέ-
νεται, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της 
EMY από αργά το απόγευμα Τετάρτης 
έως και την Παρασκευή. Κύρια χαρα-
κτηριστικά της θα είναι οι ισχυρές βρο-
χές & καταιγίδες. οι χιονοπτώσεις, οι 
θυελλώδεις άνεμοι και η πτώση της 
θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της 
ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, στις περι-
οχές που έχουν πλημμυρίσει, τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα θα υποχωρήσουν, 

όμως από το βράδυ της Τετάρτης νέα 
επικίνδυνα φαινόμενα θα σαρώσουν 
σχεδόν όλη τη χώρα.

Ισχυρές καταιγίδες στα νότια, θυελ-
λώδεις άνεμοι που μπορεί να φέρουν 
και απαγορευτικά αλλά και χιόνια θα 
συνθέτουν το σκηνικό του καιρού μέ-
χρι την Παρασκευή. Σχετικές οδηγίες 
ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό 
της στο Twitter η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας.

Γ.Π.

μοτικό Συμβούλιο που βρισκόταν εκείνη 
την ώρα σε εξέλιξη και η αντιδήμαρχος 
Μαρία Καναβάκη που έχει στην αρμοδι-
ότητά της τη λειτουργία του Δημοτικού 
Κυνοκομείου ζήτησε από τους κυνοκό-
μους να μεριμνήσουν άμεσα. Στη συνέ-
χεια το σκυλί μεταφέρθηκε στο κυνοκο-
μείο όπου και εξακολουθεί να παραμένει 
υπό τη φροντίδα των υπευθύνων.

ΥΓ Με αφορμή αυτό το περιστατικό, 
φίλοι οδηγοί, μην τρέχετε σαν τρελοί. Ένα 
απέραντο νεκροταφείο πατημένων ζώων 
κατάντησε αυτή η χώρα. 

Κ.Η.

Επισκέψεις 
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Με Θρακιώτικες μελωδίες και παρατεταμένο 
χειροκρότημα, με διακριτικότητα και σεβασμό, 
επώνυμοι και ανώνυμοι φίλοι μαθητές συνερ-
γάτες και συγχωριανοί αποχαιρέτησαν το «πουλί 
της Θράκης», η φωνή του οποίου σίγησε από 
την περασμένη Πέμπτη.

Ο Καρυοφύλλης Δοϊτσίδης, ένας από τους 
στυλοβάτες της Θρακιώτικης μουσικής παράδο-
σης, έφυγε σε ηλικία 93 ετών, ενώ σύμφωνα με 
την επιθυμία του ετάφη την Δευτέρα στα χώμα-
τα της Καρωτής, του χωριού που τον ανάθρεψε.

Μια ομάδα θρακιωτών οργανοπαιχτών μαζί 
με τον εγγονό του Νίκο Αγγούση, όπου ακολου-
θεί τα ίδια πατήματα, συνόδευσαν τον Καριο-
φύλλη στην τελευταία του κατοικία, παίζοντας 
τραγούδια, που τον καθιέρωσαν στα χρόνια που 
μεγαλουργούσε.

Στην νεκρώσιμη τελετή παραβρέθηκαν και 
χαιρέτισαν ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, Χρήστος 
Μέτιος, ο Αντιπεριφερειάρχης, Δημήτρης Πετρο-
βιτς, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Βασίλης 
Δελησταμάτης, οι βουλευτές Α. Δημοσχάκης και 
Νατάσσα Γκαρά, ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρω-
μύλος Χατζηγιάννογλου και οι πρώην δήμαρχοι 
Π. Πατσιουρίδης και Χ.Τοκαμάνης, μαθητές του, 
εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων της περιο-
χής και πλήθος κόσμου.

Βαγγέλης Δημούδης: «Έφυγε η μια από 

τις δυο κολώνες της Θράκης»

Ένας από τους μαθητές του Καρυοφύλλη 
Δοιτσιδη μίλησε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας για τον 
άνθρωπο, που στάθηκε η αφορμή να ασχολη-
θεί με την παράδοση.

Ο Βαγγέλης Δημούδης συγκινημένος τονί-
ζει, ότι «είχαμε δύο κολώνες που ανέδειξαν τη 
Θράκη μια κολώνα μας άφησε» και συνεχίζει 
λέγοντας πως «πολύς κόσμος τον γνωρίζει μό-
νο σαν καλλιτέχνη. Εγώ γνωρίζω τις δυσκολί-
ες που πέρασε τα πρώτα χρόνια, για τον κόσμο 
που δεν καλοείδε την ενασχόληση του αυτή…

Άλλωστε αυτά είναι νησκά (νηστικά) πράγμα-
τα, όπως έλεγαν. Ο κόσμος γελούσε».

Αναφέρθηκε στο ζήλο, που είχε ο Καρυο-
φύλλης  Δοϊτσίδης να καταφέρει να αναδείξει 
τη Θράκη, αλλά και στα  πρώτα μαθήματα που 
πήρε ο ίδιος στο ούτι και για την επαφή που εί-
χε με την Δόρα Στράτου, στην οποία μεσολά-
βησε ο αείμνηστος καλλιτέχνης βλέποντας τις 
ικανότητες του στο χορό.

Μαζί με τον ανιψιό του Δοϊτσίδη, τον αεί-
μνηστο καταδρομέα Χριστόδουλο Δοϊτσίδη που 
σκοτώθηκε στην Κύπρο το 1974 ο Βαγγέλης 
Δημούδης μάθαινε τα θρακιώτικα πατήματα.

Τελευταία συνάντηση που είχε μαζί του, ήταν 
το καλοκαίρι του 2022 στο χωριό. Ο καλλιτέ-
χνης Δοϊτσίδης δεν παρέλειπε να το επισκέπτεται 
περνώντας ήρεμα τα καλοκαίρια του.

Το τελευταίο διάστημα ήταν ιδιαίτερα με-
λαγχολικός όπως μας λέει, από τον θάνατο της 
γυναίκας του.

«Ανεπανάληπτη» σύμφωνα με τον Βαγγέλη 
Δημούδη ήταν η τριάδα του Καυιοφύλλη και 
των δυο θυγατέρων του, ενώ ενθαρρυντικό 
είναι το γεγονός, ότι ο εγγονός του Νίκος Αγ-
γούσης ακολουθεί.

Η κουβέντα με  τον μαθητή του Κ. Δοιτσι-
δη έκλεισε με την απογοήτευση, που εξέφρασε 
για τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, που 
έχει το όνομα του αείμνηστο καλλιτέχνη, μα 
κανείς δεν έχει κάνει τίποτα για να τιμήσει την 
προσφορά του.

Όπως μάλιστα τονίζει, θα μπορούσε το πέτρι-
νο σχολείο του χωριού να γίνει ένα Μουσείο ή 
να θεσμοθετηθεί η διοργάνωση ενός φεστιβάλ 
προς τιμήν των δυο καλλιτεχνών από την Κα-
ρωτή, Αηδονίδη και Δοϊτσίδη, που “εκτίναξαν” 
το χωριό προς τα έξω.

Ο ίδιος μάλιστα μαζί μ’ έναν φίλο του, που 
μένει στην Κρήτη είχαν ξεκινήσει μια τέτοια προ-
σπάθεια, την οποία θα στέγαζαν στο πέτρινο 
σχολείο, κάτι που δεν προχώρησε, αφού  αυτό 
παραχωρήθηκε για την λειτουργία ενός ΚΕΚ.
Μ. Μανάκα 

ΕΡΤ Ορεστιάδας

Ο Καρυοφύλλης 
Δοϊτσίδης πέρασε 
στο “Πάνθεον” 
της Θρακιώτικης 
παράδοσης

Βάσιμες ελπίδες για την 
ένταξη του έργου «βελτίω-
σης της υφιστάμενης αγρο-
τικής οδοποιίας του δήμου 
Διδυμοτείχου», έχει η δη-
μοτική αρχή Διδυμοτείχου, 
που κατέθεσε τον σχετικό 
φάκελο με τις μελέτες στο 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης». Πρόκειται για ένα 
έργο προϋπολογισμού 3 
εκ. ευρώ περίπου, όπως 
αναφέρθηκε στην τελευ-
ταία, ειδική συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλί-
ου Διδυμοτείχου, κατά την 
εισήγηση του προϋπολο-
γισμού, από τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο, Ευάγγελο 
Τσιμπανλιώτη (ΕΡΤ Ορεστ)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

Για την κοινοβουλευτική παρέμβαση εννέα βου-
λευτών του ΚΚΕ, οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση 
προς την υπουργό Παιδείας αναφορικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ενημέρωσε χθες 
(24/01) τη Διεύθυνση και τους μαθητές του 
Σ.Δ.Ε. Ορεστιάδας, αντιπροσωπεία της τοπικής 
οργάνωσης του κόμματος. Στην ερώτησή τους, 
τές επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι «οδηγού-
νται σε απαξίωση», καθώς, και φέτος, για τις συ-
γκεκριμένες σχολικές δομές, οι ωρομίσθιοι εκ-
παιδευτές τοποθετήθηκαν τρεις μήνες μετά την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς, στις 9 Δεκεμβρίου

Την ερχόμενη Κυριακὴ 29 Ιανουα-
ρίου στον Ιερό Ναό της Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος εορτάζεται 
η μνήμη του Οσίου Δημητρίου 

από το Μιστί της Καππαδοκίας 
και παράλληλα συμπληρώνονται 
δέκα έτη από την παράδοση των 
ιερών λειψάνων του από τον Σύλ-
λογο Καππαδοκών στην Ιερά Μη-
τρόπολη τα οποία έκτοτε ευρί-
σκονται θησαυρισμένα στον Ναό 
της Μεταμορφώσεως της Αλεξαν-
δρούπολης

Σε τέσσερα βασικά σημεία επικεντρώ-
νονται οι διεκδικήσεις των αγροτών, και 
του Έβρου, που σήμερα αναμένεται να 
αποφασίσουν τον χρόνο και τη μορφή 
των κινητοποιήσεών τους, στη διάρκεια 
ανοιχτής σύσκεψης που προκαλεί η Ομο-
σπονδία Αγροτικών Συλλόγων Έβρου 
«Η Ενότητα», στις 7 το απόγευμα στο 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής 
Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Έβρου της ΝΕ-
ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ πραγματοποιεί την 
εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτι-
κης Πίτας, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 19:30μμ, στο ξενοδοχείο 
"RAMADA PLAZA THRAKI" στην Αλε-
ξανδρούπολη.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την πα-
ρουσία του ο ΥΠ.ΕΘ.Α Νίκος Παναγιω-
τόπουλος

ΜΕ ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ, 
ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΦΙΛΟΙ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟ «ΠΟΥΛΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»

Βαγγέλης Δημούδης: «Έφυγε η μια 
από τις δυο κολώνες της Θράκης»

1

2
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Τεράστιο ζήτημα αποτελεί 
η ανεπάρκεια σε ΜΕΘ παί-
δων και νεογνών. Στη Θεσ-
σαλονίκη λειτουργούν τρεις 
Μονάδες Εντατικής Νοσηλεί-
ας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.), δύο 
στο Ιπποκράτειο και μία στο 
Παπαγεωργίου οι οποίες κα-
λύπτουν Κεντρική και Δυτι-
κή Μακεδονία. Αντίστοιχα, η 
ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτει-
ου είναι η μοναδική για τη βό-
ρεια Ελλάδα, από τα Γιάννενα 
ως την Αλεξανδρούπολη, με 
μόλις 10 κλίνες! 

Παρόμοια κατάσταση επι-
κρατεί και στον τομέα της 
Ψυχιατρικής Παιδιών και 
Εφήβων, με τις ελλείψεις τό-
σο στην νοσοκομειακή φρο-
ντίδα (αυτήν τη στιγμή λει-
τουργούν 18 κλίνες για όλη 
τη Βόρεια Ελλάδα), όσο και 
στις εξειδικευμένες δομές, 
όπως αυτισμού. «Είναι τόσο 
έντονο το φαινόμενο έλλει-
ψης τέτοιων δομών, που δε-
κάδες παιδιά παραμένουν σε 
νοσοκομειακό περιβάλλον με-
τά από εισαγγελικές εντολές 
για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, με αποτέλεσμα τον κίνδυ-
νο ιδρυματισμού με σοβαρό 

αντίκτυπο στην ψυχοκινητι-
κή, νοητική και συναισθημα-
τική τους ανάπτυξη», τονίζει 
η ΕΝΙΘ. 

Όπως ανέφερε σε δη-
λώσεις του ο πρόεδρος της 

ΕΝΙΘ Χρήστος Καραχρήστος, 
αφορμή ήταν τα θλιβερά πε-
ριστατικά με τις διακομιδές 
παιδιών στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα διότι δεν υπήρχαν κρε-
βάτια στη Θεσσαλονίκη. «Δεν 

προέκυψε από το πουθενά 
αυτό, είναι γνωστές οι τρα-
γικές ελλείψεις με ευθύνη 
όλων των κυβερνήσεων που 
έχουν αφήσει υποχρηματοδο-
τημένο και υποστελεχωμένο 

το σύστημα υγείας. Ωθούνται 
μάλιστα σε ένα ιδιωτικοποι-
ημένο σύστημα που δεν έχει 
σκοπό την κάλυψη των πραγ-
ματικών αναγκών», είπε χα-
ρακτηριστικά, όπως μεταδίδει 
το thesstoday.gr.

Οι ελλείψεις σε ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό 
για τις παιδιατρικές κλινικές 
είναι μεγάλες, σύμφωνα με 
την ΕΝΙΘ, με χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα το νοσοκο-
μείο Ιπποκράτειο όπου στις 
37 οργανικές θέσεις παιδιά-
τρων, υπάρχουν 11 κενά, για 
τα οποία έχουν προσληφθεί 
επικουρικοί.

Η Ένωση Νοσοκομειακών 

Ιατρών απαιτεί:
•Άμεσα μαζικές προσλή-

ψεις μόνιμου και εξειδικευ-
μένου προσωπικού και κάλυ-
ψη του συνόλου των κενών 
οργανικών θέσεων με θέσεις 

μόνιμης πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης. Μονι-
μοποίηση όλων των επικου-
ρικών, συμβασιούχων, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις.

•Ενίσχυση των ΜΕΘ παί-
δων και νεογνών για την 
ουσιαστική κάλυψη των 
αναγκών του παιδιατρικού 
πληθυσμού, με ουσιαστική 
αύξηση του αριθμού τους για 
την Βόρεια Ελλάδα και την 
στελέχωση τους με το επαρ-
κές και εξειδικευμένο προ-

σωπικό.
•Μέριμνα για άμεση ανά-

πτυξη υποδομών και εκπαί-
δευση επιστημονικού δυ-
ναμικού στον τομέα των 
εξειδικεύσεων της παιδιατρι-
κής. Αύξηση των κέντρων εκ-
παίδευσης για τις ήδη υπάρ-
χουσες εξειδικεύσεις της 
νεογνολογίας, εντατικολογί-
ας και λοιμωξιολογίας.

•Ανάπτυξη ολοκληρωμέ-
νου και επαρκούς κρατικού 
δικτύου παιδικής προστασίας.

•Ουσιαστικές αυξήσεις 
στους μισθούς και την εφημε-
ριακή αποζημίωση του υγειο-
νομικού προσωπικού. Άμεση 
εφαρμογή των τελεσίδικων 
αποφάσεων του ΣτΕ και του 
Αρείου Πάγου. Άμεση επα-
ναφορά των μισθών στα επί-
πεδα προ των περικοπών και 
10% αύξηση επί αυτών.

