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Στην Αλεξανδρούπολη η αφρόκρεμα 
της ελληνικής κολύμβησης 

Ξεκινά σήμερα στο κολυμβητήριό μας το Πανελλήνιο χειμερινό πρωτάθλημα 
στο οποίο συμμετέχουν οι κορυφαίοι κολυμβητές/τριες μας
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Γονείς παιδιών με αναπηρία: 
2 χρόνια ταλαιπωρίας και 

αντιφάσεων για το ΚΔΑΠ Φερών

Ανεξήγητο και ξαφνικό φρένο για τη δημιουργία της δομής, 
διαπιστώνουν οι γονείς από την πλευρά του Πολυκοινωνικού του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης 
� 5

Μαζικά βγήκαν 
στους δρόμους οι 
εκπαιδευτικοί του 

Έβρου

Μεγάλη συγκέντρωση και 
πορεία ενάντια στους νόμους  
Κεραμέως. Τα αιτήματα του 
κλάδου των εκπαιδευτικών
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Μιχάλης Stavento: 
Συγκινητικό το νέο 
τραγούδι για τον 

πατέρα του 

«Θα πάμε στη Αγιά Σοφιά 
την ΑΕΚάρα για να δεις» 
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Νέα κόντρα Λαμπάκη-
Ζαμπούκη για τον 
διαχειριστικό έλεγχο

● Ραντεβού με τον εισαγγελέα όπου θα «άνοιγε το στόμα του» είχε χθες το πρωί ο Δήμαρχος

● «Πυρά» από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης: «Κρατούσατε ένα χρόνο στο συρ-
τάρι την έκθεση, αρνείστε να μας την παραδώσετε ακόμη και μετά από εισαγγελική εντολή»

● Αποζημίωση 27.000 ευρώ προτίθεται να καταβάλει ο Δήμος στον εργολάβο του νέου κλει-
στού μετά τη διάλυση της σύμβασης. Ωστόσο, ο ίδιος ο ανάδοχος διεκδικεί 140.000 ευρώ!

● Όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο � 9

"Όχι" από το δημοτικό συμβούλιο "Όχι" από το δημοτικό συμβούλιο 
Ορεστιάδας στο αιολικό πάρκο στη Ορεστιάδας στο αιολικό πάρκο στη 
Μαύρη Πέτρα Πετρωτών  Μαύρη Πέτρα Πετρωτών  

“Καταπέλτης” ο Γραμματέας 
Συνοριοφυλάκων Έβρου για τα 

Σύμφωνα Συμβίωσης

Την απογοήτευση τους εκφράζουν τα μέλη του Δ.Σ της 
Ένωσης Συνοριοφυλακων Έβρου, μετά τα πρόσφατες 

αποκαλύψεις για τα κόλπα των νεοεισαχθεντων 
συναδέλφων τους
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Τέσσερα γεωθερμικά πεδία 
θα προκηρυχθούν στην ΑΜΘ, 

τα δύο στον Έβρο  
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Επίσκεψη  του 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πολης Επίσκεψη  του 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πολης 
στη BRAGANCA της Πορτογαλίας  στη BRAGANCA της Πορτογαλίας  
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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
1864
Κατά τη διάρκεια του αμερικανικού 
εμφυλίου, το υποβρύχιο των νοτίων 
«Χάνλεϊ» επιτίθεται κατά του πολεμι-
κού «Χαουζοτόνικ» των βορείων. Και 
τα δύο καταλήγουν στο βυθό. Πρόκει-
ται για την πρώτη ναυμαχία ανάμεσα 
σε υποβρύχιο και πλοίο επιφανείας.

1869
Εκτελείται το πρώτο δοκιμαστικό 
δρομολόγιο του ατμοκίνητου αστι-
κού σιδηροδρόμου Αθήνας - Πειραιά.

1914
Ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει τη 
Βόρεια Ήπειρο, έπειτα από απαίτηση 
των Μεγάλων ∆υνάμεων. Σχηματί-
ζεται η Προσωρινή Κυβέρνηση της 
Βόρειας Ηπείρου υπό τον Γεώργιο 
Χρηστάκη-Ζωγράφο, η οποία διακη-
ρύσσει την αυτονομία της περιοχής.

1914
Οι βρετανίδες σουφραζέτες επιτίθε-
νται και καταστρέφουν τα τζάμια της 
οικίας του βρετανού υπουργού Εσω-
τερικών και πυρπολούν τις εγκατα-
στάσεις ενός ομίλου αντισφαίρισης, 
διεκδικώντας δυναμικά και βίαια δι-
καίωμα ψήφου.

1922
Σύναξη ντανταϊστών στο καφενείο 
Closerie des Lilas στο Παρίσι, με αντι-
κείμενο τη διαμάχη μεταξύ του Αντρέ 
Μπρετόν και του Τρσταν Τζαρά για 
την αρχηγία του κινήματος. Παρί-
στανται περίπου 100 θιασώτες του 
ντανταϊσμού, ανάμεσά τους οι Πά-
μπλο Πικάσο, Ανρί Ματίς, Κονσταντίν 
Μπρανκούζι και Ζαν Κοκτώ. Οι δύο 
αντίπαλοι ανταλλάσσουν επιχειρήμα-
τα, αλλά και ύβρεις, ώσπου ο επιδι-
ατητής Ερίκ Σατί ανακηρύξει νικητή 
τον Τζαρά. Ο Μπρετόν θα αποχω-
ρήσει και θα δημιουργήσει τον σου-
ρεαλισμό.

1982
Ο πολιτικός γάμος καθιερώνεται στην 
Ελλάδα ως ισόκυρος με τον θρη-
σκευτικό.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1963
Μάικλ Τζόρνταν, παλαίμαχος αμερι-
κανός καλαθοσφαιριστής του ΝΒΑ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1982
Θελόνιους Μονκ, αμερικανός πια-
νίστας και συνθέτης της τζαζ. (Γεν. 
10/10/1917)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Καταργούνται οι φορείς διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών Δέλτα Εβρου, 
Δαδιά

17
ΦΕΒ
2020

Στον αέρα» βρίσκονται αυτή τη 
στιγμή οι Φορείς διαχείρισης Προ-
στατευόμενων περιοχών, μεταξύ 
αυτών και του δάσους της ∆αδιάς 
και του ∆έλτα Εβρου, όπου για χρό-
νια με το εξειδικευμένο επιστημο-
νικό προσωπικό επιτελούσαν πολύ 
σημαντικό έργο στην προστασία και 
ανάδειξη των σημαντικών οικοσυ-
στημάτων μας. Σύμφωνα με ενημε-
ρωτικό σημείωμα του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα-
ταργούνται οι σημερινοί 36 φορείς 
διαχείρισης προστατευόμενων πε-
ριοχών, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
∆ικαίου, τα οποία εποπτεύονται από 
τον υπουργό, με επταμελή συμμετ-
χικά ∆ιοικητικά Συμβούλια. Στη θέ-
ση τους δημιουργείται μια υπερδο-
μή, ένας ενιαίος κεντρικός φορέας

Ο καιρός σήμερα

3
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Ανατολή - 07:09
Δύση - 17:53  
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Σήμερα θα πάμε μία βόλτα στη λίμνη Bεγορίτιδα, όπου μπορεί κάποιος να δει ένα αλλόκοσμο θέαμα. Μέσα από 
το νερό «ξεπροβάλλουν» ροδακινιές!  «Το 2015, τα νερά της λίμνης είχαν υποχωρήσει πολύ και έτσι οι χερσαίες 
εκτάσεις που είχαν σχηματιστεί, δόθηκαν για καλλιέργεια. Πιο συγκεκριμένα, για να καλλιεργηθούν ροδακινιές 
και νεκταρινιές» εξηγεί στο Travel.gr ο κ. Kώστας Γιορετσίδης, από το Μανιάκι της Πέλλας. «Σταδιακά, τα νερά 
της λίμνης επανήλθαν σε μεγαλύτερο όγκο και στάθμη και κάλυψαν τα δέντρα», δηλώνει χαρακτηριστικά. Φυ-
σικά, τα δέντρα αυτά δεν βγάζουν πια άνθη, ούτε καρπούς, όμως, χάρη στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αυτών 
των ημερών, πάγωσαν και δημιούργησαν μια εικόνα που παραπέμπει σε ταινία του Αγγελόπουλου!

Από τις συλλήψεις γονέων και 
παιδιών σε κινηματογράφους 
επειδή παρακολουθούσαν την 
ταινία “Τζόκερ”, μέχρι τη Λίστα 
Πέτσα, τις δολοφονίες μικροπα-
ραβατικών Ρομά από την Aστυνο-
μία, τα pushbacks, (…)  φτάσαμε 
στις παρακολουθήσεις πολιτικών 
και θεσμικών λειτουργών της Δη-
μοκρατίας, με εντολή και καθοδή-
γηση του ίδιου του κ. Μητσοτάκη.

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Είπαν

Βρήκα συγκινητική την εικόνα 
των κ.κ. Δένδια και Τσαβούσο-
γλου να είναι μαζί μπροστά στην 
τρομακτική καταστροφή του σει-
σμού στην Τουρκία.  Και πιστεύω 
ειλικρινά ότι θύμισε σε όλους 
μας τις κοινές αξίες του ανθρω-
πισμού και νομίζω ότι αυτό είναι 
πραγματικά το ζητούμενο αυτή 
τη στιγμή. Για αυτό υπάρχουν οι 
σύμμαχοι, για αυτό υπάρχουν 
οι φίλοι.  . 

Κ. ΝΤΟΝΦΡΙΝΤ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΠΑ 

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

Τεράστια ανησυχία έχει προκα-
λέσει η ανακοίνωση του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος για την ακύρω-
ση του διαγωνισμού κατασκευής 
τριών νέων νοσοκομείων, μεταξύ 
των οποίων και το νέο νοσοκο-
μείο Κομοτηνής. Σε δήλωσή του 
ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Ανδρέας Ξανθός τονίζει «η ση-
μερινή ανακοίνωση του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος για την ακύρωση 
του διαγωνισμού κατασκευής 3 νέ-
ων νοσοκομείων στη χώρα (Γενικό 
Νοσοκομείο Κομοτηνής, Πανεπιστημια-
κό Παιδιατρικό Νοσοκομείου Θεσσαλο-
νίκης και Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης), 
έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στην 
κοινή γνώμη για την τύχη αυτής της πολύ 
σημαντικής δωρεάς και για τη δυνατότη-
τα αναβάθμισης των υποδομών του ΕΣΥ». 
Επισημαίνει ότι «το κρίσιμο ερώτημα είναι 
αν αυτό το αδιέξοδο ήταν σε γνώση της 
κυβέρνησης και αν σκοπεύει, έστω και εκ 
των υστέρων, να αναλάβει πρωτοβουλία 
για τη διασφάλιση της υλοποίησης της 
σύμβασης του ΙΣΝ με το Ελληνικό Δημό-
σιο στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας» και 
προσθέτει, εξαπολύοντας βέλη ενάντια της 
κυβέρνησης, πως «φαίνεται ότι το μόνο 
που ενδιέφερε την κυβέρνηση Μητσοτά-
κη ήταν να αλλάξει το νομικό καθεστώς 
των νέων νοσοκομείων (από ΝΠΔΔ σε 

ΝΠΙΔ) και να «εργαλειοποιήσει» τη δωρεά 
του ΙΣΝ για να προωθήσει τη στρατηγική 
των ΣΔΙΤ στην Υγεία αλλά και για λόγους 
μικροπολιτικής εκμετάλλευσης στις τοπι-
κές κοινωνίες. Για την πορεία των έργων, 
την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, τα 
προβλήματα στις διαγωνιστικές διαδικα-
σίες, κουβέντα».

Καταληκτικά ο κ. Ξανθός υπογραμμίζει 
ότι «ακόμα και τώρα, η κοινωνία ενημε-
ρώθηκε ότι ο διαγωνισμός απέβη άκαρ-
πος όχι από την ελληνική κυβέρνηση αλλά 
από το ΙΣΝ! Μετά το "ναυάγιο" της δωρε-
άς, περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από 
την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας 
και κυρίως πολιτική δέσμευση ότι θα προ-
χωρήσουν στο σύνολο τους τα εμβλημα-
τικά αυτά έργα».

Κ.Η

Η Ζεϊνέπ Ραμαντάν από τις Φέρες με πείσμα 
ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική 

Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί 
Ένας πατέρας μαζί με την 8χρονη κόρη 

του, κατάφεραν να επιβιώσουν του κατα-
στροφικού σεισμού κάτω από τα ερείπια 
για περισσότερες από 100 ώρες, μέχρι να 
τους εντοπίσουν τα σωστικά συνεργεία 
και να τους ανασύρουν.

Οι περιγραφές των δύο είναι συγκλο-

νιστικές, με τον τον 42χρονο Τσεμ Οκούρ 
να περιγράφει στη Daily Mail τις προ-
σπάθειές του να απασχολήσει και να κα-
θησυχάσει το παιδί μέχρι να διασωθούν.

Όπως περιέγραψαν, ήταν εγκλωβισμέ-
νοι στο σκοτάδι σε ένα κενό ύψος 90 
εκατοστών μεταξύ της οροφής και του 
δαπέδου του διαμερίσματός τους.

Μια νεαρή κοπέλα από τη μειονότη-
τα με πείσμα, κόπο και πολύ μεράκι για 
τη νομική επιστήμη κατάφερε και ολο-
κλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της 
παίρνοντας στα χέρια της το πολυπόθη-
το πτυχίο της Νομικής Σχολής ΔΠΘ. Ο 
λόγος για την 25χρονη Ζεϊνέπ Ραμαντάν 
από τις Φέρες που μετά από έξι χρόνια 
σπουδών ολοκλήρωσε τις σπουδές της 
και από χθες 15 Φεβρουαρίου παρέ-
λαβε το πτυχίο της στην τελετή ορκω-
μοσίας που έλαβε χώρα στην Κομοτη-
νή. Εκεί την καμάρωσαν οι γονείς της, 
όπου να σημειωθεί ότι η 
μητέρα της κατάγεται από 
την Κομοτηνή.