•Γενναία αύξηση της κρατι-
κής χρηματοδότησης για την 
Δημόσια Υγεία.

Από Αλεξανδρούπολη ως Γιάννενα μόνο 
μία ΜΕΘ για παιδιά με μόλις 10 κρεβάτια! 

Η ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ                

Για τραγικές ελλείψεις κάνουν λόγο οι 
γιατροί 

Πρόσφατα, ερώτηση κατέθεσαν οι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης και ο τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο 
Ανδρέας Ξανθός με θέμα: «Ανάγκη άμεσης 
προκήρυξης των κενών οργανικών θέσεων 
γιατρών στην Παιδιατρική Κλινική και στη 
Μονάδα Νεογνών του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης».

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές τονίζουν 
τη δραματική υποστελέχωση της Παιδιατρι-
κής Κλινικής και της Μονάδας Νεογνών του 
ΠΝ Αλεξανδρούπολης, οι οποίες καλύπτουν 
όλους τους νομούς της Αν. Μακεδονίας Θρά-
κης, και ερωτούν τον κ. Υπουργό:

Αν προτίθεται και πότε να προκηρύξει 

όλες τις κενές οργανικές θέσεις γιατρών 
ΕΣΥ στην Παιδιατρική Κλινική και στη Μο-
νάδα Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νο-
σοκομείου Αλεξανδρούπολης.

1.Αν προτίθεται, στο μεσοδιάστημα μέχρι 
την πλήρωση των θέσεων με μόνιμο ιατρικό 
προσωπικό, να καλύψει επειγόντως τα ση-
μερινά κενά με επικουρικούς παιδιάτρους. 

2.Αν υπάρχει σχέδιο συμπληρωματικών 
κινήτρων (εργασιακών, μισθολογικών, εκ-
παιδευτικών, επιστημονικής εξέλιξης κ.λπ.) 
για την προσέλκυση γιατρών στα υποστε-
λεχωμένα τμήματα των επαρχιακών νοσο-
κομείων και για την αντιστροφή του ιατρι-
κού brain drain.

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για Παιδιατρική 
Κλινική και Μονάδα Νεογνών ΠΓΝ Αλεξ/πολης

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 
(ΠΓΝΑ) προβλέπονται στον  Οργανισμό του (ΦΕΚ 

1156, τ. δεύτερο, 10/4/2012) 14 θέσεις γιατρών ΕΣΥ 
στην Παιδιατρική Κλινική και στη Μονάδα Εντατικής 

Νοσηλείας Νεογνών ( ΜΕΝΝ). Από αυτές τις 14 
οργανικές θέσεις καλυμμένες είναι μόνο οι 2 στην 

Παιδιατρική Κλινική και οι 5 στην ΜΕΝΝ. 

Η Παιδιατρική Κλινική 
του ΠΓΝ Αλεξανδρού-
πολης είναι η μοναδική 
τριτοβάθμια υγειονομι-
κή δομή για παιδιά στην 
Περιφέρεια της Ανατο-
λικής Μακεδονίας και 
Θράκης, καλύπτει 5 Νο-
μούς (Καβάλας, Δρά-
μας, Ξάνθης, Ροδόπης 
και Έβρου ) και ο  πλη-
θυσμός της περιοχής 
υπερβαίνει τις 500.000 
κατοίκους (απογραφή 
2021). Στελεχώνεται με 
μόλις 7 ειδικευμένους 
γιατρούς (4 μέλη ΔΕΠ, 
2 Διευθυντές ΕΣΥ  και 
1 επικουρικό γιατρό) και 
εφημερεύει καθημερινά 
όλο το χρόνο. 

Info

Ανακοινώνεται ότι κατά τις κάτωθι 
ημερομηνίες, από 08:00 Ω

έως 15:00 Ω θα εκτελούνται κατα-
στροφές πυρομαχικών στο ΠΒ - ΠΑ

«ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ», στην περιοχή 
«ΤΑΦΟΣ»:

- Από 24 Ιαν έως 3 Φεβ 23
- Από 16 έως 17 Φεβ 23
- Από 28 Φεβ έως 3 Μαρ 22 και
- Από 8 έως 32 Μαρ 23.
Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται 

αυτή που περικλείεται από τα χωριά: 
ΒΡΥΣΙΚΑ – ΚΥΑΝΗ – ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ – 
ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ – ΛΑ-
ΒΑΡΑ – ΚΙΣΣΑΡΙΟ - ΑΜΟΡΙΟ - ΨΑ-
ΘΑΔΕΣ.

Στην παραπάνω περιοχή, τις πα-

ραπάνω ημερομηνίες και ώρες, ΑΠΑ-
ΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η κυκλοφορία 
ατόμων ή οχημάτων και ποιμνίων για 
αποφυγή ατυχημάτων. Όποιος, μετά 
το πέρας των καταστροφών, βρίσκει 
οποιοδήποτε θραύσμα, ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ 
ΑΓΓΙΖΕΙ, αλλά να εντοπίζει τη θέση του 
και να ειδοποιεί αμέσως την πλησιέ-
στερη αστυνομική ή στρατιωτική αρχή.

Ανακοίνωση καταστροφής ναρκών 

Οι ημερομηνίες 
και οι περιοχές
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος 
για την υπογραφή του Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας για τον αγωγό πετρε-
λαίου Αλεξανδρούπολης-Μπουρ-
γκάς. Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες, το MUO θα μπορούσε να 
υπογραφεί ακόμη και μέσα στον 
Φεβρουάριο σε ειδική τελετή στην 
Αθήνα, ώστε αμέσως μετά η κοινή 
ελληνο-βουλγαρική ομάδα εργα-
σίας να αναλάβει την νέα μελέτη 
για το έργο, το οποίο σε πολλά 
σημεία παραμένει ίδιο με το αρχι-
κό. Η ροή πετρελαίου δεν θα είναι 
από Βορρά προς Νότο, αλλά το 
αντίστροφο. Και φυσικά θα είναι η 
Ελλάδα, μέσω Αλεξανδρούπολης, 
που θα προμηθεύει την Βουλγα-
ρία με πετρέλαιο, όχι εκείνη εμάς.

Τα μόνα που παραμένουν τα 
ίδια, είναι η όδευση και η ενόχλη-
ση της Τουρκίας, η οποία εφό-
σον τελικά το σχέδιο «περπατή-
σει», θα δει να υποβαθμίζονται τα 
Στενά του Βοσπόρου και το γεω-
πολιτικό της βάρος, αλλά και να 
αναβαθμίζεται περαιτέρω η Αλε-
ξανδρούπολη, για την γεωστρα-
τηγική ανάπτυξη της οποίας έχει 
εκφράσει κατ’ επανάληψη την δυ-
σφορία της.

Συνολικού μήκους 260 χλμ, τα 
130 χλμ στην Ελλάδα και τα υπό-
λοιπα στην Βουλγαρία, ο αγωγός 
θα έχει διάμετρο 24 ιντσών και 
χωρητικότητα 10 εκατ. τόνων για 
τη μεταφορά πετρελαίου στο δι-
υλιστήριο της Lukoil στο Μπουρ-
γκάς, το οποίο επίσης θα πρέπει 
να αναβαθμιστεί. Σήμερα χωρά 
ποσότητες 7-8 εκατ. τόνων, αλλά 

η χωρητικότητά του θα μετατραπεί 
σε 10 εκατ., όπως είχε αποκαλύψει 
πρόσφατα από την Αλεξανδρού-
πολη, ο Δημήτρης Κοπελούζος. Η 
Copelouzos Group θα είναι ο φο-
ρέας υλοποίησης του νέου έργου.

Σε αντίθεση με το αρχικό σχέ-
διο, το έργο στην νέα του μορ-
φή, φαίνεται να έχει την πλήρη 
στήριξη των ΗΠΑ και της Ε.Ε. στο 
πλαίσιο της στρατηγικής πλήρους 
απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυ-
κτά καύσιμα. Εφόσον μάλιστα επι-
βεβαιωθεί το ταξίδι του επικεφα-
λής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Άντονι 
Μπλίνκεν στην Ελλάδα, στις 21 
Φεβρουαρίου, δεν αποκλείεται μια 
από τις στάσεις που θα κάνει, να 
είναι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδι-
κά στην Αλεξανδρούπολη

Χριστόφ: Εργασίες σε 1-2 
χρόνια

Στο γεγονός ότι πλησιάζει η 
ώρα των υπογραφών αναφέρθη-
κε σε πρόσφατη συνέντευξή του 
στο mononews και ο υπ. Ενέρ-
γειας της Βουλγαρίας Ρόσεν Χρι-
στόφ, εκτιμώντας ότι οι εργασίες 
κατασκευής του αγωγού Αλεξαν-
δρούπολης – Μπουργκάς θα ξε-
κινήσουν σε 1-2 χρόνια και ότι ο 
αγωγός θα τεθεί σε λειτουργία, 
πιθανόν, σε 3-4 χρόνια.

Ο λόγος που οι Βούλγαροι θέ-
λουν να επισπευσθεί ο αγωγός εί-
ναι διπλός. Αφενός, τα «αλμυρά» 
πλέον τέλη διέλευσης που επιβάλ-
λει μέσω των Στενών η Τουρκία 
καθιστούν τη χρήση τους από τάν-
κερ που μεταφέρουν πετρέλαιο, 
ολοένα και πιο ακριβή, αφετέρου 

η Σόφια αναζητά εναλλακτικές 
καθώς σε μια διετία σταματά η 
εξαίρεση που έχει πάρει από το 
ευρωπαϊκό εμπάργκο κατά του 
ρωσικού αργού, θέμα για το οποίο 
άλλωστε βρίσκεται μόνιμα στο μά-
τι της Δύσης.

Με επιχείρημα ότι το διυλιστή-
ριο της Lukoil στο Μπουργκάς, το 
μεγαλύτερο των Βαλκανίων, έχει 
κατασκευαστεί ώστε να λειτουρ-
γεί μόνο με ρωσικό πετρέλαιο, η 
Σόφια έχει καταφέρει να πάρει την 
σύμφωνη γνώμη της ΕΕ, ώστε να 
συνεχίσει να εισάγει ρωσικό αργό 
έως το τέλος του 2024.

Τα προϊόντα διύλισης που πα-
ράγονται με ρωσικό αργό στο εκεί 
διυλιστήριο της Lukoil, αφορούν 
εσωτερική κατανάλωση και απα-
γορεύεται να μεταπωλούνται σε 
άλλες χώρες της ΕΕ. Η Ουάσιν-
γκτον ωστόσο, η οποία μετά τον 
πόλεμο βλέπει τις σχέσεις της με 
τη Σόφια να έχουν αναβαθμιστεί 
– λέγεται ότι ο Μπλίνκεν εκτός της 
Ελλάδας μπορεί να επισκεφτεί και 
την Βουλγαρία – δεν καλοβλέ-
πει την βουλγαρική εξαίρεση από 
το εμπάργκο και πιέζει την χώ-

ρα να απεξαρτηθεί πλήρως από 
τη Μόσχα.

Σύμφωνα μάλιστα με κάποια 
σενάρια που λέγεται ότι εξετάζει η 
βουλγαρική πλευρά γύρω από το 
προ 20ετίας σχέδιο, συζητείται η 
περαιτέρω επέκτασή του μέχρι τα 
λιμάνια της Βάρνας στη Βουλγα-
ρία, αλλά και της Κωνστάντζα στη 
Ρουμανία, που είναι το μεγαλύτε-
ρο στη Μαύρη Θάλασσα.

Συναινετικό διαζύγιο 
Κοπελούζου – Gazprom

Να προχωρήσουν σε «διαζύγιο 
κοινή συναινέσει» αποφάσισαν ο 
Όμιλος Κοπελούζου και η ρωσική 
GAZPROM αναφορικά με την μέ-
χρι τώρα κοινή τους εταιρία, την 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΚΑΖ.

Η κοινή πορεία τους κράτησε 
32 χρόνια και τώρα ο ρωσικός 
όμιλος αποχωρεί και πουλάει το 
μερίδιο του στον ελληνικό Όμιλο.

Ο όμιλος Κοπελούζου γίνε-
ται πλέον μοναδικός μέτοχος της 
Προμηθέας Gas. Να σημειωθεί ότι 
από τις αρχές του 2022 και μετά 
μειώνονται οι εισαγωγές ρωσικού 
φυσικού αερίου λόγω των κυρώ-

σεων κατά της Μόσχας, ενώ ενερ-
γειακές εταιρίες από την Ελλάδα 
έχουν συνάψει απ’ ευθείας συμ-
βόλαια με την Gazprom.

Οικονομικοί κύκλοι στην Αθή-
να χαρακτηρίζουν το συναινετικό 
διαζύγιο ως «αναμενόμενη εξέλι-
ξη που θεωρείται κίνηση win win» 
μετά τις ραγδαίες γεωπολιτικές 
αλλαγές και την πλήρη αναδια-
μόρφωση στην αγορά αερίου στα 
Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Άλλωστε ο Όμιλος Κοπελού-
ζου έχει στραφεί σε άλλες ενερ-
γειακές δραστηριότητες και αγο-
ρές ενώ μετά τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, οι γενικότερες συ-
ναλλαγές με τη Μόσχα δεν είναι 
ιδιαίτερα αρεστές σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Ο όμιλος που ίδρυσε ο Δημή-
τρης Κοπελούζος και διευθύνει 
σήμερα μαζί με τον πατέρα του, 
ο γιός του Χρήστος έχει στραφεί 
τα τελευταία χρόνια σε σημαντι-
κές ενεργειακές υποδομές LNG 
(FSRU) με αιχμή το μεγάλο πρό-
τζεκτ της Αλεξανδρούπολης.

Η «Προμηθέας Gas» εισήγαγε 
στην Ελλάδα σχεδόν ένα δισεκα-

τομμύριο κ.μ. ρωσικού αερίου ετη-
σίως. Με το ξέσπασμα της ενερ-
γειακής κρίσης η ποσότητα αυτή

άρχισε να μειώνεται, για να 
φθάσει στα περίπου 500.000 
κ.μ. Από αυτά, περί τα 400.000 
κ.μ. συμφωνήθηκε πέρυσι να τα 
προμηθεύεται η ΔΕΗ απευθείας 
από τη Ρωσία.

Έτσι, απέμειναν στην Προμηθέ-
ας Gas για διάθεση στην εγχώρια 
αγορά μόνον 100.000 κ.μ.

Σήμερα, μακροπρόθεσμα συμ-
βόλαια με την Gazprom Export 
έχουν επίσης η ΔΕΠΑ Εμπορίας 
για 2 δισ. κ.μ. και η Mytilineos για 
περίπου 1 δισ. κ.μ..

Η Προμηθέας Gas θα συνεχίσει 
να λειτουργεί ως εταιρία αερίου. 
Το υφιστάμενο συμβόλαιο της με 
την Gazprom θα διατηρηθεί έως 
τη λήξη του, το 2027.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε 
μεταξύ των δύο πλευρών, ανα-
μένεται να επικυρωθεί την προ-
σεχή Παρασκευή από το ΔΣ της 
μητρικής Gazprom στη Μόσχα, 
η οποία συμμετέχει στην ελληνι-
κή εταιρεία μέσω της θυγατρικής 
Gazprom Export.

Τον Φεβρουάριο στην Αθήνα το Μνημόνιο 
Ελλάδας – Βουλγαρίας για τον πετρελαιαγωγό 
Αλεξανδρούπολη – Μπουργκάς

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΕ 1-2 
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΘΑ 
ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΙΘΑΝΟΝ, 
ΣΕ 3-4 ΧΡΟΝΙΑ    

Η ροή πετρελαίου δεν θα είναι από Βορρά 
προς Νότο, αλλά το αντίστροφο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας 
και Βουλγαρίας για τον αγωγό πετρελαίου Αλεξανδρούπολης-Μπουργκάς

Μέχρι και το πέρας της (νέας) προ-
θεσμίας, δηλαδή την 13η Ιανουα-
ρίου, πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυ-
ριά υπέβαλαν αίτηση στην εφαρμογή 
«MyΘέρμανση» της ΑΑΔΕ, για το επί-
δομα θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις χορήγη-
σης επιδόματος θέρμανσης άγγιξαν 
τις 1.235.001, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΑΑΔΕ.

Η πρώτη δόση του επιδόματος 
θέρμανσης θυμίζουμε ότι καταβλή-
θηκε μέσα στον Δεκέμβρη. Πλέον, 

ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την 
επόμενη πληρωμή.

Ειδικότερα, για αγορές μέχρι 31 
Ιανουαρίου, τα ποσά θα καταβλη-
θούν στις 28 Φεβρουαρίου, όπου εί-
ναι προγραμματισμένη να γίνει η δεύ-
τερη φάση των πληρωμών.

Για παραγγελίες που θα γίνουν 
από 1 Φεβρουαρίου έως και 31 Μαρ-
τίου, οι πληρωμές θα γίνουν στην τρί-
τη φάση που είναι προγραμματισμένη 
για τα τέλη Απριλίου (28/4).

SOS για την πληρωμή
Να τονιστεί ότι για να ληφθεί όλη 

η επιδότηση, θα πρέπει η αξία της 
αγοράς του πετρελαίου να είναι δι-
πλάσια της επιδότησης που έχει να 
λαμβάνει κάθε δικαιούχος. Αν δεν 

καλυφθεί το ποσό τότε η επιδότηση 
περιορίζεται στο μισό.

Στα SOS επίσης συγκαταλέγεται 
και η σημαντικότατη λεπτομέρεια να 
συμφωνεί το ΑΦΜ του αιτούντος με 
το ΑΦΜ που υπάρχει στο τιμολόγιο 
αγοράς.

Τα ποσά του επιδόματος θυμίζουμε 
ότι κυμαίνονται μεταξύ 100 ευρώ και 
800 ευρώ, με προσαύξηση στα 1.000 
ευρώ για κατοίκους περιοχών με πο-
λύ κρύο όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη, 
κ.α., ενώ για νέους δικαιούχους και 
όσους εγκατέλειψαν το φυσικό αέριο 
για να βάλουν πρώτη φορά πετρέλαιο 
θέρμανσης, το επίδομα διπλασιάζεται 
μέχρι και 1.600 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η επόμενη δόση
Οι αιτήσεις χορήγησης 
επιδόματος θέρμανσης 
άγγιξαν τις 1.235.001
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της Κικής Ηπειρώτου 
Τις τιμές του 2022 νοσταλ-

γούν οι καταναλωτές στον 
Έβρο, αφού τόσο στην ενέρ-
γεια και τα καύσιμα, όσο και 
στα βασικά είδη διατροφής, 
οι τιμές στις αρχές του 2023 
είναι σημαντικά αυξημένες σε 
σχέση με τις τιμές στις αρχές 
του περασμένου έτους.

Δεν είναι υπερβολή να πει 
κανείς πως τα κρεατικά εί-
ναι πλέον είδος πολυτελείας, 
αφού τα περισσότερα είδη πα-
ρουσιάζουν από μήνα σε μή-
να μεγάλη αύξηση, που ξεκι-
νά από 20% και φτάνει μέχρι 
και το 37%, ενώ εντυπωσια-
κή είναι η άνοδος των τιμών 
και στα έλαια. Την ίδια στιγμή, 
ολοένα και περισσότερες εται-
ρείες μειώνουν την ποσότητα 
στα προϊόντα τους, αφήνοντας 

τις τιμές ίδιες, προκαλώντας 
την εύλογη αγανάκτηση των 
καταναλωτών. 

Κάθε πέρσι και καλύτερα 
μπορούμε να πούμε και για 
τις τιμές των καυσίμων και 
του πετρελαίου θέρμανσης, 
που επίσης έχουν εκτοξευτεί 
σε σχέση με τον Γενάρη του 
2022.

Από τις τιμοληψίες που 
διενεργεί τακτικά η Περιφέ-
ρεια ΑΜΘ, θα ρίξουμε μία μα-
τιά στις τιμές των κρεατικών, 
όπως αυτές διαμορφώνονταν 
πέρσι τέτοια εποχή και όπως 
διαμορφώνονται την τρέχου-
σα περίοδο, στην περιοχή του 
βορείου Έβρου:

Χοιρινός κιμάς: Γενάρης 
2022: 7,11 ευρώ το κιλό - 
Γενάρης 2023: 7,68 ευρώ το 
κιλό

Στήθος κοτόπουλο: Γενά-
ρης 2022: 7,2 ευρώ το κιλό 
– Γενάρης 2023: 8,78 ευρώ 
το κιλό

Κοτόπουλο εγχώριο: Γε-
νάρης 2022: 3,4 ευρώ το κι-
λό – Γενάρης 2023: 4,2 ευ-
ρώ το κιλό

Χοιρινή μπριζόλα : Γενάρης 
2022: 6,1 ευρώ το κιλό – Γε-
νάρης 2023: 6,9 ευρώ το κιλό 

Χοιρινό σνίτσελ: Γενάρης 
2022 : 7,1 ευρώ το κιλό – Γε-
νάρης 2023: 8,2 ευρώ το κιλό

Βόειο κιλότο: Γενάρης 
2022: 9,5 ευρώ το κιλό – Γε-
νάρης 2023: 12,7 ευρώ το 
κιλό

Μοσχαρίσια μπριζόλα: Γε-
νάρης 2022: 8,5 ευρώ το κι-
λό – Γενάρης 2023: 11,7 ευ-
ρώ το κιλό 

Στο νότιο Έβρο, θα ασχολη-
θούμε με τις τιμές των οπω-
ρολαχανικών, όπου υπάρχουν 
αυξομειώσεις. Ενδεικτικά, κά-
ποια προϊόντα που έχουν αυ-
ξηθεί φέτος σε σχέση με πέρ-
σι:

Μπανάνες: Γενάρης 2022: 
2,15 ευρώ το κιλό – Γενάρης 
2023: 1,73 ευρώ το κιλό

Κρεμμύδια ξερά: Γενάρης 
2022: 0,71 ευρώ το κιλό – 
Γενάρης 2023: 1,04 ευρώ το 
κιλό

Σπανάκι: Γενάρης 2022: 
1,66 ευρώ το κιλό – Γενάρης 
2023: 1,71 ευρώ το κιλό

Μαϊντανός (ματσάκι): Γενά-
ρης 2022: 0,55 ευρώ – Γενά-
ρης 2023: 0,63 ευρώ

16% πάνω το ελαιόλαδο, 
18% το σπορέλαιο

Εντυπωσιακές αυξήσεις και 
στο ελαιόλαδο και το σπορέ-
λαιο στον Έβρο, όπως προ-
κύπτει από τους παρακάτω 
πίνακες :

Ξέφυγε το πετρέλαιο 
κίνησης  

Στις τιμές των καυσίμων, 

συγκρίναμε τις τιμές τους 
στις 23/1/2022 και στις 
23/1/2023. Όπως προκύ-
πτει, η τιμή της αμόλυβδης 95 
οκτανίων, πέρσι ήταν στο 1,80 
ευρώ το λίτρο, ενώ φέτος στο 
1,89. Η αμόλυβδη 100 οκτα-
νίων, πέρσι διαμορφώνονταν 
στο 1,95 και φέτος στο 2,08 
ευρώ το λίτρο. Ακόμη πιο με-
γάλη η αύξηση στο πετρέλαιο 
κίνησης, από 1,54 ευρώ πέρ-
σι, στο 1,80 φέτος. Όσο για το 
πετρέλαιο θέρμανσης, πέρσι 
ο μέσος όρος της τιμής διά-
θεσής του ήταν στο 1,21 και 
φέτος στο 1,29 ευρώ το λίτρο. 

Κάθε πέρσι και καλύτερα: Σαρωτική 
η ακρίβεια στον Έβρο και το 2023

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 
2022, ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΕΚΑΝΕ 
ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ 
– ΦΩΤΙΑ: ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ 40% 
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15% ΟΙ 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΑΙΑ          

Ανοδικές οι τιμές και στα καύσιμα, 
ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης 

Τις (προ)χθεσινές εξαγγελίες 
Μητσοτάκη σχολιάζει η Βουλευτής 
Έβρου και Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Ενημέρωσης & Επι-
κοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία 
Γκαρά, κάνοντας λόγο για νέο χαρά-
τσι της κυβέρνησης στις εισφορές 
ελεύθερων επαγγελματιών και αγρο-
τών καθώς και για τσεκούρι ύψους 
7,5 δις της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
στους συνταξιούχους.

“Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπά-
τησε διπλά τους συνταξιούχους, με 
περικοπές που στο τέλος της τετραε-
τίας της κυβέρνησης ΝΔ, θα αγγίξουν 
ή και θα ξεπεράσουν αθροιστικά τα 
7,5 δις! Αρχικά περικόπτοντας τη 13η 
σύνταξη που είχε επαναφέρει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ – ενώ προεκλογικά υποσχόταν 
η ΝΔ ότι θα τη διατηρήσει – και στη 
συνέχεια εμπαίζοντας τους συνταξι-
ούχους, μη δίνοντας τα αναδρομικά 
από δώρα και επικουρικές συντάξεις.

Παράλληλα, νέα χαράτσια ετοι-
μάζονται να πληρώσουν το αμέσως 
επόμενο διάστημα 2 εκατομμύρια 

ασφαλισμένοι, ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες και αγρότες. Οι ασφαλιστι-
κές τους εισφορές θα αυξηθούν το 
2023 κατά 9,6%!!! (όπως έκλεισε ο 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το 
2022), καθώς το Υπουργείο Εργασί-
ας αναμένεται να ενεργοποιήσει από 
τον επόμενο μήνα τον «νόμο Βρού-
τση» (4670/2020) με τον οποίο «από 
01.01.2023 όλες οι ασφαλιστικές κα-
τηγορίες προσαυξάνονται κατ’ έτος 
με διαπιστωτική πράξη του υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
κατά το ποσοστό μεταβολής του μέ-
σου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών κα-
ταναλωτή του προηγούμενου έτους».

Αυτό σημαίνει πως από τα 185 
ευρώ που ήταν οι ασφαλιστικές ει-
σφορές επί ΣΥΡΙΖΑ όταν και ίσχυε 
ο υπολογισμός με βάση το φορολο-
γητέο εισόδημα της προηγούμενης 
χρονιάς, από τον επόμενο μήνα και 
το νέο χαράτσι της ΝΔ οι εισφορές 
θα αγγίζουν τα 240 ευρώ! Ενώ νέα 
αύξηση 4% με 5% αναμένεται στις 
εισφορές και το 2024!

Έχουμε να κάνουμε με μια κυ-
βέρνηση που εχθρεύεται τη μικρο-
μεσαία επιχειρηματικότητα, τσακίζει 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, ισο-
πεδώνει τους παραγωγούς και τους 
αγρότες, προσβάλλει και εξευτελίζει 
τους συνταξιούχους. Διαλύουν συ-
νειδητά τη ραχοκοκαλιά της εγχώ-
ριας οικονομικής και παραγωγικής 
βάσης, εξυπηρετώντας αποκλειστικά 
τη διαπλοκή και συμφέροντα ισχυ-
ρών ομίλων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται για επα-
ναφορά της 13ης Σύνταξης, επιστρο-
φή των αναδρομικών, αποκατάσταση 
της αδικίας με την προσωπική διαφο-
ρά καθώς και μέτρα αντιμετώπισης 
της αισχροκέρδειας που ροκανίζει το 
εισόδημα των συνταξιούχων.

Δεσμεύεται για δραστική μείωση 
των λογαριασμών ενέργειας, επανα-
κρατικοποίηση της ΔΕΗ, προστασία 
από τις αποκοπές ρεύματος των ευ-
άλωτων νοικοκυριών.

Δεσμεύεται για έκτακτη μείωση 
του ΦΠΑ στα τρόφιμα στον υπερ-
μειωμένο συντελεστή 6%, μείωση 
των συντελεστών του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων (βεν-
ζίνη, πετρέλαιο κίνησης-θέρμανσης, 
φυσικό αέριο) στα κατώτερα επιτρε-
πτά όρια της ΕΕ, και τη μη καταβολή 
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

Δεσμεύεται για ρύθμιση των χρε-
ών, με διαγραφή μέρους της βασικής 
οφειλής χρεών που δημιουργήθηκαν 
στην πανδημία, και 120 δόσεις για 
την αποπληρωμή του υπολοίπου. Δε-
σμεύεται για νέο πτωχευτικό κώδικα, 
με ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του 
ιδιωτικού χρέους με προστασία της 
πρώτης κατοικίας.

Δεσμεύεται για αφορολόγητο για 
μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, αυτοαπασχο-
λούμενους, κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες στα 10.000 ευρώ, κατάρ-
γηση του τέλους επιτηδεύματος, και 
ακατάσχετο επαγγελματικό λογαρια-
σμό.

Η μαζική αποδοκιμασία των νεοφι-
λελεύθερων, αντικοινωνικών και ρου-
σφετολογικών επιλογών της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη στις επερχόμενες 
εκλογές, αποτελεί πλέον πατριωτικό 
καθήκον και όρο επιβίωσης για την 
ελληνική κοινωνία, για την κοινωνία 
του Έβρου”.

Γκαρά: “Τσεκούρι 7,5 δις Μητσοτάκη 
στους συνταξιούχους”
Για “δραματικές αυξήσεις στις εισφορές ελεύθερων 
επαγγελματιών & αγροτών” κάνει λόγο η Βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του 
Πρωθυπουργού
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ

Πρόσφατα εκδόθηκε ένα 
πολύ ενδιαφέρον  βιβλίο με 
με τίτλο «Η Μεταρρυθμιστική 
Τεχνική μέσα από την Ιστορική 
Εξέλιξη των Διοικητικών Με-
ταρρυθμίσεων στο πεδίο της 
Αποκέντρωσης και της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στην Ελ-
λάδα». Συντάκτης της Μελέ-
της ο Παναγιώτης Μαΐστρος 
και ερευνητική ομάδα ο Ράλ-
λης Γκέκας, ο Γιάννης Γούπιος 
και η Δήμητρα Κουτσούρη με 
πρόλογο του καθηγητή ΕΚΠΑ 
Ν.-Κ. Χλέπα.

Η Μελέτη αφορά τις διοικη-
τικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο 
της Αποκέντρωσης και της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα 
μας τη Μεταπολιτευτική περί-
οδο (1975–2020).