Όπως περιγράφει στον 
«Χ» η Ζεϊνέπ από πολύ μι-
κρή είχε όρεξη για το διά-
βασμα και ήθελε να σπου-
δάσει Νομική. «Οι γονείς 
μου με στήριξαν πάρα 
πολύ και ειδικά ο πατέ-
ρας μου Ερσίν Ραμαδάν 
που είναι πρόεδρος Πα-
νελληνίας Συνομοσπον-

δίας Ελλήνων μουσουλμάνων υπηκόων. 
Με ενθάρρυναν πολύ να σπουδάσω. Η 
γιαγιά μου μένει στην Κομοτηνή, οπό-
τε μπορούσα να μένω σε αυτήν» λέει 
αναλυτικά. Μάλιστα και ο σύζυγος της 
αποτελούσε μεγάλο στήριγμα και βοή-
θεια για την ίδια, ώστε να μπορέσει να 
ολοκληρώσει τις σπουδές της. Η Ζεϊνέπ 
αυτή την περίοδο κάνει την πρακτική της 
στην Αλεξανδρούπολη και έχει βλέψεις 
να γίνει ποινικολόγος.

xronos.gr

Κατάφεραν να ξεχαστούν με τον πιο 
ευφάνταστο και αγνό τρόπο, παίζοντας 
"πέτρα, ψαλίδι, χαρτί". Ο πατέρας αγκά-
λιαζε την κόρη του προκειμένου να ζε-
σταθούν λέγοντάς της ότι θα σωθούν, πα-
ρά το γεγονός ότι πίστευε πως δεν τους 
έβρισκαν ποτέ.

Συνεχίζουν τα Κέντρα Νεοσυλλέκτων 

στον Έβρο

Με μεγάλη ικανοποίηση δέχθηκαν τα 
στελέχη της ΝΔ στον Έβρο την απόφαση 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την 
συνέχιση τη λειτουργίας των Κέντρων 

Κατάταξης Νεοσυλλέκτων  στο νομό μας, 
σε Αλεξανδρούπολη, Καβησό, Σουφλί και 
Λαγό Διδυμοτείχου. 

«Οι συντονισμένες και κοινές προσπά-
θειες των Δημάρχων ,των Βουλευτών μας 
και της  ΔΕΕΠ Έβρου οδήγησαν στην λή-
ψη της ορθής απόφασης και διόρθωσαν 
μια αδικία.

Συνεχίζουμε με Συνέπεια και Σταθε-
ρότητα, πάντοτε δίπλα στον πολίτη του 
Έβρου!| ανέφερε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 
Έβρου της Νέας Δημοκρατίας Άκης Πα-
ρασκευόπουλος

Γ.Π.

Πολύ δυσάρεστη εξέλιξη
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Ομόφωνα αρνητικά γνωμο-
δότησε το βράδυ της Τετάρτης 
το δημοτικό συμβούλιο Ορε-
στιάδας επί της Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για την κατασκευή αιολικού 
πάρκου (9 ανεμογεννητριών) 
στη θέση Μαύρη Πέτρα που 
εκτείνεται στην ευρύτερη πε-
ριοχή Πετρωτών, Πενταλόφου, 
Ορμενίου. Στην εισήγησή του, 
ο δήμαρχος Ορεστιάδας, Βα-
σίλης Μαυρίδης, σημείωσε ότι 
η αρνητική γνωμοδότηση βα-
σίζεται αφενός σε επιστημονι-
κά δεδομένα που αφορούν το 
περιβάλλον, τη χλωρίδα, την 
πανίδα, το γενικότερο φυσικό 
προφίλ και τα ιδιαίτερα πο-
λιτισμικά στοιχεία της συγκε-
κριμένης περιοχής και αφετέ-
ρου στο γεγονός ότι μία τέτοια 
επένδυση έρχεται σε αντίθεση 
με τον σχεδιασμό του δήμου, 

που επιδιώκει με διάφορες πα-
ρεμβάσεις που ήδη έχουν γίνει 
και με άλλες που επίκεινται, 
να αξιοποιήσει και να αναδεί-
ξει το ημιορεινό βορειοδυτικό 
τμήμα του. 

Η εισήγηση του δημάρχου 
βρήκε σύμφωνες όλες τις πα-
ρατάξεις και όλους τους συμ-
βούλους, ωστόσο, επικεφαλής 
παρατάξεων έκαναν αναφορά 
στη διαφορετική στάση που εί-
χε δείξει η δημοτική αρχή τον 
περασμένο Αύγουστο, γνω-
μοδοτώντας, τότε, θετικά στη 
μελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων για τη δημιουργία αι-
ολικού πάρκου (72 ανεμογεν-
νητριών) σε μία μεγάλη ακτίνα 
πεδινών εκτάσεων του δήμου. 
«Θα πρέπει να υπάρχει ένα το-
πικό χωρικό σχέδιο για το πού 
θα τοποθετούνται οι διάφορες 
δραστηριότητες (βιομηχανικές, 

αγροτικές, Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας κ.α), δεν μπο-
ρεί άναρχα να τοποθετού-
νται ανεμογεννήτριες ακόμα 
και σε εκτάσεις που εξυπηρε-
τούν τους αγρότες…», ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, η επικεφαλής 
της παράταξης «Δήμος Ορε-
στιάδας/Τόπος να Ζω», Μαρία 
Γκουγκουσκίδου. 

«Εσείς ανοίξατε το μονο-
πάτι και την όρεξη στις εται-

ρείες…», είπε απευθυνόμενος 
στην δήμαρχο ο επικεφαλής 
της Αυτόνομης Κίνησης Πο-
λιτών «Είναι στο Χέρι μας», 
Σάκης Παπανδρέου, «είναι 
ευχάριστο το γεγονός ότι η 
δημοτική αρχή τοποθετείται 
για αρνητική γνωμοδότηση», 
ήταν το σχόλιο του επικεφα-
λής της παράταξης «Δυναμικά 
Μπροστά», Παναγιώτη Σιαν-
κούρη. «Η θέση μας είναι αρ-

νητική, η ουσία όμως είναι ότι 
οι εξελίξεις θα είναι μη ανα-
στρέψιμες, αφού η “πράσινη 
πολιτική” κυβερνήσεων και Ε. 
Ε. έχει αποδείξει ότι έχει μο-
ναδικό στόχο την κερδοφο-
ρία των εταιρειών», ανέφερε 
ο δημοτικός σύμβουλος της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης», Κώ-
στας Ζαλουφλής. 

«Εξετάζουμε κατά περί-
πτωση, δεν είμαστε του “όχι 

σε όλα” ή του “ναι σε όλα”, 
θα βασιζόμαστε στα επιστημο-
νικά στοιχεία και θα κρίνουμε 
κάθε φορά με βάση το τι είναι 
επιστημονικά ορθό και τι εί-
ναι ρεαλιστικά εφαρμόσιμο», 
απάντησε στις επικρίσεις που 
δέχτηκε από τις παρατάξεις ο 
δήμαρχος, Βασίλης Μαυρίδης. 
(ΕΡΤ Ορ) 
Χρυσούλα Σαμουρίδου

"Όχι" από το δημοτικό συμβούλιο 
Ορεστιάδας στο αιολικό πάρκο 
στη Μαύρη Πέτρα Πετρωτών

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ ΤΟ 
ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ            

Πού βασίζεται η απόφαση του ΔΣ

Την απογοήτευση τους εκφράζουν 
τα μέλη του Δ.Σ της Ένωσης Συνορι-
οφυλακων Έβρου, μετά τα πρόσφατα 
δημοσιεύματα περί εικονικών Συμφώ-
νων Συμβίωσης που έχουν συναφθεί 
από νεοεισαχθέντες συναδέλφους 
τους, κάτι που οδήγησε στη διενέρ-
γεια διοικητικής έρευνας από το Αρ-
χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κατ’ 
εντολή του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη

Η απογοήτευση έχει να κάνει με 
το γεγονός, ότι έδωσαν ένα τιτάνιο 
αγώνα για την διενέργεια προσλήψε-
ων με την μοριοδότηση 5 μονάδων 
λόγω εντοπιότητας και τώρα υπάρ-
χει μια  μαζική σύναψη συμφώνων 
συμβίωσης εκείνων που επιθυμούν 
να υπηρετήσουν στην Α.Δ Αλεξαν-
δρούπολης και όχι της Ορεστιάδας.

Ο γραμματέας της Ένωσης Συνο-
ριοφυλακων Έβρου Δημήτρης Δερ-
βεντλής, μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ 

Ορεστιάδας, μετά από μερικά 24ωρα 
σιωπής, τονίζοντας πως το ζήτημα 
αυτό είχε τεθεί υπόψη της φυσικής 
ηγεσίας εγκαίρως όμως κανείς δεν 
το έλαβε υπόψη.

«Πριν 2 χρόνια είχαμε αντιληφθεί 
τι θα γίνει σε έναν επόμενο διαγω-
νισμό και είχαμε θέσει το αίτημα να 
προκηρυχθεί διαγωνισμός για κάθε 
διεύθυνση ξεχωριστά και εντοπιότητα 
να πάρουν οι αντίστοιχοι Δήμοι που 
υπάρχουν σε κάθε ΑΔ προκειμένου 
να αποφευχθούν δυσάρεστες κατα-
στάσεις».

Σύμφωνα με τον κ.Δερβεντλή πριν 
την κατάταξη στη Σχολή,  υπήρχαν 
4-5 Σύμφωνα Συμβίωσης και μια με 
δυο περιπτώσεις παντρεμένων, ενώ 
μετα την εισαγωγή τους και την ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων υπήρ-
ξε αύξηση.

Σήμερα όπως είπε, υπάρχουν 40-
45 Σύμφωνα Συμβίωσης επι των 

238, δηλαδή το 1/3 των συναδέλ-
φων τους.

 Ο κ. Δερβεντλής χαρακτήρισε 
ανήθικο τον τρόπο με τον οποίο ξε-
κινάνε τον υπηρεσιακό τους βίο οι συ-
νάδελφοι αυτοί, οι οποίοι βλέποντας 
ότι δεν μπορούν να εισαχθούν με την 
βαθμολογία που είχαν στην Αλεξαν-
δρούπολη, σκέφτηκαν μαζί με τους 
ανθρώπους που τους παρότρυναν 
να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης 

καθ’ όλα νόμιμο που θα τους δίνει 
περισσότερα  μόρια.

«Όποιο  σύμφωνο συμβίωσης προ-
έκυψε μετα την κατάταξη τους, γεν-
νά ερωτηματικά για το κατά πόσο εί-
ναι εικονικό η πραγματικό», δήλωσε 
με έμφαση, για να συμπληρώσει ότι  
«έρευνα και διαδικασία τοποθέτησης 
δεν γίνεται ταυτόχρονα».

Ο ίδιος εκτιμά ότι, η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί κανονικά οι συνάδελφοι 

θα πάρουν τα μόρια και θα τοποθε-
τηθούν με έναν τρόπο σκοτεινό και 
ύποπτο γιατί αυτό ανατρέπει την σει-
ρά εξόδου ειδικά σε άτομα που είχαν 
διαβάσει είχαν καλό βαθμό και είχαν 
πετύχει μια καλή σειρά εξόδου. Θα 
έπρεπε όμως να υπήρχαν δικλείδες 
ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν 
τέτοια φαινόμενα.

Ο κ. Δερβεντλής δεν παρέλειψε 
να σχολιάσει ότι «καλυτέρα είναι για 
τα θέματα που αφορούν τον Έβρο 
να μιλούν οι άνθρωποι που είναι το 
σπίτι τους, αυτοί που κρατούν με νύ-
χια και με δόντια το Σωματείο και 
όχι αυτοί που θυμούνται τον Έβρο 
για να πάρουν αίγλη και αξία από 
αυτόν,» απευθυνόμενος στις δηλώ-
σεις του Προέδρου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων στα 
τοπικά ΜΜΕ.

Πάντως στο επόμενο δεκαήμερο 
προβλέπεται να δοθούν τα φύλλα 
πορείας στους νέους συνοριοφύλα-
κες για να ακολουθήσει η τοποθέτηση 
τους και όταν διαπιστωθεί ότι παρα-
τυπήσαν αναμένεται να δεχθούν και 
τις ανάλογες κυρώσεις πειθαρχικές 
ακόμη και ποινικές που στην περί-
πτωση τους ισοδυναμεί με απόλυση.
Πηγή: ertnews.gr

“Καταπέλτης” ο Γραμματέας Συνοριοφυλάκων 
Έβρου για τα Σύμφωνα Συμβίωσης
Την απογοήτευση τους εκφράζουν τα μέλη του 
Δ.Σ της Ένωσης Συνοριοφυλακων Έβρου, μετά 
τα πρόσφατες αποκαλύψεις για τα κόλπα των 
νεοεισαχθεντων συναδέλφων τους
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της Κικής Ηπειρώτου
Νέος γύρος αντιπαράθεσης 

ξέσπασε κατά τη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης το από-
γευμα της Τετάρτης, όταν ο 
επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης Βαγγέλης Λαμπά-
κης ζήτησε για ακόμη μία φο-
ρά από τον Δήμαρχο Γιάννη 
Ζαμπούκη να συμμορφωθεί 
με σχετική εισαγγελική εντο-
λή και να παραδώσει στους 
17 δημοτικούς συμβούλους 
τα αποτελέσματα της έκθεσης 
των ορκωτών λογιστών για 
τον διαχειριστικό έλεγχο που 
διεξήχθη στη Διεύθυνση Κα-
θαριότητας του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, για τα έτη από 
2016 ως και 2021.

Υπενθυμίζεται πως σε έγ-
γραφη απάντηση του Δημάρ-
χου πριν περίπου ένα μήνα, 
για το ίδιο θέμα, αναφέρονταν 
τα εξής: 

«Σε απάντηση του από 
12/1/2023 αιτήματός σας, 
σας ενημερώνω ότι η έκθε-
ση ευρημάτων από τη διενέρ-
γεια προσυμφωνημένων δια-
δικασιών, αναφορικά με τον 
Δήμο Αλεξανδρούπολης και 
τη διαχειριστική περίοδο από 
τον 1ο μήνα του2016 ως τον 
6ο του 2021, κατόπιν πρω-
τοβουλίας μου και έγκρισης 
δαπάνης από την Οικονομική 
Επιτροπή, είναι εμπιστευτικού 
χαρακτήρα και απεστάλη στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, αφού ενημερώθη-

καν η Εισαγγελία Πλημμελει-
οδικών Αλεξανδρούπολης, η 
ΣΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και 
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης. Ως εκ 
τούτου, είναι σε εξέλιξη η δια-
δικασία που σας προανέφερα 
και συνεπώς η έκθεση, λόγω 
του χαρακτήρα της και της σε 
εξέλιξη διαδικασίας δεν δύ-
ναται να δημοσιοποιηθεί κατά 
τον συγκεκριμένο χρόνο του 
αιτήματός σας».

Ο κ. Λαμπάκης επανήλθε 
στο θέμα, σημειώνοντας πως 
η αντιπολίτευση απευθύνθηκε 
στον αντιεισαγγελέα πρωτο-
δικών, καταθέτοντας αίτημα 

να παραδοθεί το πόρισμα των 
ελεγκτών, το οποίο εγκρίθη-
κε, καθώς η αντιεισαγγελέας 
έκρινε πως οι αιτούντες έχουν 
έννομο συμφέρον να λάβουν 
γνώση του περιεχομένου της 
επίμαχης έκθεσης. Παρ’ όλα 
αυτά, όπως σημείωσε,  ο Δή-
μαρχος αρνείται να την πα-
ραδώσει, ενώ την ίδια στιγμή 
επιμένει να μιλά στα ΜΜΕ «για 
κάποιους που θα κλάψουν με 
τα αποτελέσματά της», ρίχνο-
ντας, όπως είπε, λάσπη πα-
ντού. 

«Ένας δημοτικός υπάλλη-
λος μου είπε, παρουσία κι άλ-
λων, ότι αυτός σας ενημέρω-

σε για όσα συνέβαιναν στην 
υπηρεσία καθαριότητας κατά 
τα έτη 2020 και 2021 κι ανα-
γκαστήκατε έτσι να προχωρή-
σετε στον έλεγχο. Εγκαλείστε 
τώρα επειδή παραβιάζετε την 
εντολή της εισαγγελέως. Πεί-
τε μας πότε στείλατε την έκ-
θεση στην Ανεξάρτητη Αρχή, 
δείξτε μας αριθμό πρωτοκόλ-
λου. Γιατί την κρατούσατε ένα 
χρόνο στο συρτάρι σας αντί 
να την παραδώσετε από την 
πρώτη στιγμή και να αποδο-
θούν ευθύνες εκεί που υπάρ-
χουν, είτε στη δική σας περί-
οδο είτε στη δική μας; Για το 
2017 παραγράφηκαν τα όποια 

αδικήματα με δική σας ευθύνη. 
Εγκαλείστε και για συκοφαντι-
κή δυσφήμηση, όταν λέτε ότι 
κάποιοι θα κλάψουν. Εγώ δεν 
φοβάμαι, δεν έχω γνώση για 
ό,τι λέτε… Μήπως έχει σχέση 
το γεγονός ότι όταν πήρατε 
την έκθεση στα χέρια σας πριν 
ένα χρόνο, ο κ. Δαστερίδης πα-
ραιτήθηκε για δύο ημέρες;», 
σημείωσε ο κ. Λαμπάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. 
Ζαμπούκης σχολίασε ότι ο κ. 
Λαμπάκης συμπεριφέρεται 
με τεκμήριο ενοχής και όχι 
αθωότητας, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά: «Παραγράψατε 
και αδικήματα, ενώ δεν σας 
έχουν απευθυνθεί ακόμη κα-
τηγορίες».

Σημείωσε πως το πρωί της 
Πέμπτης είχε προγραμματισμέ-
νη συνάντηση με τον εισαγγε-
λέα, προκεμένου «να ανοίξω 
το στόμα μου και να κάνω αυ-
τό που ορκίστηκα και αυτό που 
λέει η συνείδησή μου». Επα-
νέλαβε  ακόμη πως η έκθεση 
αποτελεί αντικείμενο ελέγχου 
από την Ανεξάρτητη Αρχή, ο 
οποίος είναι σε εμπιστευτικό 
στάδιο, όπως ορίζει η αλλη-
λογραφία που υπάρχει με την 
Ανεξάρτητη Αρχή.

Ο κ. Λαμπάκης αντέδρασε 
ρωτώντας τι είναι αυτό που 
τρομάζει τον Δήμαρχο και κρα-
τούσε τόσο καιρό κλειδωμένη 
την έκθεση στο συρτάρι του, 
με τον κ. Ζαμπούκη να λέει 
πως «θα μετανιώσετε όταν πά-
ρετε στα χέρια σας το πόρισμα 
για πολλά από όσα λέτε».

Νέα κόντρα Λαμπάκη-Ζαμπούκη 
για τον διαχειριστικό έλεγχο

«ΠΥΡΑ» ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ: 
«ΚΡΑΤΟΥΣΑΤΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 
ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ, 
ΑΡΝΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΕΝΤΟΛΗ»   

Ραντεβού με τον εισαγγελέα όπου θα 
«άνοιγε το στόμα του» είχε χθες το 
πρωί ο Δήμαρχος

Δύο χρόνια ταλαιπωρίας, ανακρι-
βειών και αντιφάσεων διαπιστώνουν 
οι γονείς και κηδεμόνων παιδιών με 
αναπηρία από την περιοχή των Φε-
ρών, αναφορικά με τις υποσχέσεις του 
Πολυκοινωνικού του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης για τη δημιουργία δομής 
ΚΔΑΠ (Κέντρου Δημιουργικής Απα-
σχόλησης) ΑΜΕΑ στην περιοχή της. 
Σε επιστολή τους, αναφέρονται στο 
ιστορικό της υπόθεσης και στο ξαφνι-
κό φρένο που έχει μπει στο θέμα της 
δημιουργίας της δομής, τονίζοντας 
πως “δεν είμαστε δημότες 2ης κατη-
γορίας”, απαιτώντας τα παιδιά τους 
να έχουν ίσες ευκαιρίες με όλους.

Αναλυτικά:
“Υπογράφουμε σήμερα την παρα-

κάτω επιστολή εκπροσωπώντας οι-
κογένειες της περιοχής των Φερών, 
που έχουν μέλη ΑΜΕΑ.

Για πάρα πολλά χρόνια ταλαιπω-
ρούμαστε καθημερινά, γιατί είμαστε 
αναγκασμένοι να μεταφέρουμε τα 

συγγενικά μας πρόσωπα με αναπηρία 
στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στην Αλεξανδρού-
πολη, αφού στις Φέρες δεν υπάρχει 
τέτοια  δομή.

Πριν δυο, περίπου, χρόνια με με-
γάλη χαρά ενημερωθήκαμε ότι το 
Πολυκοινωνικό του δήμου Αλεξαν-
δρούπολης αποφάσισε να δημιουρ-
γήσει ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στις Φέρες.

Δεχθήκαμε αυτή την ευχάριστη εί-
δηση με συγκίνηση και ανακούφιση. 
Ήταν μία απόφαση ευθύνης και ευ-
αισθησίας η οποία θα στήριζε σημα-
ντικά τον σκληρό αγώνα που δίνουμε 
καθημερινά, στην προσπάθειά μας να

φροντίσουμε τα παιδιά μας που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 
κινητικότητας και προσβασιμότητας.

Από τότε και ενώ ξεκίνησαν οι 
ενέργειες για τη δημιουργία της δο-
μής, υπήρξε ανεξήγητο και ξαφνι-
κό φρένο.

Παρά τις εξαγγελίες και τις υπο-
σχέσεις από πλευράς του Πολυκοινω-

νικού, περιμένουμε μάταια την ημέρα 
έναρξης της λειτουργίας του ΚΔΑΠ 
ΑΜΕΑ.

Επιθυμώντας να βοηθήσουμε όσο 
μπορούμε για να λυθεί αυτό το πρό-
βλημα, επικοινωνήσαμε πρώτα με το 
Δήμαρχο ο οποίος μας παρέπεμψε 

στον πρόεδρο του Πολυκοινωνικού.
Ο κ. Γκουγκουλάκης από το περ-

σινό καλοκαίρι με δηλώσεις του στα 
μέσα ενημέρωσης υποσχόταν ότι από 
τον Οκτώβριο του 2022 το ΚΔΑΠ 
θα λειτουργούσε. Πριν δύο μέρες 
ακούσαμε απογοητευμένοι τον ίδιο 

να ομολογεί ότι δεν είναι σε θέση να 
καθορίσει ημερομηνίες. Έχοντας βα-
θιά γνώση και στοιχεία για αυτό το 
θέμα που μας βασανίζει, διαπιστώ-
σαμε ανακρίβειες και αντιφάσεις σε 
αυτά που μας είπε ο νυν πρόεδρος 
και αφορούν την άδεια λειτουργίας 
και κάποιες ακόμη δαπάνες για να 
λειτουργήσει η δομή.

Δεν είμαστε δημότες 2ης κατηγο-
ρίας και απαιτούμε τα παιδιά μας να 
έχουν ίσες ευκαιρίες με όλους. Απαι-
τούμε άμεσα την αλήθεια με σοβα-
ρό και υπεύθυνο τρόπο, είναι υπο-
χρέωση σας.

Προσπαθούμε με αξιοπρέπεια, 
υπομονή και επιμονή, να ζούμε και 
να προσφέρουμε στα παιδιά μας ότι 
καλύτερο μπορούμε και περιμένου-
με από τον Δήμο να πράξει τα απα-
ραίτητα, όπως οφείλει προς όλους 
τους δημότες.
Οι κηδεμόνες παιδιών ΑΜΕΑ Φερών
1. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
2. ΔΕΒΕΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
3. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΒΛΑΣΙΑ
4. ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΑΝΑ
6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ”

Γονείς παιδιών με αναπηρία: Δύο χρόνια ταλαιπωρίας 
και αντιφάσεων για το ΚΔΑΠ Φερών
Ανεξήγητο και ξαφνικό φρένο για τη δημιουργία της 
δομής, διαπιστώνουν οι γονείς από την πλευρά του 
Πολυκοινωνικού του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
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Μια από τις μεγαλύτερης 
απεργιακές  κινητοποιήσεις 
των τελευταίων αρκετών ετών 
πραγματοποιήσαν την Τετάρ-
τη δάσκαλοι και καθηγητές σε 
όλη τη χώρα.

Η Αλεξανδρούπολη δεν 
αποτέλεσε εξαίρεση και για 
τα δεδομένα της περιοχής 
μας, τα ποσοστά συμμετο-
χής ήταν υψηλά, τόσο στην 
24ωρη πανελλαδική απεργία 
όσο και στην συγκέντρωση 
στο Δημαρχείο Αλεξανδρού-
πολης. Οι  εκπαιδευτικοί δη-
λώνουν την κάθετη αντίθεσή 
τους στην αξιολόγηση, τόσο 
την ατομική όσο και των σχο-
λικών μονάδων, ενώ ζητούν, 
μεταξύ άλλων, τη μονιμοποί-
ηση όλων των νεοδιόριστων 
και μαζικούς μόνιμους διορι-
σμούς, κατάργηση της Ελάχι-
στης Βάσης Εισαγωγής και της 
Τράπεζας Θεμάτων και μείω-
ση του αριθμού μαθητών ανά 
τμήμα.

Σε δηλώσεις της η αντι-
πρόεδρος της Α ΕΛΜΕ Σοφία 
Χατζηβλασίου επεσήμανε με-

ταξύ άλλων: «Σε ένα άσχετο 
νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Μεταφορών, όπως μας έχει 
πια συνηθίσει, το Υπουργείο 
Παιδείας κατέθεσε τροπολο-
γία με την οποία επισπεύδει τη 
διαδικασία έναρξης της ατο-
μικής αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών και μάλιστα πρώτα 
των νεοδιόριστων, όπως ήδη 
είχε ανακοινωθεί. Με αυτή την 
οπισθοδρομική, αντιπαιδαγω-
γική και αντιεπιστημονική της 
απόφαση η Υπουργός Παιδεί-
ας γυρίζει την εκπαίδευση 41 
χρόνια πίσω!

Αντί η κυβέρνηση και το 
ΥΠΑΙΘ να απολογηθούν και να 
πάρουν μέτρα για τις τραγικές 
συνθήκες των σχολικών μονά-
δων, για τις ελλείψεις εκπαι-
δευτικών ακόμα και στα μέσα 
της σχολικής χρονιάς και για 
τα τεράστια μαθησιακά, κοι-
νωνικά και ψυχοσυναισθημα-
τικά προβλήματα των παιδιών 
μας, συνεχίζουν να εξαπατούν 
γονείς, μαθητές/τριες και εκ-
παιδευτικούς με τις κάλπικες 
διακηρύξεις περί «στήριξης και 

αναβάθμισης του εκπαιδευτι-
κού έργου».