Η αποτίμηση αφορά την 
ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτο-
διοίκησης, το Πρόγραμμα “Κα-
ποδίστριας” και το Πρόγραμμα 
“Καλλικράτης”, αλλά και πολ-
λές επιμέρους συνιστώσες του 
θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, όπως είναι οι αρμοδιό-
τητες των ΟΤΑ, οι προγραμμα-
τικές συμβάσεις, οι δημοτικές 
επιχειρήσεις και οι αναπτυξια-
κές εταιρείες, ο δημοκρατικός 
προγραμματισμός, τα οικονο-
μικά και η οικονομική διαχεί-
ριση των ΟΤΑ, η εισαγωγή της 
πληροφορικής στους ΟΤΑ, οι 
θεσμοί συνεργασίας, η συμμε-
τοχή των πολιτών, οι κοινωνι-
κές δομές και προγράμματα, 
τα αναπτυξιακά προγράμμα-
τα των ΟΤΑ. 

Το σημαντικό πλεονέκτημα 
της Μελέτης είναι ότι οι τέσ-
σερεις επιστήμονες που είναι 
η ομάδα εκπόνησης της Μελέ-
της, έχοντας αφιερώσει το με-
γαλύτερο μέρος της επαγγελ-
ματικής ζωής τους στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση από διάφορες 
θέσεις ευθύνης, συμμετείχαν 
στη νομοθέτηση και εφαρμογή 
των περισσότερων από τις δι-
οικητικές μεταρρυθμίσεις που 
περιγράφουν στη Μελέτη και 
επομένως μας δίνουν πολύτι-
μα στοιχεία και πληροφορίες 
για τη γέννηση και την εξέλιξή 
τους και καταλήγουν σε προ-
τάσεις για την επόμενη σημα-
ντική διοικητική μεταρρύθμιση 
στο πεδίο της Αποκέντρωσης 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα σημαντικότερα συμπε-
ράσματα και οι προτάσεις τους 
είναι τα ακόλουθα. 

1. Οι βασικές αρχές και οι 
στρατηγικοί στόχοι των διοικη-
τικών μεταρρυθμίσεων  είναι 
η βελτίωση της αποτελεσματι-
κότητας και της αποδοτικότη-
τας των φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, η δημοκρατι-
κή λειτουργία του θεσμού και 
η ενεργότερη συμμετοχή των 
πολιτών, η προώθηση της πε-
ριφερειακής και της τοπικής 
ανάπτυξης με σκοπό την χω-
ρική και κοινωνική συνοχή και 
γενικότερα η αναβάθμιση του 
ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης στο Πολιτειακό σύστη-
μα της χώρας μας. 

2. Ο χαρακτήρας κάθε διοι-
κητικής μεταρρύθμισης προσ-
διορίζεται με βάση τη μεταρ-
ρύθμιση των δομών, των 
λειτουργιών, των πόρων, των 
συστημικών σχέσεων και των 
μορφών διακυβέρνησης και 
υπάρχουν 4 μεταρρυθμιστικά 
εργαλεία που συγκροτούν την 
«Εργαλειοθήκη “Εμμ. Ροΐδης”». 

3. Η κατεύθυνση και ο οδο-
δείκτης των διοικητικών με-
ταρρυθμίσεων της Μεταπο-
λίτευσης 

Η ομάδα εκπόνησης της 
Μελέτης εκτιμά ότι υπάρχει 
μια ομόρροπη κατεύθυνση των 
διοικητικών μεταρρυθμίσεων, 
που υπηρετεί μια διαχρονική 
ιδεολογική και πολιτική επιλο-
γή και τις παραπάνω βασικές 
αρχές και στρατηγικούς στό-
χους και η οποία διαμορφώνει 
έναν οδοδείκτη για την επόμε-
νη μεταρρύθμιση Αποκέντρω-
σης και ενίσχυσης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

4. Οι αρμοδιότητες, οι δη-
μόσιες πολιτικές, οι λειτουργί-
ες και η διαλειτουρ-γικότητα

Η ομάδα εκπόνησης της 
Μελέτης θεωρεί ότι στο πε-
δίο της Αποκέντρωσης και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης η συ-
ζήτηση που αφορά τον ρόλο 
κάθε διοικητικού επιπέδου 
στο Πολιτειακό σύστημα της 
χώρας μας δεν αρκεί πλέον 
να περιορίζεται στην έννοια 
των “αρμοδιοτήτων”, αλλά ότι 
χρειάζεται να προσθέσουμε τις 
έννοιες “δημόσιες πολιτικές”, 
“λειτουργίες”, “εταιρική σχέ-
ση” και “διαλειτουργικότητα” 
των διοικητικών επιπέδων (Κε-
ντρικής Διοίκησης και Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων – Πε-
ριφερειών – Δήμων) και ότι 
η σπονδυλική στήλη της επό-
μενης σημαντικής διοικητικής 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι 

η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Δια-
κυβέρνηση.

5. Κάθε σημαντικός Νόμος 
χρειάζεται τα εργαλεία εφαρ-
μογής του 

Προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί η μεγάλη αδυναμία 
του πολιτικο-διοικητικού συ-
στήματός μας, που είναι η μη 
εφαρμογή των νόμων που 
ψηφίζονται, προτείνουν κά-
θε σημαντικός Νόμος να συ-
νοδεύεται από τα εργαλεία 
εφαρμογής του, όπως αυτά 
που προτείνονται στο πλαίσιο 
της «Εργαλειοθήκης “Εμμ. Ρο-
ΐδης”» και ιδίως το «Πρόγραμ-
μα Εφαρμογής του Νόμου». 

6. Οι τέσσερεις  μεταρρυθ-
μιστικές τεχνικές της μεταρ-
ρύθμισης των αρμοδιοτήτων 

1) Κατάργηση της έγκρισης 
αποφάσεων που λαμβάνονται 
σε ένα διοικητικό επίπεδο από 
υπερκείμενο διοικητικό επίπε-
δο, όταν η έγκριση αυτή απο-
τελεί έλεγχο σκοπιμότητας.

2)  Αποσαφήνιση των “συ-
ντρεχουσών” αρμοδιοτήτων, 
δηλαδή αυτών που ασκούνται 
εν τοις πράγμασι ταυτόχρονα 
από δύο επίπεδα, 

3) Προσθήκη νέων αρμο-
διοτήτων, εφόσον διασφαλί-
ζονται πλήρως οι πρόσθετοι 
πόροι που απαιτούνται για την 
άσκησή τους και 

4) «Αλλαγή της διοικητικής 
υπαγωγής υπαρχουσών συ-
γκροτημένων δομών ήδη χω-
ροθετημένων σε περιφερειακό 
ή τοπικό επίπεδο», όπως πρό-
τειναν η Ένωση Περιφερειών 
Ελλάδας και η Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας με κοινή πρό-
τασή τους (του 2018). 

7. Απαιτείται η χρηματοδό-
τηση των ΟΤΑ για να ασκή-
σουν αρμοδιότητες που τυπικά 
ήδη έχουν

8. Οι δομές της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης πρέπει να έχουν 
“βέλτιστο” (optimum) μέγεθος

Η ομάδα εκπόνησης της 
Μελέτης εκτιμά ότι για τις 
δομές της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης δεν χρειάζεται διαρκής 
μεγέθυνση της εδαφικής πε-
ριφέρειάς τους, ότι η εμπειρία 
από τις διοικητικές οργανώ-
σεις δείχνει ότι σύμφωνα με 
τα εκάστοτε δεδομένα και τα 
σχετικώς επιδιωκόμενα, υπάρ-
χει αντίστοιχο “βέλτιστο” μέγε-
θος και ότι στη διαχείριση των 
τοπικών υποθέσεων, μαζί με 
την αποτελεσματικότητα και 
την αποδοτικότητα χρήσης των 
πόρων, πρέπει να διασφαλίζε-
ται η εγγύτητα παροχής των 
υπηρεσιών και η συμμετοχή 
των πολιτών. 

9. Η επόμενη σημαντική με-
ταρρύθμιση θα είναι “λειτουρ-
γική”, “επιχειρησιακή” και “ψη-
φιακή” μεταρρύθμιση 

Θεωρούν ότι η επόμενη ση-
μαντική διοικητική μεταρρύθ-
μιση δεν μπορεί να είναι “δο-
μική” μεταρρύθμιση, αλλά θα 
είναι “λειτουργική”, “επιχειρη-
σιακή” και “ψηφιακή” μεταρ-
ρύθμιση. 

10. Η Ψηφιακή Πολυεπίπε-
δη Διακυβέρνηση 

Από νομικής και επιχει-
ρησιακής άποψης, Ψηφιακή 
Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 
σημαίνει αναοριοθέτηση των 
αρμοδιοτήτων και διασφάλι-
ση των συστημικών σχέσεων 
των τεσσάρων επιπέδων της 
Δημόσιας Διοίκησης (Κεντρι-
κής Διοίκησης – Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων – Περιφε-
ρειών – Δήμων) κατά τομεακή 
δημόσια πολιτική (ή λειτουρ-
γική περιοχή), με λειτουργική 
ενοποίησή τους μέσω τομεα-
κών Ολοκληρωμένων Πληρο-

φοριακών Συστημάτων 
(ΟΠΣ) και διασφάλιση 
της οριζόντιας διαλει-
τουργικότητάς τους. 

11. Οι προγραμματι-
κοί στόχοι για την δε-
καετία 2021–2030 και 
οι προτεραιότητες για 
την τρέχουσα χρονική 
περίοδο 

Η ομάδα εκπόνησης 
της Μελέτης, ως προγραμματι-
κούς στόχους για την δεκαετία 
2021–2030 προτείνει να υιο-
θετηθούν οι δέκα (10) βασικές 
θέσεις του Κειμένου Κοινών 
Θέσεων ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ του 
κοινού Συνεδρίου τους (2018). 

Ως προτεραιότητες για την 
τρέχουσα χρονική περίοδο θε-
ωρούνται οι  ακόλουθες:

•Η επίλυση του προβλή-
ματος διαφορετικότητας των 
ΟΤΑ, 

•Η οργάνωση και ο λειτουρ-
γικός εκσυγχρονισμός τους, 

•Η ενίσχυση των ανθρώπι-
νων πόρων και των πολιτικών 
προσωπικού, 

•Η διεύρυνση της οικονο-
μικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, 

•Η ενίσχυση της συμμε-
τοχής τους στα αναπτυξιακά 
προγράμματα, 

•Η διεύρυνση της διοικητι-
κής αυτοτέλειάς τους και 

•Η βελτίωση της αμφίδρο-
μης σχέσης πολιτών – τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

12. Η εφαρμογή της προ-
τεινόμενης μεταρρυθμιστικής 
τεχνικής 

Στη Μελέτη διατυπώνονται 
επιμέρους προτάσεις για βελ-
τιώσεις στους ακόλουθους θε-
σμούς: Επίλυση του προβλήμα-
τος της διαφορετικότητας των 
ΟΤΑ, Προγραμματικές Συμβά-
σεις, Αναπτυξιακές ανώνυμες 
εταιρείες ΟΤΑ, Κέντρα Διά 
Βίου Μάθησης, Ενεργειακές 
Κοινότητες, Έξυπνες Πόλεις 
(SmartCities), Ανοικτά Δεδο-
μένα. 

13. Ένα παράθυρο της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης προς την 
4η Βιομηχανική Επανάσταση 

Τέλος, ανοίγουν ένα “πα-
ράθυρο” προς την 4η Βιομη-
χανική Επανάσταση προτεί-
νοντας την αξιοποίηση από 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση των 
εργαλείων της: των BigData, 
του InternetofThinks, του 
Cloudcomputing, του Αυτο-
ματισμού, των Πλατφορμών 
και της Τεχνητής Νοημοσύνης, 
εκτιμούν δε ότι το “παράθυρο” 
αυτό μπορεί να αποκτήσει τα 
χαρακτηριστικά μιας ανοικτής 
“πύλης” προς τη νέα εποχή, με 
την προϋπόθεση ότι θα μπο-
ρούν να περάσουν όλοι οι ΟΤΑ 
(Δήμοι και Περιφέρειες), ώστε 
να επωφεληθούν όλοι οι πο-
λίτες ανεξάρτητα του τόπου 
κατοικίας και εργασίας τους.

Το βιβλίο συστήνεται στα 
στελέχη της δημόσιας διοίκη-
σης  και των ΔΕΚΟ, αλλά και 
στους περιφερειάρχες, στους 
αντιπεριφερειάρχες, στους δη-
μάρχους, στους αντιδημάρ-
χους, στους δημοτικούς  και 
περιφερειακούς συμβούλους 
και φυσικά σε κάθε πολίτη που 
θέλει να γνωρίζει  τις μεταρ-
ρυθμίσεις που απαιτούνται για 
τη βέλτιστη λειτουργία του κά-
θε επιπέδου της διοίκησης σε 
μια σύγχρονη ψηφιακή διακυ-
βέρνηση. https://www.eetaa.
gr/ekdoseis/pdf/174.pdf 

Παναγιώτης Μαΐστρος 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,  
• Σύμβουλος του Υπουργού 

Εσωτερικών (1982–1984), Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της ΕΕ-
ΤΑΑ (1985–1991), Ιδρυτικό 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Αναπτυξιακών Εταιρει-
ών (1991), Γενικός Διευθυ-
ντής της ΕΝΑΕ (1996–1997) 
και μέλος του ΔΣ της ΜΟΔ 
(1996–1999).

•Γενικός Γραμματέας Δημό-
σιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ 
(1997–1999), επιστημονικός 
σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ/ ΚΕΔΕ 
(2005–2022).  

• Δημοτικός Σύμβουλος Νέ-
ας Ιωνίας (2003–2006), Πρό-
εδρος της Δημοτικής Επιχείρη-
σης ΔΕΠΕΑ Ν.Ι. (2003–2004) 
και Περιφερειακός Σύμβουλος 
Αττικής (2011–2014).

• Έχει εκδώσει 3 βιβλία για 
τη Δημόσια Διοίκηση και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άρ-
θρα σε εφημερίδες και ηλε-
κτρονικά περιοδικά.

Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο 
του Παναγιώτη Μαΐστρου

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ    

«Εις νόμος απαιτείται εις αυτήν την 
χώραν, ο οποίος να επιτάσσει την 
εφαρμογήν όλων των υπολοίπων 
νόμων». Εμμανουήλ Ροΐδης

Ο Παναγιώτης Μαΐστρος
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Την Κυρακή 22 Ιανουαρίου, 
έγινε η κοπή της καθιερωμέ-
νης βασιλόπιτας του Εμπορικού 
Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ο 
οποίος φέτος παράλληλα γιόρ-
τασε και τα 77 χρόνια από την 
σύσταση και την λειτουργία του, 
με μια αδιάλειπτη παρουσία στα 
τεκταινόμενα του εμπορίου και 
της επιχειρηματικότητας.

Παρόντες μεταξύ άλλων στην 
εκδήλωση ήταν ο Αντιπεριφερει-
άρχης της Περιφερειακής Ενότη-
τας Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης, 
οι Βουλευτές Έβρου της Νέας 
Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης 
και Χρήστος Δερμεντζόπουλος, 
η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ 
– ΠΣ Νατάσα Γκαρά και οι Αντι-
δήμαρχοι Ηλίας Δαστερίδης και 
Ελένη Ιντζεπελίδου.