Το περιεχόμενο και τα κρι-
τήρια της αξιολόγησης, που 
προωθεί η κυβέρνηση, δεν 
έχουν καμία σχέση με τις μορ-
φωτικές ανάγκες των μαθη-
τών/τριών και την ανάγκη στή-
ριξης των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί δεν έχου-
με κάτι να κρύψουμε, δεν αντι-
δρούμε γιατί δε θέλουμε να 
«ξεβολευτούμε» όπως λένε τα 
διάφορα παπαγαλάκια. Κάθε 
μέρα εξετάζουμε κριτικά και 
αυτοκριτικά τη δουλειά μας, 
στους συλλόγους διδασκό-

ντων/ουσών ανταλλάσσουμε 
σκέψεις και προτάσεις για να 
γίνει καλύτερη η σύνθετη παι-
δαγωγική πράξη. Αυτή ακρι-
βώς η διαδικασία είναι που ζη-
τάμε να στηριχθεί ουσιαστικά 
από το κράτος».

Τα αιτήματα του κλάδου 

των εκπαιδευτικών

•  Κατάργηση των αντιεκ-
παιδευτικών νόμων 4692/20, 
4823/21.

•  Άμεση μονιμοποίηση 
όλων των νεοδιόριστων που 
έχουν ολοκληρώσει τη διετή 
υπηρεσία.

•  Κάλυψη όλων των κενών 
με μαζικούς μόνιμους διορι-
σμούς. Εξίσωση δικαιωμάτων 
μόνιμων και αναπληρωτών.

•  Ουσιαστική οικονομική 
αναβάθμιση όλων των εκπαι-
δευτικών με την υπογραφή 
Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας.

•  Άμεση αύξηση μισθών ίση 
-κατ’ ελάχιστο- με τον ρυθμό 
του πληθωρισμού και επανα-
φορά 13ου και 14ου μισθού. 
Άμεσο μισθολογικό ξεπάγωμα 
της διετίας 2016-17. Αφορο-
λόγητο στα 12.000 €.

•  Κατάργηση της τράπεζας 

θεμάτων και των εξετάσεων 
τύπου PISA.

•  Κατάργηση της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής που άφησε 
χιλιάδες μαθητές εκτός ΑΕΙ και 
απαξίωσε δεκάδες τμήματα σε 
όλη τη χώρα.

•  Αντιστεκόμαστε στον 
προσανατολισμό του σχολεί-
ου στην επιφανειακή γνώση, 
την ημιμάθεια, την αποθέωση 
των «δεξιοτήτων» που ενισχύ-
εται με τα νέα αναλυτικά προ-
γράμματα και τα εργαστήρια 
δεξιοτήτων
Γιώργος Πανταζίδης

Μαζικά βγήκαν στους δρόμους 
οι εκπαιδευτικοί του Έβρου

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ  ΚΕΡΑΜΕΩΣ     

Τα αιτήματα του κλάδου των 
εκπαιδευτικών

Διαγωνισμοί σε τέσσερις πε-
ριοχές για τη διερεύνηση και 
αξιοποίηση γεωθερμικών πε-
δίων σε τέσσερις περιοχές της 
Β. Ελλάδας, στο Δέλτα του Νέ-
στου (περιοχή Χρυσούπολης – 
Ερατεινού, Κεραμωτής και Κόλ-
που Καβάλας), το Δέλτα του 
Έβρου μεταξύ Αλεξανδρούπο-
λης και ποταμού Έβρου, συμπε-
ριλαμβανομένης της περιοχής 
Αρίστηνου – Αλεξανδρούπο-
λης, το κεντρικό και νότιο τμή-

μα της Λεκάνης του Στρυμόνα 
και την περιοχή Ακροποτάμου 
Καβάλας, πρόκειται να προκη-
ρυχθούν σύμφωνα με ρεπορτάζ 
της Καθημερινής. 

Αν παρατηρήσετε τις τοπο-
θεσίες, θα δείτε πως σε αυτές 
δεν συμπεριλαμβάνεται η Ρο-
δόπη, που έχει το πεδίο Μητρι-
κού, και υποψιαζόμαστε πως εί-
ναι χαμηλής ενθαλπίας, και έτσι 
δεν θα ρισκάρει κάποιος επεν-
δυτής να κάνει έρευνα, μιας και 
η απόδοση δεν θα είναι υψη-
λή. Βέβαια για το συγκεκριμέ-
νο γεωθερμικό πεδίο θέλει να 

κάνει διερευνητικές γεωτρήσεις 
ο Δήμος Κομοτηνής, αν και δεν 
αποτελούν αυτή τη στιγμή προ-
τεραιότητα. 

Εδώ βέβαια θα έπρεπε να 
παρέμβει το κράτος και οι υπη-
ρεσίες, ώστε πεδία σαν και αυ-
τό να διερευνηθούν αναλυτικό-
τερα (την πρώτη έρευνα έκανε 
το ΙΓΜΕ) και να αποδοθούν 
στις τοπικές κοινωνίες, μιας και 
δεν μπορούν να υποστηρίξουν 
μεγάλες επενδύσεις. Γιατί όταν 
μιλάμε για την ανάπτυξη μιας 
περιοχής, μικρές κινήσεις σαν 
και αυτές (το κόστος είναι ελά-

χιστο σε σχέση με άλλα φαρα-
ωνικά έργα) μπορούν να έχουν 
αποτέλεσμα. Γιατί πρόσφατα, 
στον ορυμαγδό των αναπτυξι-
ακών ανακοινώσεων, βλέπουμε 
συνεχώς να φιγουράρει η γεω-
θερμία, και πως θα ωφελήσει 
την περιοχή κτλ. 

Αν το πεδίο δεν μπορεί να 
αξιοποιηθεί με οποιοδήποτε 
τρόπο, να το πουν και σε εμάς, 
να το διαγράψουμε από την 
αναπτυξιακή δυνατότητα της 
περιοχής, και να σταματήσουμε 
να ακούμε και τις υποσχέσεις.
paratiritis-news.gr

Τέσσερα γεωθερμικά πεδία θα προκηρυχθούν στην ΑΜΘ 
Δύο στον Έβρο 
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της Κικής Ηπειρώτου
Αποζημίωση 27.196 ευ-

ρώ προτίθεται να καταβάλλει 
στην εταιρεία που είχε αναλά-
βει αρχικά την εκτέλεση του 
έργου κατασκευής του νέου 
κλειστού γυμναστηρίου Αλε-
ξανδρούπολης, την στιγμή που 
ο ίδιος ο εργολάβος διεκδι-
κεί ως αποζημίωση 139.980 
ευρώ! 

Όπως είναι γνωστό, η πρώ-
τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου 
και της κατασκευάστριας εται-
ρείας Geogenesis διαλύθη-
κε με υπουργική απόφαση, με 
αποτέλεσμα, αυτή την στιγμή, 
να είναι σε εξέλιξη δεύτερος 
διαγωνισμός για την ανάδειξη 
νέου μειοδότη. 

Η διάλυση της σύμβασης 
προέκυψε με υπαιτιότητα του 
Δήμου, ο οποίος δεν παρέδω-
σε στον εργολάβο το φυσικό 
έδαφος για το έργο, δηλαδή 
τον χώρο όπου προβλέπεται 
να κατασκευαστεί το γυμνα-
στήριο. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, 
ο εργολάβος δικαιούται απο-
ζημίωσης που δεν μπορεί να 
ξεπερνά το 5% του συμβατι-
κού κόστους του έργου. Σύμ-
φωνα με την αρμόδια επιτρο-

πή του Δήμου, η αποζημίωση 
αυτή προτείνεται να αντιστοι-
χεί στο 1% του συνολικού κό-
στους του έργου, δηλαδή σε 
ένα ποσό 27.196 ευρώ. 

Ωστόσο, ο ανάδοχος, με έγ-
γραφό του, ζητά να αποζημι-
ωθεί στο μέγιστο ποσό που 
προβλέπεται από το νόμο, δη-
λαδή σε ποσοστό 5% επί του 
συμβατικού ποσού, διεκδικεί 
δηλαδή αποζημίωση 139.980 
ευρώ, παραθέτοντας συγκε-
κριμένη επιχειρηματολογία, 
στην οποία, μεταξύ άλλων, 
αναφέρεται ότι επί μακρόν 
δεν του παραχωρήθηκε από 
το Δήμο ο χώρος για να γίνει 
η έναρξη των εργασιών.

Η αρμόδια επιτροπή του 
Δήμου θεωρεί ότι δεν μπο-
ρεί να σταθεί η επιχειρηματο-
λογία αυτή και εισηγείται ως 
ποσό αποζημίωσης τις 27.196 
ευρώ.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης σημείωσε, μεταξύ 
άλλων, ότι για το θέμα βρί-
σκεται σε εξέλιξη πειθαρχική 
διαδικασία. 

Παίρνοντας το λόγο ο δη-
μοτικός σύμβουλος της πα-
ράταξης «Πόλη και Πολίτες» 
Γιάννης Βαταμίδης σημείωσε 

πως «το θέμα έχει να κάνει 
με δυο συνεδριάσεις του Δη-
μοτικού  μας Συμβουλίου, με 
θέμα υπογραφές πολιτών που 
είχαν συγκεντρωθεί προκειμέ-
νου να μην κοπούν τα δέντρα 
στο Φυτώριο… Υπάρχει ευθύ-
νη εδώ: Η τελευταία συνεδρί-
αση, στην οποία, το Δημοτικό 
Συμβούλιο, δεν αποφάσισε να 
σταματήσει το έργο, ούτε η 
τεχνική υπηρεσία πήρε εντο-
λή να σταματήσει τις εργασί-
ας, έγινε στις 16/4/2022. Οι 
προσυμβατικές υποχρεώσεις 

του Δήμου, εφόσον η σύμβα-
ση με τον εργολάβο υπεγρά-
φη τον Φεβρουάριο, έληγαν 
τέλος Απριλίου - αρχές Μα-
ΐου. Υπήρχε, επομένως, περι-
θώριο να γίνουν οι εργασίες 
που έπρεπε από τον Δήμο και 
να παραδοθεί ο χώρος στον 
εργολάβο για να ξεκινήσει. 
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει ευθύνη 
ή υπαιτιότητα, για ποιο λόγο 
δεν παραδώσαμε τον χώρο. 
Θα μου πείτε, υπήρχαν δια-
μαρτυρίες, να το δεχθώ, όμως, 
ο νέος διαγωνισμός προβλέπει 

την κατασκευή του έργου στον 
ίδιο χώρο, οπότε, το επιχείρη-
μα αυτό είναι αβάσιμο».

Η Αντιδήμαρχος Διοικη-
τικών και Οικονομικών Υπη-
ρεσιών Ελένη Ιντζεπελίδου 
υπογράμμισε την καθυστέρη-
ση που υπήρξε στο θέμα όταν 
ζητήθηκε από την αντιπολίτευ-
ση να αποσταλεί αίτημα προς 
την Αποκεντρωμένη για μικρή 
μετατόπιση του έργου, σε ση-
μείο δίχως δέντρα.  

Ο ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος Γιάννης Καρυπί-

δης σημείωσε ότι όπως είχε 
επισημάνει και στο παρελθόν, 
με την τεράστια καθυστέρηση 
που σημειώνεται, ο Δήμος θα 
ήταν τυχερός αν ο ανάδοχος 
προχωρούσε στην εκτέλεση 
του έργου. «Είχα θίξει και το 
θέμα των καυσίμων και είχα 
πει  μακάρι ο ανάδοχος, με 
αυτά που συμβαίνουν, να συ-
νεχίσει το έργο. Τελικά, βρήκε 
πρόσχημα ότι δεν  συμφωνεί 
με προϋπολογισμό  του έρ-
γου και επιβεβαιώθηκα για μία 
ακόμη φορά». 

Αποζημίωση 27.000 ευρώ προτίθεται 
να καταβάλει ο Δήμος στον εργολάβο 
του νέου κλειστού 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΩΣΤΟΣΟ, Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 140.000 ΕΥΡΩ!   

Όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αποζημίωση 27.196 ευρώ προτίθεται να καταβάλλει στην εταιρεία που είχε αναλάβει αρχικά την 
εκτέλεση του έργου κατασκευής του νέου κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
λάβουν γνώση καθώς τα σχετικά δι-
καιολογητικά είναι αναρτημένα στο 
Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών 
Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης με την 
υπ’ αριθμ. 20/2023 
Απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου 
(ΑΔΑ:97H6ΩΨΟ-
9ΒΞ) ενέκρινε την 
«Πολεοδομική Με-
λέτη Επέκτασης του 
Ρυμοτομικού Σχεδίου 
Νέας Χηλής (Τμήμα 
της ΠΕ IV)».

Καλούνται οι εν-
διαφερόμενοι να 
λάβουν γνώση των 

ανωτέρω, καθώς τα σχετικά δικαιο-
λογητικά (αποφάσεις, διαγράμματα 
κλπ) θα είναι αναρτημένα στο Γραφείο 
Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης (2ος όροφος 
παλιό Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, 
στην πλατεία Κύπρου) από την 1η μέ-
ρα ανάρτησης και για 20 ημέρες για 
την υποβολή πιθανών ενστάσεων.

Καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να λάβουν

Εκατοντάδες κούτες βοήθειας συ-
γκεντρώθηκαν με την βοήθεια των 
πολιτών στο δημαρχείο της Ορεστι-
άδας, αλλά και σε διάφορα άλλα ση-
μεία συγκέντρωσης για τους σεισμό-
πληκτους σε Τουρκία και Συρία.

Δυστυχώς οι μεγάλοι σεισμοί 
έχουν προκαλέσει τον θάνατο πολ-
λών χιλιάδων ανθρώπων, ενώ τα 
θύματα αυξάνονται όλο και περισ-
σότερο, αν και 10 μέρες μετά ακό-
μα υπάρχει μία μικρή ελπίδα για κά-
ποιους που οι δικοί τους άνθρωποι 
ανασύρονται ζωντανοί από τα συ-
ντρίμμια που έχει αφήσει πίσω τους 
ο φονικός σεισμός.

Σύλλογοι, σχολεία, φορείς και 
απλοί πολίτες ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του δήμου για συγκέντρω-

ση ειδών και πλέον έχει ολοκληρωθεί 
και έχουν ήδη αποσταλεί στις πληγεί-
σες περιοχές.

Ο δήμαρχος Ορεστιάδας και πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ κ. Βασίλης Μαυρί-
δης δήλωσε μέσω της σελίδας του 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι 

η συμμετοχή των συνδημοτών μας 
ήταν συγκλονιστική. Να σημειωθεί 
μάλιστα πώς ο δήμαρχος Ορεστιάδας 
σαν πρόεδρος της ΚΕΔΕ ήταν υπεύ-
θυνος όλης της διαδικασίας συγκέ-
ντρωσης και αποστολής όλων των 
δεμάτων της ΑΜΘ.

Εκατοντάδες κιβώτια ανθρωπιστικής 
βοήθειας συγκεντρώθηκαν από τους 
πολίτες της Ορεστιάδας

Για τους σεισμόπληκτους 
Τουρκίας & Συρίας

Εγκρίθηκε η Πολεοδομική 
Μελέτη Επέκτασης του 
Ρυμοτομικού Σχεδίου 
Νέας Χηλής
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Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος 
Α.Ε. - Ανώνυμη Αναπτυξιακή 
Εταιρεία ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι 
ολοκληρώθηκε ο κύκλος επιμορ-
φωτικών σεμιναρίων που διορ-
γανώθηκε στο πλαίσιο του Έρ-
γου «Green Urban Territories 
- Better Place to Live (GUT-

BTL)», το οποίο συγχρηματοδο-
τείται από το Πρόγραμμα Συνερ-
γασίας «INTERREG VA Ελλάδα 
- Βουλγαρία 2014-2020».

Βασικός στόχος αποτελεί η 
ενημέρωση, εκπαίδευση και κα-
τάρτιση των συμμετεχόντων πά-
νω σε ζητήματα προτύπων βι-
ώσιμης αστικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας «πράσινων» υποδο-
μών (π.χ. σταθμοί φόρτισης ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων) που σχε-
τίζονται με την προστασία αλλά 
και την αξιοποίηση του φυσικού 
περιβάλλοντος και της βιοποικι-
λότητας. Παράλληλα με την ευαι-
σθητοποίηση του κοινού σχετικά 
με την διατήρηση και προστασία 
του περιβάλλοντος, την αιεφορία 
των φυσικών πόρων καθώς και 
την προώθηση φιλικών προς το 
περιβάλλον μέσων μεταφοράς 
(ηλεκτρικά ποδήλατα, συμβατι-
κά ποδήλατα κλπ).

Τα Σεμινάρια

Τα τρία σεμινάρια, διάρκειας 6 
ωρών το καθένα, πραγματοποι-
ήθηκαν στις έδρες των Δήμων 
Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου 
και Σαμοθράκης και απευθύνο-
νταν σε ένα ευρύ φάσμα ομά-
δας-στόχου, που περιλάμβανε 
νέους, επαγγελματίες, στελέχη 

των Ομάδων Τοπικής Δράσης 
(Δήμοι κλπ.), Δημόσιες υπηρεσί-
ες, μέλη ΜΚΟ και άλλους εμπλε-
κόμενους φορείς.

Οι θεματικές ενότητες του κά-
θε σεμιναρίου προσαρμόστηκαν 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
και τις προτεραιότητες της κάθε 

περιοχής. Αναλυτικά, οι κεντρικές 
θεματικές του κάθε σεμιναρίου 
περιγράφονται παρακάτω:

Σεμινάριο 1ο: «Αξιοποίηση του 
Περιβάλλοντος και της Βιοποικι-
λότητας στον Αγροτικό και Του-
ριστικό Τομέα» (Παρασκευή 27 

Ιανουαρίου, «Φιδέλειο» Πνευμα-
τικό Κέντρο, Σαμοθράκη).

Σεμινάριο 2ο: «Βιώσιμες Πρα-
κτικές στην Πρωτογενή Παραγω-
γή και Σύνδεση με την Ήπια Του-
ριστική Ανάπτυξη» (Παρασκευή 3 
Φεβρουαρίου, Μουσείο Τέχνης 

Μεταξιού Τσιακίρη, Σουφλί).
Σεμινάριο 3ο: «Βιώσιμες 

Πόλεις, Κυκλική Οικονομία και 
Πράσινη Επιχειρηματικότητα» 
(Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Αλεξαν-
δρούπολη).

Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
εθνικούς πόρους των χωρών που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συ-
νεργασίας Interreg V-A Ελλάδα 
- Βουλγαρία 2014-2020.

8  ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρώθηκαν τα επιμορφωτικά 
σεμινάρια που διοργάνωσε 
η Δημοσυνεταιριστική Έβρος

ΣΕ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΣΟΥΦΛΙ 
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ    

Βασικός στόχος η ενημέρωση, εκπαίδευση 
και κατάρτιση των συμμετεχόντων πάνω 
σε ζητήματα προτύπων βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης και δημιουργίας «πράσινων» 
υποδομών τις εξελίξεις στο χώρο της 
βιώσιμης κλωστοϋφαντουργίας και μόδας. Οι συντελεστές των επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργάνωσε η Δημοσυνεταιριστική Έβρος 

Σεμινάριο στο χώρο του Μουσείου Μετάξης στο Σουφλί 

Στη Σαμοθράκη παρουσία του Δημάρχου
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Το 3ο ΓΕΛ Αλεξ/πο-
λης  στο πλαίσιο υλο-
ποίησης προγράμματος 
Erasmus+ Βασική Δράση 2 
(ΚΑ2), με θέμα: “Financial 
Literacy, path to conscious 
consumerism”, επισκέφτη-
κε την πόλη  BRAGANCA 
της Πορτογαλίας, από τις 5 
Φεβρουαρίου 2023 έως και 
τις 11 Φεβρουαρίου 2023. 
Στο πρόγραμμα συμμετέχει 
η Λιθουανία (συντονίστρια 
χώρα), η Ελλάδα, η Πορτο-
γαλία. η Ρουμανία και η Σλο-
βακία. Στη μετακίνηση συμ-
μετείχαν δυο εκπαιδευτικοί 
και 6 μαθήτριες της Β΄ τάξης 
του σχολείου. 

Η πρώτη μέρα του προ-
γράμματος περιλάμβανε 
καλωσόρισμα στο δημό-
σιο σχολείο Agrupamento 
de Escolas Abade de Bacal 
με ξενάγηση στους χώρους 
του σχολείου. Ένα δημόσιο 
σχολείο με αξιοθαύμαστη 
υλικοτεχνική υποδομή στις 
αίθουσες διδασκαλίας, με  
βιβλιοθήκη, αίθουσες τέχνης, 
αίθουσες ανάπαυσης, βοη-
θητικές αίθουσες και μικρά 
τμήματα ως προς των αριθμό 
των μαθητών. Το απόγευμα 
περιηγηθήκαμε σε ιστορικά 
κτίρια της πόλης, και στο κά-
στρο. Η πόλη είναι απλωμέ-
νη, δίνει την αίσθησή πόλης 
μεγαλύτερης των 35.000 κα-
τοίκων. Έχει όμορφα κτίρια, 

ναούς οχτώ μουσεία και λι-
θόστρωτα στο ιστορικό κέ-
ντρο ενώ τη διασχίζει ποτάμι. 
Η περιοχή φημίζεται για τις 
καστανιές και τα προϊόντα 
από κάστανο στηρίζουν ένα 
σημαντικό μέρος της οικο-
νομίας της

Η δεύτερη μέρα περιλάμ-
βανε παρουσιάσεις με θέ-
ματα: α) The impact of the 
Ukrainian war and of the 
pandemic in the economy 
of our countries (Επιπτώ-
σεις του πολέμου στη Ου-
κρανία και της Πανδημίας 
στις οικονομίες ων χωρών), 
β) Sustainable School-What 
is my school doing for a 
greened future (αειφόρο 
σχολείο). Το απόγευμα επι-
σκεφτήκαμε το μουσείο των 
τρένων, η ιστορία του ξεκινά 
από το 1856, και το μουσείο 
τέχνης της πόλης

Η τρίτη μέρα του προ-
γράμματος περιλάμβανε 
εκδρομή στο Πόρτο, πόλη-  
μνημείο παγκόσμιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς της 
Unesco. H διαδρομή είναι 
κατάφυτη με  φελλόδεν-
ρα, ευκαλύπτους κι αμπέ-
λια .Φελλός, χαρτί και κρα-
σί στηρίζουν την οικονομία 
της περιοχής. Στο Πόρτο ξε-
χωρίζει ο καθεδρικός ναός 
ενώ οι όχθες του ποταμού 
Ντόρου  προσφέρονται για 
ατέλειωτες βόλτες - εντυπω-

σιακή η γέφυρα Luiz I από το 
1886. Με το τραμ φτάσαμε 
μέχρι το σημείο που η πό-
λη ανοίγεται στον Ατλαντι-
κό ωκεανό!

Η τέταρτη μέρα περιλάμ-
βανε επίσκεψη στο Διεθνές 
πανεπιστήμιο (Polytechnic 
Institute) με 8000 φοιτη-
τές. Οι μαθητές συμμετεί-
χαν σε εργαστήριο δημιουρ-
γίας εικονικής επιχείρησης 
με επίκεντρο την αειφορία. 
Το απόγευμα στο Δημαρχείο 
της πόλης παρουσιάστηκε η 
βιοκλιματική αρχιτεκτονική 
της πόλης και το ίδιο το Δη-
μαρχείο ως μοντέλο βιοκλι-
ματικού κτιρίου με φυτεμέ-
νο δώμα και φωτοβολταϊκά 
στη οροφή και το πάρκινγκ. 
Η μέρα τελείωσε με αποχαι-
ρετιστήριο δείπνο, μουσική 
και απονομή αναμνηστικών 
διπλωμάτων.

Η πέμπτη μέρα  περιλάμ-
βανε ξενάγηση στο πολυδύ-
ναμο κτίριο του Braganca 
EcoPark, όπου δραστηριο-

ποιούνται 75 επιχειρήσεις 
πληροφορικής, ρομποτικής, 
χημείας και βιολογίας κ.α 
Ακολούθησε εκδρομή στην 
πόλη Salamanca της Ισπα-
νίας ένα από τα  αρχαιότερα 
πανεπιστήμια της Ευρώπης. 
Στην πόλη εντυπωσιάζουν 
το πανεπιστήμιο, ο καθεδρι-
κός ναός παλιός και νέος, η 
πιάτσα Μαγιόρ και η αρχαία 
ρωμαϊκή γέφυρα. Η πόλη εί-
ναι απαράμιλλης ομορφιάς 
και σφύζει από ζωή.

Η μέρα της αναχώρησης 
είχε έντονη συναισθηματική 
φόρτιση για τα παιδιά όλων 
των χωρών. Όλες αυτές τις 
μέρες τα παιδιά είχαν εν-
θουσιώδη αλληλεπίδραση. 
Μοιράστηκαν όνειρα, στό-
χους, προβλήματα, μίλησαν, 
διασκέδασαν, ένιωσαν κοντά 
σε ένα κόσμο πολυποίκιλο. 
Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία 
για όλους.

Σπυριδούλα Παπανδρέου
Εκπαιδευτικός του 3ου Λυ-

κείου Αλεξανδρούπολης

Επίσκεψη  του 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πολης 
στη BRAGANCA της Πορτογαλίας

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ERASMUS ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 
ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 6 
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Στο πρόγραμμα συμμετέχει η 
Λιθουανία (συντονίστρια χώρα), 
η Ελλάδα, η Πορτογαλία. η Ρουμανία 
και η Σλοβακία

 Το 3ο ΓΕΛ Αλεξ/πολης  στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος 
Erasmus επισκέφτηκε την πόλη  BRAGANCA της Πορτογαλίας

Στη μετακίνηση συμμετείχαν δυο εκπαιδευτικοί 
και 6 μαθήτριες της Β΄ τάξης του σχολείου

Τα παιδιά συμμετείχαν σε κοινές δράσεις, μοιράστηκαν όνειρα, στόχους, 
προβλήματα, μίλησαν, διασκέδασαν, ένιωσαν κοντά σε ένα κόσμο πολυποίκιλο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αλεξανδρούπολη,    15 /2/2023
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                 Αρ. Πρωτ: 5922
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                         ΑΔΑ:ΨΥ7ΡΩΨΟ-ΓΗΤ
Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών                 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,                  
Προμηθειών & Αποθήκης                                                                    
Λ. Δημοκρατίας 306 
68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πληρ: Μαργαρίτα Κόκκορη, 
Τηλ: 2551064231
Mail: markok@alexpolis.gr  

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

Για την προμήθεια «Προμήθεια φυτών, σπόρων γκαζόν, λιπασμάτων & φυτοπαθολογικού υλικού
 Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο-

νομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής/τμήμα  (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ζητούμενων ει-
δών της κάθε ομάδας – τμήματος), για την Προμήθεια φυτών, σπόρων γκαζόν, λιπασμάτων & φυτοπαθολογικού 
υλικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 84.971,11 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), διάρκειας έως 31-12-2023 .