«Ήταν η αφορμή να βρεθού-
με, να συζητήσουμε και να κατα-
γράψουμε θέματα που μας απα-
σχολούν, εμπειρίες που αξίζει να 

μοιραστούν και νέες ιδέες που 
θέλουμε να υλοποιήσουμε για 
την προοπτική και την αναβάθ-
μιση του χώρου μας» ανέφερε 
σε μήνυμά του ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Αλεξαν-
δρούπολης Βασίλης Κασαπίδης

Η γιορτή του  Εμπορικού Συλλόγου 
Αλεξανδρούπολης

ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΣΕ 
ΤΑ 77 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ      
        
Τι αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Βασίλης 
Κασαπίδης στο μήνυμά του
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Χρονογράφημα

Η ιστορία μιας ανήλικης πόρνης - Μέρος 13ο 

Τ
ο σούρουπο βρήκε τους δύο ταξιδιώτες να 
φτάνουν στο ίδιο πανδοχείο που πριν από 
πολλά χρόνια είχαν και πάλι ξημερώσει, με 
προορισμό τη Μακεδονία, μόνο που τότε ήταν 
νέοι, ερωτευμένοι και γεμάτοι όνειρα για την 

κοινή ζωή τους που μόλις ξεκινούσε. Ο Ηλίας και η Χαρί-
κλεια ήθελαν έστω και για λίγες ώρες να ξαναθυμηθούν 
τις στιγμές που πέρασαν ως νιόπαντροι σε κείνο το χάνι. 
Παρόλα αυτά όμως δε μπορούσαν να βγάλουν από τη 
σκέψη τους το λόγο για τον οποίο έκαναν αυτό το ταξί-
δι. Την άλλη μέρα ξύπνησαν νωρίς το πρωί. Ήθελαν να 
εκμεταλλευτούν τις λιγοστές ώρες της ημέρας ώστε να 
φτάσουν με ασφάλεια στο σπίτι της Μυρσίνης και 
της εξαδέρφης Ευθαλίας. 

Το βράδυ που πέρασε ήταν μία μικρή 
ανάπαυλα για όσα θα ερχόταν τις επόμε-
νες εβδομάδες. Τόσο εκείνοι, όσο και τ’ 
άλογά τους, ήταν ξεκούραστα κι έτοιμα 
να συνεχίσουν την πορεία τους. Η Χαρί-
κλεια άφησε τον άντρα της να πηγαίνει 
μπροστά για να την καθοδηγεί. Ένιωθε 
ασφάλεια με τον Ηλία και γι’ αυτό άφησε 
τις χειμωνιάτικες εικόνες που τις προσέφερε 
απλόχερα η φύση να την παρασύρουν. Όμως 
αυτό δεν κράτησε για πολύ. Της ήταν δύσκο-
λο να μη σκέφτεται τα όσα θα συνέβαιναν. Αν 
και δεν το είχε συζητήσει ποτέ με το σύντρο-
φό της, αγχωνόταν για το πώς θα εξελισσόταν 
η συνάντησή του με τον Ισίδωρο. Ήταν κοινό 
μυστικό ανάμεσα στις γυναίκες της οικογένειας ότι οι 
δύο αυτοί άντρες σχεδόν μισούσαν ο ένας τον άλλον. 
Μάλιστα αρκετές φορές στο παρελθόν είχαν λογομαχή-
σει έντονα μπροστά σε τρίτους. Δεν ήθελε όμως να τον 
ρωτήσει πώς αισθανόταν που θα τον αντιμετώπιζε ξα-
νά, γιατί θα τον έφερνε σε δύσκολη θέση. Την προβλη-
μάτιζε όμως και κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Ποια θα ήταν η 
αντίδραση της εγκυμονούσας Γεωργίας όταν θα έβλεπε 
ξαφνικά τον πατέρα της. Ευχόταν μέσα της όλες αυτές οι 
σκέψεις να μην είναι τελικά παρά μόνο δικές της φοβίες. 
Αφού πήρε μία βαθιά ανάσα, αφήνοντας τον παγωμένο 
αέρα να γεμίσει τα πνευμόνια της, άρπαξε με δύναμη τα 
χαλινάρια του αλόγου κι άρχισε να τρέχει προσπερνώ-
ντας τον Ηλία. Εκείνος την κοίταζε με θαυμασμό και τρυ-
φερότητα. Οι δυο τους για αρκετή ώρα συναγωνίζονταν 
στο τρέξιμο σαν μικρά παιδιά. Εξάλλου, στο δρόμο δεν 
κυκλοφορούσε σχεδόν κανείς για να τους δει. 

Κόντευε να νυχτώσει. Ήδη τα πρώτα αστέρια είχαν αρ-
χίσει δειλά δειλά να φωτίζουν τον ουρανό, όταν επιτέλους 
το ταξίδι τους έφτανε στο τέλος του.  Όταν η Ευθαλία 
άνοιξε τη βαριά ξύλινη πόρτα παραξενεύτηκε, όπως και 
η μάνα της η Μυρσίνη, που αντίκρισαν το ζευγάρι. Άλλω-
στε γνώριζαν καλά ότι κάθε φορά που η εξαδέρφη της 
τους επισκεπτόταν τους ενημέρωνε ήδη από πριν. Όμως 
η χαρά των δύο γυναικών ήταν μεγάλη που έβλεπαν ξα-
νά τον Ηλία μετά από τόσα χρόνια. Η Χαρίκλεια θέλοντας 
να δικαιολογηθεί, τούς εξήγησε ότι ο λόγος που δεν τους 
ενημέρωσε για τον ερχομό τους ήταν η κακοκαιρία των 
προηγούμενων ημερών, η οποία δυσκόλευε την επικοι-
νωνία. Μπαίνοντας μέσα οι δύο γονείς ρώτησαν αμέσως 
πού βρίσκεται το παιδί τους, για να λάβουν την απάντηση 
ότι ήταν στο μικρό σπιτάκι του κήπου και φρόντιζε τον 

Ισίδωρο. Όταν το άκουσε αυτό ο Ηλίας προσπάθησε από 
ευγένεια να κρύψει τον εκνευρισμό του ώστε να μη στε-
νοχωρήσει τις οικοδέσποινες του σπιτιού. Εξάλλου ένιωθε 
αρκετά καταβεβλημένος από το ταξίδι για ν’ ασχοληθεί 
με ένα τόσο σοβαρό θέμα. Άλλωστε είχε αρκετές μέρες 
μπροστά του ώστε να μιλήσει με την κόρη του. Είχε σκε-
φτεί μάλιστα και τα λόγια που θα της έλεγε. Αφού το ζευ-
γάρι δείπνησε με τις δύο οικοδέσποινες, έπειτα, για πολύ 
ώρα, πίνοντας  ζεστό τσάι κάθισαν στο χαγιάτι αναπολώ-
ντας το παρελθόν. Η Μυρσίνη συγκινημένη δεν άφηνε το 
βλέμμα της ν’ απομακρυνθεί από τον Ηλία. Κάποτε, πριν 
πολλά χρόνια, στο πρόσωπό του έβλεπε τον γιο που δεν 

της χάρισε η ζωή. Ποτέ δεν ξεπέρασε το γεγονός 
ότι οι δύο νέοι όταν παντρεύτηκαν αποφάσισαν 

να φύγουν μακριά της. Αυτό ήταν ένα ακόμα 
αγκάθι που μάτωνε συνεχώς την ψυχή της 
ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία από γινά-
τι δεν τους επισκέφτηκε ποτέ στο μέρος 
όπου είχαν αποφασίσει να ζήσουν, αν και 
δεν είχε συναντήσει τους γιους της οικο-

γένειας. Στις μεγάλες χαρές και λύπες της 
Χαρίκλειας, εκείνη προφασιζόμενη διάφορες 

δικαιολογίες ήταν πάντα απούσα. Παρόλο που 
η θετή της κόρη τη θεωρούσε πραγματική μάνα. 

Όμως τα χρόνια πέρασαν και κείνη είχε πια γε-
ράσει, μετατρέποντας στο μυαλό της τις πικρίες 
του παρελθόντος σ’ ένα ξεθωριασμένο καμβά 
αναμνήσεων. Σημασία τώρα είχε να σταθεί στο 
πλάι της αυτή τη δύσκολη στιγμή. Στο πρόσωπο 

της Γεωργίας εκείνη αντίκριζε ασυναίσθητα την καρδιακή 
της φίλη, την Βασιλεία. Γιαγιά κι εγγονή, αν και η μοίρα 
τα έφερε έτσι ώστε να μη συναντηθούν, έμοιαζαν σαν 
δυο σταγόνες νερό, τόσο εξωτερικά όσο και στο χαρα-
κτήρα, καθώς και οι δύο ήταν ονειροπόλες κι ευαίσθητες. 

Ο Ηλίας όλο το βράδυ δε μπόρεσε να κοιμηθεί, πε-
ριμένοντας να ξημερώσει. Το πρωί αναζήτησε την κόρη 
του μέσα στο σπίτι. Είχαν περάσει σχεδόν τέσσερις μήνες 
που είχε να τη δει. Η κοιλιά της θα είχε μεγαλώσει αρκε-
τά. Το κορίτσι που έφυγε από το σπίτι του είχε γίνει πια 
γυναίκα. Αισθανόταν ότι όσο κι αν το προσπαθούσε θα 
ένιωθε άβολα να την αντικρίσει σε αυτή την κατάσταση. 
Οι άντρες πάντα ένιωθαν περίεργα να μιλάνε για τέτοια 
θέματα, μιας και τα θεωρούσαν γυναικείες υποθέσεις. 
Κατευθύνθηκε βιαστικά προς την κουζίνα. Εκεί βρήκε την 
Ευθαλία μαζί με τη γυναίκα και την κόρη του να κάθονται. 
Η Χαρίκλεια είχε φροντίσει από το προηγούμενο βράδυ, 
κρυφά από κείνον, να ενημερώσει το παιδί τους ότι είχαν 
έρθει μαζί,  για να μη σοκαριστεί όταν θα συναντούσε 
τον κύρη της. Οι πρώτες κουβέντες ανάμεσα σε πατέρα 
και κόρη ήταν τυπικές. Όσο κι αν η μάνα πάλευε να την 
πείσει ότι δεν έφταιγε για το βιασμό της από τον Τούρ-
κο, η Γεωργία αντικρίζοντάς τον ένιωσε ντροπή για την 
ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη της. Στεναχωριόταν που εκεί-
νος θα στιγματιζόταν εξαιτίας της στο μικρό χωριό όπου 
ζούσαν. Η νεαρή γυναίκα μετά από μερικές στιγμές αμη-
χανίας δεν άντεξε και πήγε να κρυφτεί στην αγκαλιά του 
μπαμπά της. Αυτός κρατώντας τη σφιχτά με τα δυο του 
χέρια άφησε τα δάκρυα να κυλίσουν από το πρόσωπό 
του. Η Χαρίκλεια κοιτώντας τους ένιωσε να φεύγει από 
το στήθος της ένα βάρος. Ήταν πια η ώρα να μείνουν 
μόνοι οι δυο τους για να μιλήσουν. 

Οι εικόνες αυτές φέρνουν στο νου μου χωρίς να το 
θέλω το δικό μου πατέρα. Έναν άνθρωπο σκληρό και 
απόλυτο απέναντι στη γυναίκα και τα παιδιά του. Ακόμα 
και τώρα που είμαι εβδομήντα πέντε χρονών κι έχω γε-
ράσει αναρωτιέμαι αν ποτέ μας αγάπησε. Για τον κόσμο 
ήταν ένας καλός, πράος κι ευγενικός άνθρωπος. Βλέ-
πετε, ήξερε καλά να κρύβει τον πραγματικό του εαυτό 
πίσω από το ράσο του. Από τότε που ήμουν ακόμα παιδί 
πίστευα ότι πολλές φορές τα ράσα κρύβουν πολλά και 
σκοτεινά πράγματα, αλλά και άλλες φορές απέραντη κα-
λοσύνη. Κάποια στιγμή, όπως έχω ξαναπεί, θα μιλήσω 
χωρίς να ντραπώ για τη ζωή μου και τους ανθρώπους 
που τη σημάδεψαν. 

Κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο βλέπω τα πρώτα 
λεωφορεία να μεταφέρουν νυσταγμένους επιβάτες που 
κυνηγούν το μεροκάματο. Το ρολόι στον τοίχο δείχνει 
έξι το πρωί. Είναι η ώρα να σταματήσω το γράψιμο και 
να πάω για ύπνο, ελπίζοντας ότι ίσως έρθει και πάλι στα 
όνειρά μου η προγιαγιά μου η Γεωργία για να μου δώσει 
κουράγιο κι έμπνευση να συνεχίσω να καταγράφω την 
ιστορία των προγόνων μου…

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  

Γνώμη

Υπάρχει πραγματικά πρόνοια 
«επί τω έργω» για τα Α.μεΑ ή είναι 

απλά μια «εκδήλωση 
συμπάθειας» στα Social Media; 

Τ
ην ώρα που το Τε-
χνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος προσκαλεί 
τους Μηχανικούς να 
υποβάλλουν αίτηση 

ώστε να συμπεριληφθούν στο 
Μητρώο Ελεγκτών Προσβα-
σιμότητας έως τις 3 Φεβρου-
αρίου 2023, την ίδια 
ώρα συνεχίζονται 
να κατασκευάζο-
νται έργα υποδο-
μής στην Ελλά-
δα, χωρίς καμιά 
πρόνοια για τα 
άτομα με ανα-
πηρία! Ένα τέ-
τοιο έργο είναι και 
το έργο του Δήμου 
μας που αφορά στην 
«Ανάπλαση ιστορι-
κού κέντρου Αλε-
ξανδρούπολης».

Είναι πραγματικά 
απορίας άξιον, πώς 
το έργο αυτό χρημα-
τοδοτείται, πώς εγκρίνονται οι με-
λέτες του, πώς λαμβάνονται οι 
πολιτικές και οι τεχνικές αποφά-
σεις για την υλοποίηση του, χω-
ρίς να υπάρχει καμία πρόνοια για 
τα άτομα με προβλήματα όρα-
σης… Με έκπληξη διαβάζει και 
βλέπει τις παρακάτω φωτογρα-

φίες στην ανάρτηση του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στο Facebook 
καθώς μιλάει για την ολοκλήρω-
ση του έργου στο τμήμα της οδού 
Νικηφόρου Φωκά (πεζόδρομος 
Ταχυδρομείου). Το μόνο που μπο-
ρεί κάποιος να διακρίνει ευχερώς 
στις παρακάτω φωτογραφίες, εί-
ναι η ύπαρξη ειδικών κίτρινων 
ανάγλυφων πλακών πεζοδρομί-
ου ως διακοσμητικά στοιχεία!!! 
Ο πραγματικός λόγος των ειδι-
κών κίτρινων ανάγλυφων πλα-
κών πεζοδρομίου είναι η παρο-
χή οδηγιών κατεύθυνσης προς 
τους συνανθρώπους μας με προ-
βλήματα όρασης. Ωστόσο, στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, όπως 
διακρίνεται και από τις φωτογρα-
φίες, αυτές έχουν διακοσμητικό 

ρόλο, αφού έχουν τοποθετηθεί 
με γνώμονα  «αισθητικά» κριτή-
ρια και όχι σε κατάλληλη όδευση, 
ώστε να επιτευχθεί ο πραγματικός 
σκοπούς τους, που δεν είναι άλ-
λος παρά η παροχή συνδρομής 
προς τους συνανθρώπους μας, 
που αντιμετωπίζουν προβλήμα-

τα όρασης. 
 Σαν να «περίσσε-

ψαν» από κάποιο 
«άλλο έργο»… 
(όπου εκεί απαι-
τούνταν από τη 
Μελέτη Προσβα-
σιμότητας) και να 
τις βάλαν εδώ… σε 

«ρόλο» διακοσμητι-
κού μοτίβου! 
Μία τόσο φαινομενικά 

απλή κατασκευή, το 
να βάλεις αυτές τις 
ειδικές πλάκες, σε 
συγκεκριμένη όδευ-
ση ώστε να εξυπη-
ρετεί του συμπολί-

τες μας με προβλήματα όρασης 
ώστε το έργο αυτό να του επιτρέ-
πει να κινούνται ελευθέρα, απο-
δεικνύεται ότι δεν είναι. 