Η προμήθεια διαιρείται σε τμήματα.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια:               
σπόρων γκαζόν, καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων, τα οποία θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία του 

Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης.
ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, βακτηριοκτόνων  κλπ. για την καταπολέμηση ζιζανίων, εντό-

μων και μυκήτων που υπάρχουν σε χώρους πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων του Καλλικρατικού Δήμου, κα-
θώς και των κοιμητηρίων. 

προμήθεια λιπασμάτων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε λίπανση που προκύπτουν στους χώ-

ρους πρασίνου του Καλλικρατικού Δήμου και των γηπέδων αυτού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων. Για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, μέχρι την 7η Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η αποσφράγιση των 
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 10η  Μαρτίου 2023 και ώρα 9.00 πμ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς 
για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώ-
μενης αξίας του/των προσφερόμενου/νων τμήματος/των.

Α.
1η ομάδα
(ετήσια, θάμνοι, 

δένδρα)

Β.
2η ομάδα 

(σπόροι 
γκαζόν)

Γ.
3η ομάδα 

(φυτοπαθολογικό 
υλικό)

Δ.
4η ομάδα 

(λιπάσματα)

Ποσό εγγυητικής 
συμμετοχής σε ευρώ 1238,7€ 106,08€ 17,6€ 150,88€

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2551064231).  
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες 

οι ανταλλαγές πληροφοριών εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, από τη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 184684) και στην ιστοσελίδα  
www.alexpolis.gr (πεδίο «Διακηρύξεις»).  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Ζαμπούκης

Δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή όπου οι αγριότητες και οι 
βαρβαρότητες αποτελούν την ταυτότητα των πολέμων κι όμως 
η ανθρωπότητα θέσπισε Κανόνες Δικαίου για τη διασφάλιση 
της ειρήνης. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν οι γενοκτονίες 
και τα βασανιστήρια. Πότε όμως;

***
Ακριβή η χώρα μας ακόμη και στην οικονομική κρίση... Όσο 

αντιφατικό κι' αν φαντάζει για την πλειονότητα των Ελλήνων 
των οποίων τα εισοδήματα έχουν συρρικνωθεί δραματικά, η 
χώρα μας παραμένει μία από τις πιο ακριβότερες χώρες του 
κόσμου.

***
Δε μπορούμε να βρούμε την τελειότητα... Κι' όμως ο άνθρω-

πος καταφεύγει στον ιερέα σαν μεσάζοντα μεταξύ της δικής 
του αμαρτίας και της αγιότητας και της συγχωρητικότητας του 
Θεού, παρ' ότι δεν είναι κανένας αναμάρτητος... Επειδή όμως ο 
άνθρωπος αισθάνεται τον εαυτό του τόσο αποξενωμένο από 
το Θεό, καταφεύγει στον ιερέα σαν μεσάζοντα. 

Όπως ο γιατρός δίνει το ανάλογο φάρμακο στον κάθε 
ασθενή σύμφωνα με την αρρώστια του, έτσι και ο Θεός δίνει 
στον καθένα μας το ανάλογο βάρος και όχι πέρα της αντοχής 
τού καθένα...

Τα μεγάλα βάρη σίγουρα θα μας λυγίσουν, γι' αυτό τα ... 
βάρη μάς κάνουν και προσευχόμαστε για να σηκώσει ο Θεός 
το φορτίο της ζωής μας. Έτσι κι' ο Θεός θα μας αγκαλιάσει για 
να μπορέσουμε κι εμείς με τη σειρά μας να σηκώσουμε το δυ-
σανάλογο βάρος...

***
Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο στομάχι και κορμί. Έχει και ψυχή 

και μυαλό, ώστε να μη μπορεί να χάσει την ανθρωπιά του. Ζει 
καθημερινά μέσα σε συμπληγάδες που τον κάνουν να νοιώθει 
καθημερινά, λιγότερο άνθρωπος. Οι ανάγκες της εποχής μας, 
μας κάνουν να τρέχουμε με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Η Παι-
δεία κι' αυτή σιγά - σιγά γίνεται υπνο-Παιδεία.

Αλήθεια πού βαδίζουμε; Φθάσαμε να λέμε: Σήμερα το σχο-
λείο σε τί μας εξυπηρετεί;

***
Η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις στην αγορά έχουν ξεπερά-

σει κάθε όριο και έχουν γίνει σίριαλ σε ημερήσια διάταξη στα 
δελτία ειδήσεων.

Το κόστος ζωής στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό έχει εκτι-
ναχθεί στα ύψη. Η εικόνα της αγοράς είναι ισχυρότερη από αυτή 
της πραγματικότητας. Μια εικόνα όσες χίλιες λέξεις...

Μέσα από τις τηλεοπτικές κάμερες δεν «κτυπιέται» η ακρίβεια.
Όλοι μας διερωτόμαστε: «Πώς είναι δυνατόν μια σειρά από 

προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα να έχουν εξευτελιστι-
κή τιμή για τον παραγωγό και απαγορευτική τιμή για τον κα-
ταναλωτή;

***
Οι περισσότεροι εκτιμούν πως αιτία της διαφθοράς είναι η 

μη τήρηση των νόμων..., που σημαίνει πως το κράτος ευθύνε-
ται για τη διαφθορά.

Το ερώτημα είναι, ποιός μπορεί να αντιμετωπίσει τη διαφθο-
ρά; Αφού ο βασιλιάς της διαφθοράς είναι το Δημόσιο..

***
Προβλέπω ένα δύσκολο χειμώνα να περάσει φέτος το Ελ-

ληνικό νοικοκυριό με τη μεγάλη οικονομική κρίση που υπάρχει.
Η ακρίβεια σε βασικά είδη κατανάλωσης φέρνει σε απόγνω-

ση τους οικονομικά αδύνατους... Γι' αυτό και πρέπει να μπει κά-
ποιο φρένο στην εγχώρια κερδοσκοπία.

Σίγουρα και δεν ευθύνονται για το συνεχιζόμε-
νο ανατιμητικό κύμα στην αγορά οι αγρότες, που 
πολλά οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν ξεφύ-
γει από το κυβερνητικό έλεγχο.

Πρέπει να λειτουργήσει επιτέλους ένα ενι-
αίο τιμολόγιο για τα οπωροκηπευτικά, από τον 
παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Γιατί αν 
υπάρχει τιμολόγιο τού παραγωγού, θα είναι 
γνωστή η τιμή εκκίνησης τού προϊόντος κι' έτσι 
μπορεί να ελεγθεί η διαμόρφωση των ενδιάμεσων 
και της τελικής τιμής προς τον καταναλωτή, με την 
προϋπόθεση βέβαια ότι τα τιμολόγια θα είναι ειλικρινή...

***
Οι Έλληνες πολίτες αποδέχθηκαν με την υπο-

μονή τους όλα τα μέχρι στιγμής σκληρά οικονο-
μικά μέτρα, παρότι πλήττει τις μεσαίες και χαμη-
λές εισοδηματικές τάξεις και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Σήμερα, οι Έλληνες πολίτες, έχουν φτάσει σε οριακό σημείο 
αντοχής στα πρόσθετα μέτρα που ήδη κρίθηκαν αναγκαία...

Θα πρέπει όμως και η κυβέρνηση να αναλάβει το δικό της 
ρόλο και να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαρθρωτικές αλ-
λαγές, όχι μόνο για να εξασφαλίσει την πολιτική επιβίωσή της, 
αλλά για να μην πάνε χαμένα όλα όσα έχουν γίνει με τις θυ-
σίες της κοινωνίας.

Άραγε, πόσο θα αντέξουμε;
Η εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού χάθηκε για τους πολι-

τικούς, οι οποίοι αποτελούν το κύριο βάρος του προβλήματος 
των Ελλήνων.

Ποιός Έλληνας και τί να εμπιστευτεί; Τους 300 της Βο-υ-
λής, που οι περισσότεροι δηλώνουν εισοδήματα μεγιστάνων 
την ώρα που παίρνουν αποφάσεις κατά των συνταξιούχων και 
των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα;

Η εμπιστοσύνη κατακτιέται, δεν επιβάλλεται...
***

Αλήθεια, τί απασχολεί περισσότερο τους πολίτες; Εγώ δίνω 
την απάντηση: Η ακρίβεια και η ανεργία.

Καλές είναι οι ιδεολογίες, οι εξάρσεις και οι ενθουσιασμοί. 
Αλλά όταν όμως επιστρέφεις στο σπίτι και ορθώνεται μπρο-
στά σου το ερώτημα: Τί θα φας, σίγουρα τότε όλα τ’ άλλα πάνε 
περίπατο. Το στομάχι σου διαμαρτύρεται, έχει απαιτήσεις... Οι 
γουργουρισμοί του στομάχου, καλύπτουν τους απόηχους και 
των πιο ωραίων και συναρπαστικών πολιτικών λόγων.

Κάποτε πρέπει να μάθουμε πως το καλύτερο που έχουμε 
να κάνουμε, όταν μια πολιτική αποδείχνεται λαθεμένη, είναι να 
την εγκαταλείπουμε.

***
Σε ένα μεγάλο κόμμα είναι απαραίτητες οι ηγετικές ομάδες, 

με εξαιρετικά όμως προσόντα και να λειτουργούν υπό τον ηγέ-

τη τους, να τον υποβαστάζουν και να μην πιστεύουν πως έπρε-
πε να είναι αυτοί αρχηγοί. Τότε αλλοίμονο... Τέτοιες ηγετικές 
ακροβασίες κάνουν ζημιά στο κόμμα. Σίγουρα ο αρχηγός του 
κάθε κόμματος δεν μπορεί να κωπηλατεί μόνος του το σκά-
φος και στην προκειμένη περίπτωση σκάφος είναι το κόμμα.

Απαραίτητη είναι η ηγετική ομάδα, αρκεί να υπάρ-
χει ισορροπία για να μην αρχίσει και γκρεμίζεται 

η ηγετική ομάδα.
Τί είναι ηγετική ομάδα; Είναι μια ομάδα 

συνεργατών - ηγετικών στελεχών - υπό τον 
ηγέτη τους. Τέτοια ηγετικά στελέχη διαθέ-
τουν κυρίως και τα δύο μεγάλα κόμματα, 
άτομα με εξαιρετικά προσόντα, ηγετικά και 
ταυτόχρονα εκπαιδευμένα, πειθαρχούμενα 

όμως στον ηγέτη τους. Έχουν ·, \ αυξημένες 
ευθύνες και υποχρεώσεις που μαζί με τους υπο-

λοίπους του κόμματος υποβαστάζουν τον ηγέτη 
τους, δημιουργώντας μια ανθρώπινη πυραμίδα, στην 

κορυφή της οποίας βρίσκεται ο αρχηγός τους.
Το ... πότε θα τραβηχθούν από τη βάση 

για να ... σωθούν ορισμένοι όταν βλέπουν 
πως γκρεμίζεται το σύστημα, αυτό είναι ένα 

άλλο θέμα.
Το ελληνικό κράτος δεν είναι κανενός κόμματος. Είναι του 

Ελληνικού λαού...
***

Η αντιμετώπιση της φτώχειας δε γίνεται με μισθούς και με 
συντάξεις πείνας.

Πολύ θα το ήθελα να συναντηθούν Μητσοτάκης και Τσί-
πρας σε κάποια καφετερία, πίνοντας ελληνικό καφέ και να συμ-
φωνήσουν σε κάτι, έστω και σε ελάσσονος σημασίας θέματα, 
έτσι για να μας δείξουν ότι η πολιτική δεν είναι μόνο αφαίρεση 
και διαίρεση, αλλά είναι και πρόσθεση και πολλαπλασιασμός.

Λέτε η σιωπή να αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της ευ-
φράδειας;

Δεν λέω να κάνουν συγκυβέρνηση ... Ας συμφωνήσουν επι-
τέλους, εν μέσω του καφέ, σε δύο - τρία βασικά θέματα και 
μετά βλέπουμε...

Όχι άλλα σκάνδαλα. Καιρός για έργα. 
Όχι το κομματικό συμφέρον από το συμφέρον της χώρας 

και της κοινωνίας.
Όχι ένα νέο κόμμα ανάμεσα στα άλλα, αλλά μπροστά από 

τα άλλα κόμματα.
Ναι στη δημιουργία νέου κόμματος που θα λειτουργήσει 

όμως ως καταλύτης για τη μετάβαση σε μια νέα μεταπολίτευση.
Καιρός να ασχοληθούν και κάποιοι με τα κοινά, όχι για να 

ωφεληθούν, αλλά για να προσφέρουν έργο. Να έχουν όρεξη 
για δουλειά.

Καιρός για συμμαχία των αλλαγών και των μεταρρυθμίσε-
ων για βαθιές αλλαγές απέναντι στην παραλυσία και το τέλμα 
για να πάει η χώρα μπροστά.

Πόσο θ' αντέξουμε στην Πολιτική ανακύκλωση;
Υπάρχει έγχρωμη και ασπρόμαυρη λογική;

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι
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Τα επιδημιολογικά δεδομέ-
να για την εβδομάδα από τις 
6 έως και τις 12 Φεβρουαρί-
ου (εβδομάδα 6/2022) ανα-
κοίνωσε την Πέμπτη ο Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ).

Γρίπη
Κανένας θάνατος δεν κατα-

γράφηκε από γρίπη αυτήν την 
εβδομάδα. Ο συνολικός αριθ-
μός των νεκρών από τις αρχές 
Οκτωβρίου είναι 19.

Την ίδια στιγμή 2 άτομα νό-
σησαν βαριά και χρειάστηκαν 
νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ).

Από τις αρχές Οκτωβρίου 
έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ με 
γρίπη συνολικά 61 άτομα.