Είναι η άγνοιά μας; Είναι η έλ-
λειψη συντονισμού των αρμόδι-
ων; Είναι έλλειψη πολιτικής βού-
λησης ή αδιαφορία; 

Δεν ξέρω αν είναι κάτι από τα 
παραπάνω, αυτό που ξέρω σίγου-
ρα είναι ότι αντιλαμβανόμαστε το 
πρόβλημα όταν χτυπήσει την δι-
κή μας πόρτα και γίνει δικό μας… 

Ελπίζω η προσπάθεια που κά-
νει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος με την κατάρτιση του Μητρώ-
ου Ελεγκτών Προσβασιμότητας 
να αποδώσει καρπούς και να μην 
δούμε ξανά στο μέλλον νέα έρ-
γα για τα οποία να μην υπάρχει 
καμία πρόβλεψη για αυτούς τους 
συμπολίτες μας. 

*Κωνσταντίνος Π. 

Παπαδόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός

τ. Πρόεδρος Ν.Ε. Έβρου ΤΕΕ-

Θράκης

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*

Οδός Νικιφώρου Φωκά. Φωτογραφία 
από την σελίδα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στο Facebook. 
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Του Γιώργου 
Πανταζίδη  

Με τις πρώτες δυνατές βρο-
χές επανήλθαν και οι κουβάδες 
στο κλειστό γυμναστήριο της 
Αλεξανδρούπολης. Συνήθειο 
παλιό, σε κάθε ισχυρή βροχό-
πτωση, ωστόσο από το 2019 
είχε υποβληθεί πρόταση για 

ενεργειακή του αναβάθμιση, 
η οποία είχε εγκριθεί από την 
προηγούμενη κυβέρνηση και 
εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρη-
ματοδότησης. Παρόλα αυτά 
δεν προχώρησε εδώ και 3 και 
πλέον χρόνια με αποτέλεσμα 
οι θλιβερές εικόνες εντός του 
κλειστού γυμναστηρίου «Μι-

χάλης Παρασκευόπουλος» να 
επαναλαμβάνονται. 

Τελευταία φορα που το 
είδαμε ήταν το Σάββατο σε 
αγώνα βόλει με κουβάδες να 
έχουν τοποθετηθεί στην κερ-
κίδα αφού η οροφή έσταζε 
νερά, ενώ δηκτικά σε σχόλιά 
τους αθλητές/τριες έγραψαν 
ότι «άλλες φορές οι κουβά-
δες έμπαιναν εντός του γη-
πέδου για να καλυφθούν τα 
νερά που έτρεχαν , με μεγάλο 
τον κίνδυνο τραυματισμού των 
αθλούμενων». 

Πόλη και Πολίτες: 

1.380.000 με σχεδόν έτοι-

μες μελέτες για ενεργειακή 

αναβάθμιση του κλειστού

Σχετική ανακοίνωση για το 
θέμα εξέδωσε και η παράταξη  
Πόλη και Πολίτες του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης: 
«Τρεισήμισι χρόνια απρα-

ξίας!
Καλές οι βασιλόπιτες, που 

τις ποστάρετε με ρυθμούς πο-
λυβόλου, αλλά ουσία και έρ-
γο μηδέν.

Σας αφήσαμε 1.380.000 

με σχεδόν έτοιμες μελέτες για 
ενεργειακή αναβάθμιση του 
κλειστού γυμναστηρίου κι εσείς 
επί τρεισήμισι έτη δεν έχετε κά-
νει απολύτως τίποτα, εκτός από 
το να δώσετε 2 ακόμη απευθεί-
ας αναθέσεις για να ολοκληρώ-
σετε τις μελέτες χωρίς να δού-
με αποτελέσματα.

Κυρία Ιντζεπελίδου και κύριε 
Βουρδόλη να σας θυμίσουμε 
περί τίνος επρόκειτο και υπήρχε 
μέσα στην μελέτη σε περίπτωση 
που ξεχάσατε:

αλλαγή των πάνελ οροφής
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων
τοποθέτηση αντλιών θέρ-

μανσης και ψύξης
αλλαγή των κουφωμάτων 

και
εκτέλεση εργασιών θερμο-

μόνωσης.
Η πρόταση κατατέθηκε στο 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ τον Ιούνιο του 
2018 και με δεδομένη την 
πληρότητα του φακέλου αλλά 
και την εναρμόνιση με τη φιλο-
σοφία του προγράμματος από 
όπου θα αντλούνταν η χρηματο-
δότηση, τα χρήματα εγκρίθηκαν 
τον Απρίλιο του 2019.

Τα “φταίει ο Λαμπάκης” μας 
τελείωσαν.

Η κατάσταση χειροτερεύει 
και έχετε ευθύνες.

Σε λίγο δεν θα φτάνουν οι 
κουβάδες για να μαζεύουν τα 
νερά της βροχής κι εσείς την 
ίδια στιγμή στον αγωνιστικό 

χώρο κόβετε πίτες σφυρίζο-
ντας αμέριμνα.

Πήγατε άραγε και στο παι-
χνίδι του Εθνικού το περασμέ-
νο Σάββατο όπου η κατάστα-
ση ήταν τρισχειρότερη και οι 
παίκτες σκούπιζαν με τα πόδια 
τους το παρκέ ή θα πάτε όταν 
θα ανέβει κατηγορία για τις φω-
τογραφίες;

Σαν να μην φτάνει αυτό, στο 
επόμενο συμβούλιο μας βάζε-
τε εισηγητή τον Βουρδόλη για 
το τουριστικό πλάνο του 2023. 
Ήμαρτον!!!

Τι να μας πει ο συγκεκριμέ-
νος για τον τουρισμό;

Τα έκανε μούσκεμα στα 
αθλητικά, να τον βάλουμε και 
στα τουριστικά…».

Κουβάδες και πάλι εντός του κλειστού 
γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης 

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ ΠΟΥ ΕΤΡΕΨΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ… 
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΝΩ 
ΑΠΟ ΤΟ 2019 ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ

Τι είχε γράψει η ΓΝΩΜΗ το 2019 – 
Τι προέβλεπε το έργο που παραμένει 
αναξιοποίητο

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20-01-2023
ΑΔΑ:9Ψ3ΡΟΡΝΗ-Μ1Γ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 244
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                    
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                                                      

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοι-
κτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης 
Και Αποχέτευσης 2022 – 2024 (ΟΜΑΔΑ Ε)», προϋπολογισμού 65.096,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για ολό-
κληρη την ομάδα. Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβα-
σης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyaalex.gr).

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά αναλώσιμα υλικά καθημερινής χρήσης, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκο-
πτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού, του Διυλιστηρίου και του Συνεργείου Ύδρευ-
σης της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην 
οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr

Α/Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡ-
ΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥ-
ΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟ-
ΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α 
Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Σ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

182126 20-01-2023
Ώρα: 14:00

20-01-2023
Ώρα: 14:00

06-02-2023
Ώρα: 13:00

10-02-2023
Ώρα: 10:00 π.μ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 24.01.0019 
και για τον ΦΠΑ από τον Κ.Α. 54.00.2423 και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2023 και 2024 
της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται 
σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή χιλίων τρια-
κοσίων ένος ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.301,92 €). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα πρέπει 
κατ’ ελάχιστον να είναι 210 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Επισημαίνεται ότι, οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της ομάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΙ ΕΓΡΑΦΕ Η ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Ευχάριστα νέα για τον 
αθλητισμό της Αλεξανδρού-
πολης και τις υποδομές της. 
Η δημοτική αρχή φαίνεται ότι 
θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο 
που είχε βάλει σαν στόχο και 
αναμένεται να επιλύσει πολλά 
και σημαντικά προβλήματα και 
ζητήματα στο κλειστό γυμνα-
στήριο «Μιχάλης Παρασκευ-
όπουλος».

Συγκεκριμένα, στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Υποδο-
μές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» εντάχθηκε η Πρά-
ξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση 
του Κλειστού Γυμναστηρίου 
“Μιχάλης Παρασκευόπου-
λος” του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης», ύψους 1.380.000€, 

κατόπιν σχετικής απόφασης 
του Υπουργείου Οικονομίας 
& Ανάπτυξης (Α.Π.: οικ. ΕΥΔ/
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6330/28-06-
2019).

Η Πράξη, η οποία συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης, προβλέπει την 
ενεργειακή αναβάθμιση του 
κλειστού γυμναστηρίου «Μιχά-
λης Παρασκευόπουλος» μέσα 
από μια σειρά ενεργειών όπως,

• – αντικατάσταση της κά-
λυψης της στέγης με νέα με-
ταλλικά πάνελ πετροβάμβακα

• – αντικατάσταση των κου-
φωμάτων και υαλοπινάκων με 
νέα κουφώματα αλουμινίου 
και ενεργειακούς υαλοπίνακες

• – εγκατάσταση συστή-

ματος με αερόψυκτες αντλίες 
θερμότητας

• – αντικατάσταση του συ-
νόλου των φωτιστικών σωμά-
των με νέας τεχνολογίας LED

• – ενσωμάτωση φωτοβολ-
ταϊκού συστήματος στη στέγη 
του κτιρίου

• – τοποθέτηση ηλιακού 
θερμικού συστήματος παρα-
γωγής ζεστού νερού χρήσης 
και

• – εγκατάσταση ολοκλη-
ρωμένου συστήματος επιτήρη-
σης και ελέγχου (BMS) μέσω 
του οποίου θα πραγματοποιεί-
ται και καταγραφή των ενερ-
γειακών μεγεθών από τη λει-
τουργία του κτιρίου.

4 Ιουλίου 2019

Με τις πρώτες δυνατές βροχές επανήλθαν και οι κουβάδες 
στο κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης
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 SUDoKU

1 9 3

7 6 3

5 8 1

7 1 6 2

9 8 3 4

1 2 9 4

1 6 7

4 5 8

4 9 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jan 24 08:40:03 2023 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

6 1 3 7 5 9 8 2 4
4 8 9 2 1 6 3 7 5
5 2 7 8 3 4 6 1 9
9 6 5 1 7 8 4 3 2
3 7 8 5 4 2 9 6 1
1 4 2 6 9 3 7 5 8
2 5 4 9 6 7 1 8 3
7 9 1 3 8 5 2 4 6
8 3 6 4 2 1 5 9 7

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jan 23 08:49:17 2023 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1 5 6

2 9 3 5

9 8 6

9 6 3

7 3 5 9 1

3 4 7

2 3 4

6 7 4 5

8 4 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jan 24 08:40:05 2023 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Στην πόρτα του Παραδείσου, ο κλειδοκράτορας 

Άγιος Πέτρος ρωτάει έναν που φουριόζος πηγαί-

νει να μπει μέσα:

-Εσύ τι είσαι;

-Γιατρός!

-Εντάξει! Πέρασε μέσα. Για τους προμηθευτές 

μας, η είσοδος είναι ελεύθερη!

* * * * * *

Ένας οδηγός μιας νταλίκας μπαίνει στις δύο τη 

νύχτα στο αστυνομικό τμήμα του χωριού και ρω-

τάει τον αστυνόμο:

-Με συγχωρείτε, έχετε καμία μαύρη αγελάδα 

στο χωριό;

-Όχι.

-Μήπως έχετε κανένα μαύρο άλογο;

-Όχι.

-Ε, τότε μήπως έχετε κανένα μαύρο βουβάλι;

-Όχι.

-Φτου, να πάρει η οργή! Τότε σκότωσα τον πα-

πά σας…

* * * * * *

Όταν πέθανε ο Παπανδρέου συνάντησε τον άγιο 

Πέτρο. Ο άγιος του λέει:

-Πολλά ψέματα έλεγες Αντρέα μου. Για τιμωρία 

σε δίνω εδώ για γυναίκα την Γεωργία Βασιλειάδου.

Τι να κάνει ο Παπανδρέου και δέχεται αδιαμαρ-

τύρητα την τιμωρία.

Μετά από πολλά χρόνια εκεί που βόλταρε ο 

Παπανδρέου αγκαζέ με την Βασιλειάδου, ξαφνικά 

συναντάει τον Μητσοτάκη αγκαζέ με την Βουγι-

ουκλάκη. Νευριασμένος τότε πάει στον άγιο Πέ-

τρο και του λέει.

-Καλά πιο καλός ήταν ο Μητσοτάκης από εμέ-

να και του έδωσες για γυναίκα την Βουγιουκλάκη;

Και του απαντάει ο άγιος:

-Μη χολοσκάς Αντρέα μου. Σε αυτήν την πε-

ρίπτωση η τιμωρία είναι για την Βουγιουκλάκη…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Ριψοκίνδυνος, αλλά και κρίσιμος.

13. Γίνεται γρήγορα… παρελθόν.

14. Τραγικά… αδέλφια.

15. Και το νυν… συνοδεύει.

16. Κλωνάρι δέντρου ή θάμνου.

18. … Νες: λίμνη με… τέρας.

19. Μάρκα ραδιοενισχυτών.

21. Λεγόταν ο Χέμινγουεϊ.

23. Υλικά… για σπιτικά φαγητά.

25. Εβραϊκό όνομα της Παναγίας.

27. Άφωνο… δίκιο.

28. … Κέι: παλιός, Αμερικανός ηθο-

ποιός.

30. … Τζέρσεϊ: πολιτεία των Η.Π.Α.

32. Βεβαίωση με επίκληση του θεού.

34. Γαλλική ομάδα ποδοσφαίρου.

36. Γειτονικά στο αλφάβητο.

37. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας.

38. Τροπικό… μαγειρικής.

40. Η μητέρα των Τριών Χαρίτων.

42. Συμπάθεια, λύπη.

43. Ακρογιαλιά, παραλία.

-- Συστατικά --

• 2 αυγά
• 1 μπανάνα
• Λίγο μέλι
• Λίγη κανέλλα

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Μπανανοτηγανίτες που φτιάχνονται πανεύ-

κολα και αρέσουν πολύ στα παιδιά. Με μια 
πρόχειρη έρευνα που έκανα , διάβασα οτι 
πολλά παιδάκια που δεν τρώνε το αυγό τις 
λατρεύουν! Δοκιμάστε τις και θα με θυμη-
θείτε.

• Λιώνουμε πολύ καλά την μπανάνα είτε με 
το πηρούνι ή τις αλέθουμε στο μούλτι για 
πιο λείο μείγμα. Ανακατεύουμε με το αυγό.

• Αυτό ήταν!
• Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε μία 

κουταλιά απο το μίγμα.
• Μόλις ψηθεί απο την μία μεριά γυρίζουμε 

την μπανανοτηγανίτα και μόλις είναι έτοι-
μο το βγάζουμε. Συνεχίζουμε με το υπόλοι-
πο μείγμα.

• Σερβίρουμε πασπαλίζοντας με λιιιιιίγη κανέ-

λα (στα παιδάκια συνήθως δεν αρέσουν οι 
έντονες γεύσεις) και περιχύνοντας λίγο μέλι!

• Οι πανεύκολες μπανανοτηγανίτες είναι έτοι-
μες!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μπανανοτηγανίτες, τις λατρεύουν τα παιδιά!

Κάθετα
1. Νοείται και το ακυρίευτο.
2. Είναι και ο Ο.Σ.Φ.Π. (αρχικά).
3. … εξπρές: θρυλικό τρένο.
4. Κομμένη… φόρα.
5. Επιτυχία του και το "Νταϊάνα".
6. Χαρακτηρίζονται συγκρινόμενα.
7. Σιδερένιο κιγκλίδωμα.
8. Σύντροφος, φίλος (συνεκδ.).
9. Βρίσκονται στο… λιμάνι.
10. Εργαλείο ξυλουργού.
11. Ο οποίος (αρχ.).
12. Γεώργιος…: Υδραίος ναυμάχος του 
1821.
17. Εργαλείο λείανσης.
20. Τύπος ευέλικτου πλοιάριου.
22. Το όνομα της παλιάς αθλήτριας 
Κομανέτσι.
24. "Το πορτρέτο του Ντόριαν…": έργο 
του Όσκαρ Ουάιλντ.
26. Σύζυγος του Ιωακείμ.
29. Ξενικός χαιρετισμός.
31. Από το 1624 ως το 1924 λεγόταν 
Χριστιανία.
33. Είδος λιθάνθρακα.
35. Δεν το λέει εύκολα η… γόησσα.
39. Λαός χωρίς… φωνήεντα.
41. Άφωνη… Αγλαΐα.



Η ΓΝΩΜΗ 
25    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2023 13

Τη συναυλία κλασικού τραγου-
διού «Ένα πιάνο, μια φωνή» συν-
διοργανώνει το Τμήμα «Ευριδίκη 
D 42» των Θυγατέρων της Πη-
νελόπης Αλεξανδρούπολης με 
το Σύλλογο Μουσικών Εκπαι-
δευτικών Ανατολικής Μακεδονί-

ας–Θράκης το Σαββατο 
28 Ιανουαρίου 

στις 8μμ 
στην Ζα-
ρίφειο 
Παιδα-
γωγική 
Ακαδη-

μία.
Μια μο-

ναδική συ-
ναυλία με έρ-

γα των Ch.Gounod, G.Puccini, 
A.Catalani, Fr.Liszt και συνθε-
τών του προσφυγικού Ελληνι-
σμού, με την υψίφωνο Στέλλα 
Αδαμίδου και τον πιανίστα Θα-
νάση Τρικούπη!
Το σύνολο των εσόδων θα δι-

ατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό.
Κρατήσεις: 2551028757, 

Δευτέρα έως Σάββατο, ώρες 
3-9 μμ.

ΚΙΡΚΗ:
 Με τη δέουσα επιση-

μότητα πραγματοποιήθηκε 
στον κατάμεστο Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου η κοπή 
της Βασιλόπιτας του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Κίρκης, 
το πρωί της Κυριακής 22 
Ιανουαρίου 2023.

Την Βασιλόπιτα ευλόγη-
σε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής κ.κ. Παντελεή-
μων μετά το πέρας της Αρ-
χιερατικής Θείας Λειτουρ-
γείας.

Το παρών έδωσαν: Οι 

Βουλευτές Έβρου Χρήστος 
Δερμεντζόπουλος, Σταύρος 
Κελέτσης και Νατάσα Γκα-
ρά, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου κ. Δημήτρης Πέτρο-
βιτς, ο Δήμαρχος Αλεξαν-
δρούπολης κ. Γιάννης Ζα-
μπούκης, ο Υποδιοικητής 
της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας Αλεξανδρούπολης κ. 
Δημήτρης Λυκίδης, ο πε-
ριφερειακός σύμβουλος κ. 
Κωνσταντίνος Εξακουστός, 
ο Πρόεδρος της Κοινότη-
τας Κίρκης κ. Χρήστος Κα-
ραμπατζάκης, ο Πρόεδρος 
της ΕΠΟΦΕ κ. Δημήτρης 

Κελεμίδης
Τυχεροί της βασιλόπιτας 

ήταν οι Βουλευτές Έβρου 
Σταύρος Κελέτσης και Να-
τάσα Γκαρά καθώς το νόμι-
σμα βρέθηκε ανάμεσα στα 
δυο κομμάτια τους.

Σχολιαζοντας ο κ. Κε-
λετσης ανέφερε απο το 
Facebook: "Τι τύχη κι αυτή! 
Ένα φλουρί έπεσε και σε μέ-
να φέτος κι εκείνο το μοι-
ράστηκα με την συνάδελφο 
του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά! 
Αναζητώ το μήνυμα... Έβρος 
ενωμένος, ποτέ νικημένος; 
Ίσως!!!"

Κοπή Βασιλόπιτας του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης 

 «Ένα ταξίδι 
στο χρόνο - 

Ελαφοχώρι 1922-2022» 
παρουσιάζεται έως τις 

28 Ιανουαρίου 

Με γνώμονα την προσφορά στην κοινωνι-
κή και πολιτιστική ζωή του τόπου, η Περιφε-
ρειακή Ενότητα Έβρου - Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας διοργανώνει 
έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Ένα ταξίδι στο 
χρόνο - ΕΛΑΦΟΧΩΡΙ 1922-2022», η οποία 
θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Πνευματι-
κού Κέντρου του Ιερού Καθεδρικού Ναού Πα-
ναγίας Ελευθερώτριας Διδυμοτείχου από τις 
24 Ιανουαρίου έως τις 28 Ιανουαρίου 2023 
με ώρες λειτουργίας από 9:00 έως 14:00.

Η έκθεση υλοποιήθηκε από την Διεύθυν-
ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Έβρου, Τομέα Πολιτισμού, με την υπο-
στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Διδυμοτείχου, 
Ορεστιάδος και Σουφλίου, του Δήμου Διδυ-
μοτείχου, των Δημοτικών Σχολείων Διδυμο-

τείχου (1ου, 2ου, 4ου, 5ου), καθώς επίσης και 
τη συμμετοχή του συλλόγου Διδυμοτείχου 
«Καστροπολίτες Γνώση και Δράση». Το υλι-
κό της έκθεσης είχε προβληθεί στο Αντάμω-
μα Ελαφοχωριτών τον Αύγουστο του 2022 
και στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων τον Σεπτέμβριο του 2022 στην Αλεξαν-
δρούπολη, με μεγάλη επιτυχία και προσέλευ-
ση του κοινού.

Η παρούσα έκθεση φωτογραφίας, απο-
τελεί ένα αφιέρωμα στο χωριό Ελαφοχώρι 
Διδυμοτείχου και πραγματοποιείται με αφορ-
μή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την 
ίδρυσή του. Μέσα από το φωτογραφικό υλικό 
εκτυλίσσεται με μοναδικό τρόπο όλη η κοι-
νωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων τον 
χωριού, μετά την προσφυγιά και την εγκατά-

στασή τους στο Ελαφοχώρι έως και σήμερα 
(100 χρόνια 1922-2022). 

Επίσης, παράλληλα με το υλικό που αφο-
ρά το Ελαφοχώρι, η έκθεσης διαθέτει περί-
που ογδόντα φωτογραφίες της πόλης του 
Διδυμοτείχου. Πρόκειται για μία δράση με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η οποία 
έχει σκοπό να αναδείξει 
την πολιτιστική μας 
κληρονομιά και να 
συμβάλλει στη 
διατήρηση της 
ιστορικής μνήμης 
του τόπου μας 
που έχει πλούσια 
παράδοση και βα-
θιές ρίζες στο χρόνο.

Η έκθεση φωτογραφίας αφιέρωμα στο χωριό Ελαφοχώρι 
Διδυμοτείχου 

Το Θρακικό Κέντρο – Εταιρεία 
Θρακικών Μελετών και το Ιστο-
ρικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης 
σας προσκαλούν στην παρουσί-
αση του επετειακού νεοεκδοθέ-
ντος τόμου των Θρακικών(σειρά 
δεύτερη, τόμος δέκατος όγδοος), 
που θα πραγματοποιηθεί την Πα-
ρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και 
ώρα 7.30 μ.μ. στο Ιστορικό Μου-
σείο Αλεξανδρούπολης. 

Τα Θρακικά αποτελούν το 
αρχαιότερο επιστημονικό σύγ-
γραμμα που αφορά στη Θρά-
κη και έχει βραβευθεί από την 

Ακαδημία Αθηνών και από την 
Εταιρεία προς ενίσχυση των Ελ-
ληνικών Σπουδών, στο Παρίσι.    
Για την έκδοση και το έργο του 
Θρακικού Κέντρου θα μιλήσουν 
ο πρόεδρός του, Νικόλαος Μαρ-
γαζόγλου, ο αντιπρόεδρος Γεώρ-
γιος Ζαφειρακίδης και ο επιστη-
μονικός επιμελητής της έκδοσης, 
κοσμήτορας της Σχολής Μουσι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων, Αθανάσιος Τρικού-
πης.    Στον τόμο εμπεριέχονται οι 
ενδιαφέρουσες μελέτες της Σο-
φίας Ακριβοπούλου, αρχαιολό-

γου, προϊσταμένης του Τμήματος 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Ροδόπης, της Νάγιας 
Δαλακούρα, αρχαιολόγου, μου-
σειολόγου και μουσειοπαιδαγω-
γού, του Διαμαντή Τριαντάφυλ-
λου, ιστορικού, αρχαιολόγου και 
επίτιμου εφόρου αρχαιοτήτων 
Ροδόπης, του π. Κωνσταντίνου 
Κωστάκη, Πρωτοπρεσβύτερου, 
Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου 
Ι. Μ. Αλεξανδρουπόλεως, Επ. Κα-
θηγητή Εκκλησιαστικής Ιστορίας 
Πανεπιστημίου “Νεάπολις” Πά-
φου, του Θεόδωρου Κυρκούδη, 
προϊσταμένου της Βιβλιοθήκης 
της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ, 
συγγραφέα και υποψήφιου δι-
δάκτορα του ίδιου Τμήματος, της 
Χρύσας Κουλιάκη, ιστορικού, συγ-
γραφέως και υποψήφιας διδά-
κτορος του Ιονίου Πανεπιστημίου, 
καθώς και άλλων επιστημόνων 
και ειδικών μελετητών.    

Ο τόμος συνοδεύεται από 
έναν ψηφιακό δίσκο που περι-
έχει 45 παραδοσιακούς χορούς 
της ευρύτερης Θράκης, τεκμή-
ρια μιας συνεχούς παράδοσης και 
παρουσίας του ελληνισμού στον 
θρακικό χώρο. 

Παρουσίαση του νέου τόμου των Θρακικών Συναυλία κλασικού τραγουδιού 
«Ένα πιάνο, μια φωνή» για φιλανθρωπικό σκοπό

Life

Εκδήλωση στο 
Ιστορικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης 
την Παρασκευή 27 

Ιανουαρίου

«Το να ζείς στην Αλεξανδρούπολη προξενεί πολλές σκέψεις και εικόνες: μια ήρεμη ζωή που 
οδηγεί σε ατραπούς μουν΄της καθημερινότητας και η προσπάθεια να διαρρήξουμε αυτό το 

κέλυφος.Είναι αλήθειαότι η πόληγιγαντώθηκε πληθυσμιακά, όμως λείπουν οι δημιουργικές 
δυνάμεις που θα προκαλέσουν κυματισμό.» 

Κούλα Καφετζή, ιδιοκτήτρια καφέ βιβλιοπωλείου Κάφκα.

Τυχεροί 
Κελέτσης και 

Γκαρά

Το Σάββατο στη 
Ζαρίφειο ακαδημία με 

την υψίφωνο Στ. Αδαμίδου 
και τον πιανίστα Θ. 

Τρικούπη!
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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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Η τουαλέτα έχει πάντα 
άρωμα φρεσκάδας και 
παραμένει καθαρή. Το 
μόνο που χρειάζεστε 
είναι…

160g Μαγειρική σόδα
60ml Χυμός λεμονιού
1/2 κουταλιά της σούπας Ξύδι
1 κουταλιά της σούπας Υπεροξείδιο του 

υδρογόνου (3%, από το φαρμακείο)
15-20 σταγόνες αρωματικού ελαίου
Η τουαλέτα έχει πάντα άρωμα φρεσκά-

δας και παραμένει καθαρή. Το μόνο που 
χρειάζεστε είναι

Προετοιμασία & χρήση:
Αναμείξτε χυμό λεμονιού και μαγειρική 

σόδα σ’ ένα μικρό μπολ.
Αναμείξτε το ξύδι και το υδρογόνο σε 

ξεχωριστό μπολ. Ανακατέψτε μαζί τα δύο 
μπολ και ύστερα προσθέστε το αρωματι-
κό έλαιο.

Ύστερα, μπορείτε να ανακατέψετε τα 
δύο αυτά μεταξύ τους και να προσθέσετε 
τα αιθέρια έλαια στο τέλος.

Χρήση:
Φτιάξτε ημισφαιρικά σχέδια από το μείγ-

μα κι αφήστε τα να στεγνώσουν σε λαδό-
κολλα, 3-4 ώρες θα είναι αρκετές, αλλά 
αν θέλετε μπορείτε να τ’ αφήσετε κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί θα είναι 
εντελώς στεγνά ώστε να μπορέσετε να 
τα αποθηκεύσετε σ’ ένα γυάλινο δοχείο 
και να τα τοποθετήσετε κοντά στη λεκάνη 
της τουαλέτας.

Όταν πιστεύετε ότι η τουαλέτα χρειάζε-
ται ένα φρεσκάρισμα απλά ρίξτε ένα μέσα 
στη λεκάνη και τραβήξτε το καζανάκι. Δε 
θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο. Μπορεί 
να παίρνει λίγο χρόνο για να το ετοιμάσετε 
αλλά θα δείτε πόσο αποτελεσματικό είναι 
μόλις το δοκιμάσετε. Σίγουρα είναι πολύ 
καλύτερο από το τοξικό εναλλακτικό και 
θα δώσει στην τουαλέτα σας ένα άρωμα 
φρεσκάδας και καθαριότητας για πολλές 
μέρες. Απολαύστε τη φρεσκάδα και την 
καθαριότητα της τουαλέτας σας!
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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: 
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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
14:00-22:00 Πάρη Ποιμενίδη / Κ.Παλαμά 8 
(έναντι 11ου δημοτικού) ✆25510 83833
18:00-08:00 Χριστοδούλου Δήμητρας 54 
(έναντι Παλ. Νοσοκομείου) ✆25510 29987

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Καφετζή Κλεονίκη Κωνσταντινουπόλεως 
190 ✆2552029290

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, 
Γρηγορία *
Μαργαρίτα, Ρίτα, Μαργαρίτης 

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Τετάρτη 
το ευεργετικό εξάγωνο του Ήλιου με τον 
Δία σου προσφέρει θετικές ευκαιρίες για 
να αναπτυχθείς, να εξελιχθείς, να εκπλη-
ρώσεις το όνειρό σου αλλά και να είσαι 
ο αποδέκτης προτάσεων, συζητήσεων 
που θα έχουν μία πολύ τυχερή έκβαση!   
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε , για σήμερα Τετάρ-
τη το ευεργετικό εξάγωνο του Ήλιου με 
τον Δία σε βοηθά να αναρριχηθείς επαγ-
γελματικά και να πετύχεις τους μεγάλους 
στόχους σου! Η φωνή της διαίσθησής 
σου λειτουργεί προστατευτικά και σου 
δίνει τα κατάλληλα σημάδια για να κά-
νεις τις σωστές επιλογές!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε , για σήμερα Τετάρ-
τη με το ευεργετικό εξάγωνο του Ήλιου 
με τον Δία έρχονται θετικές αλλαγές μέ-
σα από το φιλικό σου περιβάλλον. Η μέ-
ρα προσφέρεται για δικτύωση, γνωριμίες, 
υποστήριξη από άτομα που πραγματικά 
σε εκτιμούν και σε έχουν ψηλά! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε , για σήμερα Τετάρ-
τη με το ευεργετικό εξάγωνο του Ήλιου 
με τον Δία σου δίνει χαρούμενες εξελί-
ξεις στον τομέα της καριέρας και πολλές 
ευκαιρίες, ώστε να κάνεις τις κατάλληλες 
επαγγελματικές κινήσεις και να πετύχεις 
μια επιβράβευση, προαγωγή ή διάκριση!         