Η θετικότητα δεν παρουσί-
ασε σημαντική μεταβολή, σύμ-

φωνα με τα δεδομένα του ΕΟ-
ΔΥ.

Από τον Οκτώβριο μέχρι και 
σήμερα, αναλύθηκαν στα 2 κέ-
ντρα αναφοράς 266 δείγμα-
τα θετικά για ιούς γρίπης, εκ 
των οποίων τα 261 (98%) ήταν 
στελέχη τύπου Α και τα 5 (2%) 
ήταν στέλεχος τύπου Β.

Από τα 260 στελέχη τύπου 
Α, τα 246 (95%) ταξινομήθη-
καν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) 
και τα 14 (5%) στον υπότυπο 
Α(Η1Ν1).

Κορονοϊός
Ακόμα 109 (106 την πε-

ρασμένη εβδομάδα) θάνατοι 
ασθενών με Covid καταγρά-
φηκαν τη συγκεκριμένη εβδο-
μάδα, ενώ ο αριθμός των δι-
ασωληνωμένων παρουσίαση 
μείωση (ο ακριβής αριθμός 

δεν αναφέρεται στη νέα έκθε-
ση του ΕΟΔΥ).

Ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 117.

Η υποπαραλλαγή ΒΑ.5 της 
μετάλλαξη Όμικρον εξακολου-
θεί να είναι η συχνότερη.

Η υποπαραλλαγή BQ.1.1. εί-
ναι η συχνότερη υποπαραλλα-
γή της ΒΑ.5, με αυξητική τάση.

Συχνότερη υποπαραλλαγή 

της BA.2 παραμένει η BA.2.75 
(49%), ακολουθούμενη από 
την υποπαραλλαγή CH.1.1 
(29% ) και την υπο-παραλλα-
γή XBB.1.5 (19%).

Αναπνευστικός 
συγκυτιακός ιός (RSV)

Σύμφωνα με την έκθεση 
του ΕΟΔΥ, η θετικότητα πα-
ρουσίασε μείωση σε σχέση με 
την προηγούμενη εβδομάδα σε 

δείγμα από μαζικές δειγματο-
ληψίες στην κοινότητα (non-
sentinel δείγματα).

Την τελευταία εβδομά-
δα ανιχνεύθηκαν 11 δείγμα-
τα RSV.

Τα ποσοστά ανά ιό στην 
κοινότητα

Την ίδια εβδομάδα επιλέ-
χθηκαν για μοριακό έλεγχο 
304 άτομα από τις δράσεις 

μαζικών δειγματοληψιών στην 
κοινότητα. Από τα 304 ληφθέ-
ντα δείγματα, 78 (26%) ήταν 
θετικά για SARSCoV-2, 14 (5%) 
ήταν θετικά για γρίπη και 11 
(4%) ήταν θετικά για RSV.

Το υπόλοιπο ποσοστό ήταν 
ιοί που δεν απασχολούν τους 
ειδικούς σε αυτή τη φάση, κα-
θώς δεν κάνουν έντονα συ-
μπτώματα.

ΕΟΔΥ: Εβδομάδα με 109 νεκρούς από 
κορονοϊό και δύο άτομα στη ΜΕΘ από γρίπη

ΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ 
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΔΗΜΙΑ 
ΓΡΙΠΗΣ, ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΚΑΙ RSV   

Αναλυτικά τα ποσοστά, οι θάνατοι και 
οι διασωληνωμένοι ανά λοίμωξη.

Δωρεάν ποιοτικό και έγκρι-
το σεμινάριο με τίτλο «Ανάλυση 
και παρουσίαση των Σαρακα-
τσάνικων χορών & των στοι-
χείων της παράδοσης τους», το 
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 
και ώρες 11:00 – 14:00 στην 
Αλεξανδρούπολη (Επιμελητή-
ριο Έβρου).

Ο καλύτερος τρόπος να πεις 
κάτι είναι να το κάνεις. Συνεπώς 
στην προσπάθεια μας να χαρά-
ξουμε τον οδικό χάρτη προ-
βολής της ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΑΣ, 
στη νέα εποχή, δρομολογούμε 
ενέργειες για τον πολιτισμό. Με 
συνεργασία, εξωστρέφεια και 
συνεννόηση, θα ανταλλάξου-
με απόψεις με τους δικούς μας 
ανθρώπους, που νοιάζονται για 
τον ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, γιατί 
μιλούμε, ανασαίνουμε και τρα-
γουδάμε με την ίδια γλώσσα! 

Θα υπάρχει το θεωρητικό και 
το πρακτικό μέρος και θα χο-
ρηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής 
στους συμμετέχοντες. Περνάμε 
από τις διαπιστώσεις στα έργα, 
μοιραζόμαστε τις ανησυχίες μας, 

γνωστοποιούμε τις προσπάθειές 
μας, ανταλλάσσουμε σκέψεις με 
τους ανθρώπους μας, για την 
επόμενη μέρα.

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΑΡΞΗ 11:00 πμ.
Χαιρετισμοί:
Αλέξανδρος Αποστολίδης, 

Πρόεδρος Συλλόγου Σαρακα-
τσαναίων Ν. Έβρου

Γεώργιος Ν. Μουτσιάνας, 
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Σαρακα-
τσαναίων (ΠΟΣΣ)

Νίκος Κίτσιος, Πρόεδρος 
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλ-
λόγων Σαρακατσαναίων Βουλ-
γαρίας

Δημήτρης Κελεμίδης, Πρόε-
δρος Ένωσης Πολιτιστικών Φο-
ρέων Έβρου (ΕΠΟΦΕ)

Δημήτρης Πέτροβιτς, Αντιπε-
ριφερειάρχης Έβρου

Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρ-
χος Αλεξανδρούπολης

Εισηγήσεις:
- Στέλλα Δούκα, Καθηγήτρια 

Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού – Θεσ-

σαλονίκη
Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικεί-

μενο «Ελληνικός Παραδοσια-
κός Χορός».

- Ελένη Χαρατσή, Συντηρή-
τρια Αρχαιοτήτων και έργων Τέ-
χνης, ΥΝΜΤΕΘΚΣΕ-ΥΠΠΟΑ, με 
γνωστικό αντικείμενο «Συντήρη-
ση, η επιστήμη της διάσωσης».

- Σοφία Κωστούλα, Καθη-
γήτρια Φυσικής Αγωγής, Ειδι-
κότητα Ελληνικοί Παραδοσια-
κοί χοροί, Μέλος Επιστημονικής 
Επιτροπής Π.Ο.Σ.Σ., με γνωστικό 
αντικείμενο «Σκηνική παρουσία 
των Παραδοσιακών Σαρακα-
τσάνικων Χορών».

- Σπύρος Γιαννιός, Καθηγη-
τής Φυσικής Αγωγής με ειδικό-
τητα στους Ελληνικούς παραδο-
σιακούς χορούς, Ερμηνευτής,με 
γνωστικό αντικείμενο « Μουσική 

– τραγούδι – χορός των Σαρα-
κατσαναίων».

- Γεώργιος Λυκεσάς, Καθη-
γητής του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού -Θεσσαλονίκης, του 
Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμε-
νο τη «Διδακτική των Ελληνικών

Παραδοσιακών Χορών».
- Ειρήνη Αργυριάδου, Επί-

κουρη Καθηγήτρια του Τμήμα-
τος Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής και

Αθλητισμού – Σέρρες, Α.Π.Θ., 
με γνωστικό αντικείμενο «Ελ-
ληνικός Παραδοσιακός Χορός».

12:30 – 12:45 Διάλειμμα – 
καφές.

12:45 – 14:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙ-
ΑΚΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΩΝ ΧΟ-
ΡΩΝ.

Τον συντονισμό του σεμινα-
ρίου, θα έχει η Χριστίνα Ευαγ-
γελινού, Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Επιστήμης

Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού-Σέρρες, Α.Π.Θ.

Διοργάνωση:
Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Συλλόγων Σαρακατσαναίων 
(Π.Ο.Σ.Σ.)

Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Νομού Έβρου

Σε συνεργασία με τους ακό-
λουθους φορείς:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (Σχολή Επιστή-

μης Φυσικής Αγωγής & Αθλη-
τισμού)

Ομοσπονδία Πολιτιστικών 
και Εκπαιδευτικών Συλλόγων 
Σαρακατσαναίων Βουλγαρίας

Ένωση Πολιτιστικών Φορέ-
ων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.)

Υπουργε ίο  Πολιτ ι -
σμού (Τμήμα Συντήρησης 
Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Θ.Κ.Σ.Ε.)

Το σεμινάριο τελεί υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας & Θράκης 
και της Περιφερειακής Ενότη-
τας Έβρου.

Δωρεάν σεμινάριο παραδοσιακών 
σαρακατσάνικων χορών στην Αλεξανδρούπολη 
Πρόσκληση στους χοροδιδασκάλους και 
όλα τα μέλη των χορευτικών τμημάτων 
των πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και 
κάθε ενδιαφερόμενο

 ΧVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
       «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Yπ’ αριθ. 02/2023

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Δη-
μόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια λογισμικού και 
εξοπλισμού πληροφορικής – επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών για 
την ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων στους 
λήπτες υπηρεσιών των 216 και 219 ΚΙΧΝΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία  θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ 
με συστημικό αριθμό 182645.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από τη XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρα-
τόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο Τ.Κ. 68300, τηλέφωνο: 25530.46495, 
email: 16mkmp@army.gr, καθημερινά  έως τις 14:00, πλην Σαββάτου 
– Κυριακής. 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία.
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 SUDoKU

7 2 1 4 9

5 6 1

6 9 7

3 7 2

7 9

2 9 6

4 9 1

3 2 7

1 8 4 7 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb 16 09:35:52 2023 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Feb 15 08:46:02 2023 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

4 6 1 9

6 4

2 6 4

9 7 6 5

8 3 1 4

5 8 9 2

2 5 7

1 8

3 6 5 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb 16 09:35:55 2023 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Συναντώνται δυο φίλοι και μετά τα τις φιλοφρο-
νήσεις  και τα σχετικά, ρωτάει ο πρώτος :

-Με την σκωλικοειδίτη   σου εντάξει; Την έκανες 
την επέμβαση που έλεγες ..

-Μπα, όχι. Μπήκα στο χειρουργείο, αλλά δεν 
άντεξα. Φοβήθηκα. Πριν με ναρκώσουν οι γιατροί, 
τους την κοπάνησα και βγήκα έξω.

-Δεν είμαστε καλά. Τι φοβήθηκες μωρέ ; Πιο 
απλή επέμβαση από την σκωλικοειδίτη  δεν υπάρ-
χει . Είναι πιο απλή κι από τις αμυγδαλές και την 
σκωληκοειδίτιδα.

-Δεν αντιλέγω αλλά, να, ήταν επάνω από το 
κεφάλι μου και δύο νοσοκόμοι και ο αναισθησιο-
λόγος και όλο αυτό έλεγαν και ξανάλεγαν… «μη σε 
νοιάζει», «όλα καλά θα πάνε», «μια γελοία επέμβα-
ση είναι, θα δεις»…

-Καλά σου έλεγαν. Έτσι είναι. Συνεχίζω και δεν 
σε καταλαβαίνω. Εσύ γιατί φοβήθηκες;

-Φοβήθηκα γιατί δεν τα έλεγαν σε μένα. Στον 
γιατρό που θα με χειρουργούσε τα λέγαν!

* * * * *
Μια γυναίκα ξυπνάει αργά το βράδυ και βλέπει 

ότι ο άνδρας  της δεν είναι στο κρεβάτι. Βάζει τη 
ρόμπα της και κατεβαίνει να τον ψάξει.

Τον βρίσκει να κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας, 
βυθισμένο σε βαθιές σκέψεις και απλώς να κοιτά-
ζει με απλανές βλέμμα τον τοίχο, έχοντας μπροστά 
του ένα ποτήρι κρασί.

Εξακολουθεί να τον κοιτά καθώς αυτός σκου-
πίζει ένα δάκρυ από τα μάτια του και πίνει μια γου-
λιά κρασί.

– Τι έχεις πάθει αγάπη μου; Γιατί είσαι ξύπνιος 
τέτοια ώρα;

– Σκέφτομαι τότε που είχαμε πρωτογνωριστεί 
πριν από 20 χρόνια, τότε που ήσουν ακόμη 16 χρο-
νών… Το θυμάσαι;

– Μα φυσικά και το θυμάμαι!
– Θυμάσαι τότε που μας έπιασε ο πατέρας σου 

στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου μου;
– Ναι, κι αυτό το θυμάμαι!
– Θυμάσαι μήπως και τη στιγμή που πήρε την 

καραμπίνα και μου είπε ότι, ή θα σε παντρευτώ ή 
θα με στείλει φυλακή για 20 χρόνια;

– Ναι αγάπη μου, το θυμάμαι κι αυτό…
-Ε λοιπόν σήμερα θα είχα αποφυλακιστεί…

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια

1. Δε μένει αναίμακτη τα Σαββατοκύ-

ριακα.

8. Μάρκα απορρυπαντικού για πλυντήρια.

9. Ιρλανδοί οι αντάρτες του.

10. Ομόηχα φωνήεντα.

11. Γιος του Αβραάμ.

13. Διακοσμητική ταινία.

15. Λίγα… δώρα.

16. Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης.

17. Είδος γλυκίσματος.

19. Σημιτικά φύλα της Ασίας.

-- Συστατικά --

• 750 γρ. μπακαλιάρο παστό
• 30 γρ. βούτυρο
• 1 λίτ. γάλα
• 2 αυγά
• 1 πρέζα μοσχοκάρυδο, τριμμένο
• 3 κλωνάρια μαϊντανό 
• 12 λεπτές φέτες ψημένο ψωμί 
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά ξαρμυρίζουμε τον μπακαλιάρο, μου-

λιάζοντας τον σε κρύο νερό για πολλές ώρες.
• Στη συνέχεια καλύπτουμε τον μπακαλιάρο με 

νερό μέσα σε κατσαρόλα και αφήνουμε να 
πάρει βράση.