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα , για σήμερα Τετάρ-
τη με το ευεργετικό εξάγωνο του Ήλιου 
με τον Δία να αναμένεις ανανέωση και 
αναθέρμανση στον τομέα των σχέσεων 
και των συνεργασιών σου! Προτάσεις, 
ειδήσεις, συζητήσεις αλλά και γνωρι-
μίες έχουν κάτι πολύ σημαντικό να σου 
προφέρουν!    

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε , για σήμερα Τε-
τάρτη με το ευεργετικό εξάγωνο του 
Ήλιου με τον Δία σου δίνεται τώρα η ευ-
καιρία να αυξήσεις τα εισοδήματά σου, 
να διευθετήσεις τις οφειλές σου και τις 
οικονομικές σου εκκρεμότητες και να 
ανακουφιστείς από το κλείσιμο εκκρε-
μοτήτων!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ , για σήμερα Τετάρτη 
με το ευεργετικό εξάγωνο του Ήλιου με 
τον Δία η μέρα είναι απόλυτα δοσμένα 
στον έρωτα, στις σχέσεις και στην δια-
σκέδαση!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ , για σήμερα Τετάρ-
τη με το ευεργετικό εξάγωνο του Ήλιου 
με τον Δία να περιμένεις όμορφα γεγο-
νότα στο σπίτι, στην οικογένεια και στην 
εργασία! Αυτή την ημέρα βρίσκεις τις 
ισορροπίες σου, ξεπερνάς ένα πρόβλημα, 
βελτιώνεται η φυσική σου κατάσταση!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη , για σήμερα Τετάρ-
τη με το ευεργετικό εξάγωνο του Ήλιου 
με τον Δία να αναμένεις σήμερα προτά-
σεις, ειδήσεις και συζητήσεις που θα σε 
συναρπάσουν!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε , για σήμερα Τε-
τάρτη με το ευεργετικό εξάγωνο του 
Ήλιου με τον Δία να περιμένεις μία ση-
μαντική ανακούφιση σε θέματα οικονο-
μικά και οικογενειακά! Λαμβάνεις κάποια 
χρήματα που σε βοηθούν να λύσεις προ-
βλήματα που ταλάνιζαν το σπίτι σου!   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε , για σήμερα Τε-
τάρτη με το ευεργετικό εξάγωνο του 
Ήλιου με τον Δία είσαι γεμάτος κέφι, 
αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση! Από το 
πρωί νιώθεις ότι μπορείς να κατακτή-
σεις όλες σου τις επιθυμίες μα και τον 
κόσμο όλο!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ , για σήμερα Τετάρτη 
με το ευεργετικό εξάγωνο του Ήλιου με 
τον Δία, ηρεμείς ψυχολογικά από πολ-
λά προβλήματα που σε ταλάνιζαν, όμως 
νιώθεις και τυχερός μέσα από την θετική 
έκβαση που θα υπάρξει στα επαγγελμα-
τικά και στα οικονομικά 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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Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με έναν ονειρεμένο τρόπο ολο-
κληρώθηκε ο πρώτος γύρος του πρω-
ταθλήματος τη; Α2 ανδρών για την 
ομάδα βόλει του Εθνικού, η οποία 
επί έντεκα αγωνιστικές έμεινε αήτ-
τητη, τερματίζοντας πρώτη στη βαθ-
μολογία.

Τελευταίο… θύμα των παικτών του 
Γιώργου Ανδραβίζου, ήταν ο φιλόδο-
ξος  Ήφαιστος Φλώρινας, του οποίου 
και επιβλήθηκαν με 3-0.

Με στόχο την ενδέκατη νίκη σε 
ισάριθμα παιχνίδια, ο Εθνικός μπήκε 
στο πρώτο σετ ψύχραιμος και αποφα-
σιστικός, καταφέρνοντας να διατηρή-
σει σε όλη τη διάρκεια του, απόσταση 
ασφαλείας. Έχοντας τον Ανδρεάδη 
σε εξαιρετική μέρα που πήρε καθο-
ριστικούς πόντους, τους Μπουφίδη 
και Δημητριάδη να πυροβολούν επι-
θετικά και τον Κωνσταντινίδη να είναι 
σχεδόν αλάνθαστος στην υποδοχή, η 
νίκη στο πρώτο σετ ήρθε με 25-22.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με την 
ομάδα της Φλώρινας να πιέζει και να 
προηγείται με 5-6. Με δυνατό χαρτί 
τους το μπλοκ και κάποια λάθη του 
Εθνικού, ο Ήφαιστος πήγε το σετ πό-
ντο-πόντο (10-10), ωστόσο οι Καψα-
λιάρης – Καβαρατζής (με έναν άσσο 
στο ματς), ανέλαβαν δράση, με τον 
πρώτο να μοιράζει ψύχραιμα το παι-
χνίδι για τους συμπαίκτες του και τον 
δεύτερο να παίρνει πόντους – ανά-
σα για τον Εθνικό, στο 22-19. Ο άσ-
σος του Ανδρεάδη και τα καθοριστι-
κά μπλοκ του Κυριακίδη – που στο 
δεύτερο παιχνίδι του με τον Εθνικό 
ήταν και πάλι αλάνθαστος, έχοντας 
και έναν άσσο – έφεραν τη νίκη του 
σετ με 25-22.

Χωρίς καμία διάθεση για να χά-
σουν το ρυθμό τους, οι παίκτες του 
Γιώργου Ανδραβίζου μπήκαν στο τρί-
το σετ πολυ καλά διαβασμένοι, αφή-
νοντας στην άκρη τα αβίαστα λάθη 
του προηγούμενου σετ. Κυριακίδης, 
Καβαρατζής και Ανδρέαδης (είχε και 
άσσο) ύψωσαν τοίχος με τα μπλοκ 
τους, ο Δημητριάδης συνέχισε τον 
επιθετικό του μονόλογο, ενώ ο Μπου-

φίδης (είχε και μο-
νό μπλοκ) αποτέ-
λεσε εγγύηση στην 
άμυνα. Το 25-18, 
βρήκε τους παίκτες 
και το προπονητι-
κό τιμ του Εθνικού, 
να πανηγυρίζουν 
με τη ψυχή τους, 
το 11/11. 

ΤΑ ΣΕΤ
1ο: 6-4, 14-12, 20-18, 25-22
2ο: 6-6, 11-11, 18-16, 25-22
3ο: 6-3, 12-8, 18-13, 25-18
Εθνικός Αλεξ/πολης (Ανδραβίζος): 

Δημητριάδης, Ανδρεάδης, Μπουφί-
δης, Καβαρατζής, Καψαλιάρης , Κυ-
ριακίδης, λ- Κωνσταντινίδης (Σου-
σουρίδης).

Το τμήμα volley του Εθνικού, θέλει 
να ευχαριστήσει θερμά τον κόσμο της 
ομάδας, που έδωσε βροντερό παρών 
στο γήπεδο.

Α2 ΑΝΔΡΩΝ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης ΑΓΩΝΙΣ-

ΤΙΚΗΣ

ΜΓΣ Εθνικός–Ήφαιστος 3- (25-
22, 25-22, 25-18)

ΕΑ Λαρίσης –ΑΕ Κομοτηνής 1-3 
(25-13, 19-25, 23-25, 21-25)

Πανηπειρωτικός– ΑΟ Καβάλας 3-0 
(25-16, 25-19, 25-23)

ΑΣ Ελπίς –Ερμογένης 3-2 (25-18, 
25-21, 19-25, 27-29, 15-11)

ΧΑΝΘ –Μακεδονικός 3-1 (25-21, 
24-26, 25-18, 25-18)

Έβρος Σουφλίου – ΑΕΝ Πανορά-
ματος 1/2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 11 ΑΓΩ-

ΝΕΣ):

1. ΜΓΣ Εθνικός 32 (Νίκες 11-0, Σετ 
33-6)
2. ΧΑΝΘ 28 (Νίκες 9-2, Σετ 31-11)
3. Ελπίς 22 (Νίκες 8-3, Σετ 26-16)
4. Ήφαιστος 22 (Νίκες 7-4, Σετ 27-
19)
5. ΑΕ Κομοτηνής 17 (Νίκες 6-4, Σετ 
21-18)*
6. Έβρος Σουφλίου 13 (Νίκες 5-4, 

Σετ 18-18)**
7.  Μακεδονικός 12 (Νίκες 4-7, Σετ 
19-26)
8. ΑΟ Καβάλας 12 (Νίκες 4-7, Σετ 
19-27)
9. Πανηπειρωτικός 12 (Νίκες 4-7, 
Σετ 13-22)
10. ΕΑ Λαρίσης 11 (Νίκες 3-8, Σετ 
17-25)
11. Ερμογένης 6 (Νίκες 2-9, Σετ 11-
29)
12. ΑΕΝ Πανοράματος 2 (Νίκες 1-9, 
Σετ 11-29)*
* Η ΑΕ Κομοτηνής και το Πανόραμα 
έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο
* Ο Έβρος Σουφλίου έχει δύο παιχνί-
δια λιγότερα

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η, 

28/1)

Έβρος Σουφλίου –Μακεδονικός
ΧΑΝΘ – ΑΣ Ερμογένης
ΜΓΣ Εθνικός– ΓΣ Πανηπειρωτικός 
ΑΟ Καβάλας – ΜΓΣ ΑΕ Κομοτηνής
ΕΑ Λαρίσης – ΑΕΝ Πανοράματος
 Ελπίς –Ήφαιστος

Επέστρεψε στις επιτυχίες η 
Νίκη στην επιστροφή της 
Μπαχλαβά!

Την παρθενική της νίκη στο 2023 
αλλά και πρώτη μετά από εκείνη 
στην 6η αγωνιστική επί του συμπο-
λίτη Φοίνικα πέτυχε η Νίκη Αλεξαν-
δρούπολης.  Η ομάδα του Έβρου επι-
κράτησε 3-1 σετ του Φιλαθλητικού 
Λαρισαϊκού, με την Τζωρτζίνα Μπα-
χλαβά μάλιστα που πραγματοποίησε 
την πρώτη της εμφάνιση μετά από 

απουσία 8 μηνών λόγω σοβαρού 
τραυματισμού που είχε υποστεί, να 
σημειώνει τον τελευταίο πόντο στην 
αναμέτρηση!

Το παιχνίδι της Νίκης με τον Φι-
λαθλητικό εκτός από την επιστροφή 
της Μπαχλαβά στην δράση είχε και 
την επιστροφή της Όλγας Πεπόνη ως 
αντίπαλη της Νίκης καθώς η πρώην 
πασαδόρος της ομάδας του Έβρου 
που φόρεσε την φανέλα της για 3 
και πλέον χρόνια, παίζει πλέον στον 
Λαρισαϊκό και σήμερα αγωνίστηκε 
για πρώτη φορά κόντρα στην παλιά 
της ομάδα.

Τα σετ: 3-1 (25-17, 25-18, 16-
25, 25-18).

Νίκη Αλεξανδρούπολης (Μουστα-
κίδης): Στεφάνου, Καρατζάλη, Χατζη-
νικολάου, Καραμιχάλη, Καράμπαλη, 
Προφαντή, λ-Πασπαλά (λ- Φιλίππα, 
Μπαχλαβά, Τσακιργιάννη Ι. Τσακιρ-
γιάννη Β., Σαράντη).

Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός (Πινα-
κάς): Κατσιριάννη, Κάρμου, Μπα-
γκούα, Πεπόνη, Λαμπροπούλου, Ρα-
ζακιά, λ- Τιρτιράκη (Τσούτσου).

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ης ΑΓΩΝΙΣ-

ΤΙΚΗΣ

Ε.Α. Λαρίσης – Φοίνικας 3-0 (25-
20, 25-12, 25-13)

 Νίκη– Φιλαθλητικός 3-1 (25-17, 
25-18, 16-25, 25-18)

Πρέβεζα – Ίκαρος Έδεσσας 3-0 
(25-15, 25-13, 25-16)

ΠΑΣ Γιάννινα – ΕΟ Σταυρούπο-
λης 1/2

Νέα Γενεά – ΑΣ Γιάννενα 8/2

Ο.Π.Α.Θ. Περσέας – Α.Σ. Αργώ Βό-
λου 8/2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 11 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Πρέβεζα 30 (Νίκες 10-0, Σετ 30-
2)*
2. Περσέας 24 (Νίκες 8-2, Σετ 25-3)*
3.  Νέα Γενεά 24 (Νίκες 8-2, Σετ 24-
7)*
4. ΕΑ Λαρίσης 21 (Νίκες 7-4, Σετ 
23-15)
5. ΑΣ Γιάννενα 18 (Νίκες 6-2, Σετ 
21-10)***
6. ΠΑΣ Γιάννινα 10 (Νίκες 3-3, Σετ 
11-10)**
7. Αργώ Βόλου 13 (Νίκες 4-7, Σετ 
18-24)
8. Φοίνικας 13 (Νίκες 5-6, Σετ 16-25)
9. ΓΣΓ Νίκη 12 (Νίκες 4-6, Σετ 15-
21)*
10. ΕΟ Σταυρούπολης 7 (Νίκες 2-7, 
Σετ 10-21)**
11. Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 3 (Νί-
κες 1-10, Σετ 6-30)
12. ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας 0 (Νίκες 
0-10, Σετ 3-20)*
* Οι ομάδες με ένα παιχνίδι λιγότερο
** Οι ομάδες με δύο παιχνίδια λι-
γότερα
*** Η ομάδα με τρία παιχνίδια λιγό-
τερα

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η, 

28-29/1)

Ίκαρος Έδεσσας – Φοίνικας 
ΕΑ Λαρίσης – ΑΣ Γιάννενα
Νέα Γενεά – ΑΣ Αργώ Βόλου
ΠΑΣ Γιάννινα – Φιλαθλητικός 
Νίκη Αλ – Πρέβεζα

Μεγάλη εμφάνιση και επιβλητική νίκη 
Εθνικού επί του φιλόδοξου Ηφαιστου !

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
Α2 ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ 
ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΒΡΙΤΕΣ ΚΑΙ 11 ΝΙΚΕΣ ΣΕ 
ΙΣΑΡΙΘΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ         

Επέστρεψε στις επιτυχίες η Νίκη στην 
επιστροφή της Μπαχλαβά!
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