• Τον αποσύρουμε και τον στραγγίζουμε.
• Αφού τον ξεπλύνουμε με κρύο νερό, τον κό-

βουμε σε μερίδες και τον βάζουμε ξανά στην 
κατσαρόλα καλυμμένο με γάλα.

• Έπειτα ρίχνουμε πιπέρι και το τριμμένο μο-
σχοκάρυδο και αφήνουμε τον μπακαλιάρο να 
βράσει σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά.

• Εν τω μεταξύ βράζουμε τα αυγά για 8 λεπτά, 
κατόπιν τα ξεπλένουμε με κρύο νερό και τα 

καθαρίζουμε.
• Τα κόβουμε στα τέσσερα και τα λιώνουμε με 

πιρούνι.
• Αδειάζουμε τον μπακαλιάρο και τον ζωμό του 

σε ζεστή σουπιέρα, προσθέτουμε το βούτυρο, 
τα λειωμένα αυγά και τον μαϊντανό.

• Τέλος σερβίρουμε τη σούπα με το ψημένο 
ψωμί ή τοποθετούμε το ψωμί στο βάθος της 
σουπιέρας για να μουλιάσει.

• Η σούπα μας είναι έτοιμη.

--Συμβουλές--
• Εναλλακτικά μπορούμε να βράσουμε το ψάρι 

πολλές φορές, να το ξεπλύνουμε ανάμεσα στα 
βρασίματα και να αλλάζουμε κάθε φορά νερό. 
Με αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται και ο χρόνος 
ετοιμασίας.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Εύκολη σούπα με μπακαλιάρο, όπως την φτιάχνουν 
στην Αγγλία!

Κάθετα

1. Το να ζει κανείς ακόλαστα.

2. Δεινός ήταν ο Πελέ.

3. Ένα χειλικό σύμφωνο.

4. Ιερό μαύρο βόδι των αρχαίων Αιγυπτίων.

5. Εμφιαλωμένη… Μαρία.

6. Άμφιο των διάκων.

7. Μαζί με το παντελόνι αποτελούν κο-

στούμι.

12. Η τσάντα των μαθητών.

14. Αρχικά εργατοϋπαλληλικού κέντρου.

18. Πρώτα στις… εικόνες.
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Η Ράκελ Γουέλς έφυγε από 
τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Τον 
θάνατό της έκανε γνωστό η οι-
κογένειά της, με το ΤΜΖ να επι-
βεβαιώνει τη δυσάρεστη είδηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 
πέθανε σήμερα το πρωί μετά 
από ασθένεια που την ταλαιπω-
ρούσε. Δεν έχουν γίνει γνωστές 
περαιτέρω λεπτομέρειες. 

Γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρί-
ου του 1940 στο Σικάγο από Βο-
λιβιανό πατέρα και Αμερικανίδα 
μητέρα. Οι άσχημες σχέσεις του 
ζευγαριού έφεραν τη νεαρά Ρά-

κελ σε δύσκολη θέση και μονα-
δική διέξοδος απ' την πραγμα-
τικότητα ήταν η ενασχόλησή της 
με το χορό και το θέατρο. Ξεκί-
νησε την καριέρα της σε ηλικία 
19 ετών και πρωταγωνίστησε 
σε περίπου 65 ταινίες. 

Το 1973, τιμήθηκε με Χρυσή 
Σφαίρα για τον ρόλο της Κον-
στάνς στην ταινία «Ο Νταρτα-
νιάν και οι Τρεις Σωματοφύλα-
κες» του Ρίτσαρντ Λέστερ, δίπλα 
σε τρεις αστέρες της εποχής, 
τους Όλιβερ Ριντ, Μάικλ Γιορκ 
και Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν.

Πέρα από τη γοητεία της, φα-
νέρωσε και τις υποκριτικές της 
ικανότητες και μάλιστα ως κω-
μικός. Υπήρξε ακόμη μία φορά 
υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, 
το 1987 με τον πρωταγωνιστι-
κό στη δραματική ταινία «Right 
to Die», υποδυόμενη μια γυναί-
κα που έπασχε από σοβαρή νό-
σο και η εμφάνισή της δεν θύ-
μιζε τίποτα από τη γυναίκα που 
έκαιγε καρδιές.

Έγινε γνωστή στο ευρύ κοι-
νό με τους ρόλους της στο 
«Fantastic Voyage» και στο 
«One Million Years BC», όπου 
και συμμετείχε το 1966.

Έκανε επίσης, μια εμφάνι-
ση στο «The Cher Show» το 
1975 και ερμήνευσε το «I'm a 
Woman» με τη Σερ.

Ανά διαστήματα, διάφορα 
περιοδικά, τη συμπεριέλαβαν 
στη λίστα των πιο σέξι ηθοποι-
ών, όλων των εποχών. Eίχε ανα-
δειχθεί «1 από τις 100 πιο σέξι 
σταρ στην ιστορία του κινηματο-
γράφου» στο περιοδικό Esquire 
και βρισκόταν στο  #3 από τις 
«100 πιο σέξι σταρ του 20ου 
αιώνα» σύμφωνα με το Playboy.

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δίνει 
μια ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη 
μας σε όσους συμπληρώνουν και ολο-
κληρώνουν τη ζωή μας. Είτε 
είναι οι φίλοι μας, είτε η 
οικογένειά μας, είτε ο 
σύντροφός μας, είτε 
ο ίδιος μας ο εαυτός. 
Η Ιωάννα Παλιοσπύ-
ρου, πάντως, ανήκει 
στην τελευταία κατη-
γορία.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιω-
άννα Παλιοσπύρου έκανε την πιο ου-
σιαστική ανάρτηση στο προφίλ της στο 
Instagram, με αφορμή την Ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου. Η ίδια δημοσίευσε 

μια selfie φωτογραφία χωρίς φίλτρα 
και χωρίς μακιγιάζ, δείχνοντας τα ση-
μάδια που έχουν αφήσει τα εγκαύμα-

τα στο πρόσωπό της, από τότε που 
δέχτηκε την επίθεση με βιτριόλι.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου 
στέλνει το πιο σημαντικό 
μήνυμα self love την Ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου

Εδώ και σχεδόν τρία χρό-
νια, λοιπόν, η ίδια δίνει τον δι-

κό της αγώνα για να αποδεχθεί 
τον νεό της εαυτό, να αγαπήσει τη 

νέα της εμφάνιση. Για τον λόγο αυτό, 
η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν θα 
μπορούσε να είναι αφιερωμένη σε κά-
ποιον άλλον, πέρα από τον ίδιο της τον 

εαυτό.
«Ακόμα παλεύω να αποδεχτώ τον 

νέο μου εαυτό..να αγαπήσω εμένα. Βο-
ήθησε το σώμα σου να παλέψει, αγάπα 
τον εαυτό σου πρώτα! Να έχετε όλοι μια 
ωραία Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου», ανέ-
φερε στην περιγραφή της φωτογραφίας 
η Ιωάννα Παλιοσπύρου που μάς λέει με 
τον πιο σπουδαίο τρόπο να αγαπήσουμε 
πρώτα τον εαυτό μας, για να μπορέσου-
με να διοχετεύσουμε την αγάπη μας και 
στους υπόλοιπους.

Στην φωτογραφία που αντικρίζεις 
στην οθόνη σου, δεν υπάρχουν «μακι-
γιάζ, φίλτρα, αλλά πολλές πλαστικές 
επεμβάσεις», όπως μας ενημέρωσε η 
ίδια. Απλά υπέροχη.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου παλεύει ακόμα για να αποδεχτεί 
τον νέο της εαυτό

«Θα 
πάμε στη 

Αγιά Σοφιά την 
ΑΕΚάρα για να 

δεις» 

Στον «αέρα» του YouTube 
βρίσκεται το νέο τραγούδι του 
Μιχάλη Κουϊνέλη (Stavento), 
το οποίο είναι ιδιαίτερα συναι-
σθηματικά φορτισμένο, καθώς 
αφορά τον πατέρα του.

Το νέο δημιούργημα του 
Stavento έχει τίτλο «Μπαμπά 
μου ξέρω» και αποτελεί μια κα-
τάθεση ψυχής του καλλιτέχνη. 
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται 
στο ότι πλέον δεν μπορεί να 
απολαύσει πράγματα που έκα-
νε με τον πατέρα του, ο οποί-
ος αντιμετωπίζει ένα πρόβλη-
μα υγείας.

Χαρακτηριστικοί είναι οι στί-

χοι: «Μπαμπά μου ξέρω, αν ση-
κωθείς, θα πάμε στη Αγιά Σο-
φιά την ΑΕΚάρα για να δεις», 
προκαλώντας ρίγη συγκίνησης 
σε όλους εκείνους που μπαί-
νουν στη θέση του. Όχι μόνο 
στους οπαδούς της Ένωσης, 
που έχουν έναν παραπάνω λό-
γο με την ανέγερση του νέου 
γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια, το οποίο πολλοί δεν πρό-
λαβαν ολοκληρωμένο, αλλά σε 
όλους/όλες εκείνους/εκείνες 
που πήγαιναν στο γήπεδο με 
τον πατέρα τους.

Οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί 
έχουν αρκετούς λόγους παρα-

πάνω για να νιώθουν ανατρι-
χίλα, καθώς η αγαπημένη τους 
ομάδα χρειάστηκε 19 ολόκλη-
ρα χρόνια για να επιστρέψει 
στην πόλη της, τη Νέα Φιλα-
δέλφεια.

Τα εγκαίνια του νέου γηπέ-
δου της αποτέλεσαν μια ξεχω-
ριστή βραδιά για τους οπαδούς 
της ΑΕΚ, οι οποίοι από τη μια 
χαίρονταν για την επιστροφή 
της ποδοσφαιρικής ομάδας στη 
φυσική της έδρα, από την άλλη 
δεν μπορούσαν να κρύψουν τη 
λύπη τους για αγαπημένα τους 
πρόσωπα που δεν πρόλαβαν 
αυτήν την ιστορική στιγμή.  

Μιχάλης Stavento: Συγκινητικό το νέο 
τραγούδι για τον πατέρα του 

Τα γυρίσματα της επερχόμε-
νης συνέχειας της ταινίας «Joker» 
με τίτλο «Joker: Folie à Deux», 
έχουν δημιουργήσει εντάσεις και 
δυσαρέσκεια μεταξύ των κομπάρ-
σων που συμμετέχουν.

Άτομα που συμμετέχουν στα 
γυρίσματα στα στούντιο της 
Warner Bros δήλωσαν στο TMZ 
ότι εργάζονται για πάνω από δύο 
ώρες ασταμάτητα χωρίς να τους 
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν 
την τουαλέτα ή να πιουν νερό κα-
τά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ορισμένοι ηθοποιοί έχουν 
εκφράσει μάλιστα τον φόβο της 
τιμωρίας αν ζητήσουν να χρη-
σιμοποιήσουν την τουαλέτα, ανα-
φέροντας περιπτώσεις 
όπου άλλοι κομπάρ-
σοι εισέπραξαν 
υβριστικά σχό-
λια όταν το ζή-
τησαν.

Το θέμα κα-
τέληξε σε καταγ-
γελίες στο Screen 
Actors Guild (SAG), 
το οποίο διερεύνησε και 
μίλησε στην παραγωγή για πα-
ραβίαση του χρόνου διαλείμμα-
τος. Παρόλο που η παραγωγή 

ήταν συνεργάσιμη με τη 
SAG, ορισμένοι κο-

μπάρσοι διστάζουν 
να ταράξουν πε-
ραιτέρω τα νερά, 
καθώς διακυ-
βεύονται πολλά 

χρήματα και δου-
λειά, σε μια περίοδο 

χαμηλής κίνησης στο 
Χόλιγουντ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φο-
ρά πάντως που δημιουργούνται 
προβλήματα με τις τουαλέτες 

στα γυρίσματα του «Joker». Κα-
τά τη διάρκεια των γυρισμάτων 
για την πρώτη ταινία το 2018, 
οι κομπάρσοι κλείστηκαν σε ένα 
βαγόνι του μετρό στο Μπρού-
κλιν για περισσότερες από τρεις 
ώρες, με αποτέλεσμα κάποιοι να 
ουρήσουν στις ράγες. Η ταινία 
«Joker: Folie à Deux» θα κυκλο-
φορήσει το 2024 με πρωταγω-
νιστές τον Χοακίν Φοίνιξ και τη 
Lady Gaga. Η Warner Bros δεν 
έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα το 
ανωτέρω θέμα.

Joker: Καταγγελίες για τα γυρίσματα 
του σίκουελ 

Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και «σύμβολο του 
σεξ», Ράκελ Γουέλς

Showbiz

Δεν μας αφήνουν να 
πιούμε νερό και να πάμε 

τουαλέτα

«H θηλυκή πλευρά μας είναι πιο εκλεπτυσμένη και πιο καλαίσθητη. Την έχουμε 
όλοι μας, αλλά κάποιοι την πνίγουμε… Εκεί γεννιούνται και τα μεγάλα προβλήματα, 

τα κόμπλεξ κι οι αποκλεισμοί με την ομοφοβία κλπ» 
Κωστής Μαραβέγιας - Τραγουδιστής

Το 
ουσιαστικό 
μήνυμά της

Έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 82 

ετών   
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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 ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00
ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη -
Πέμπτη 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή 17:30

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 800-900-1000
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλγιαννάκης Εθνικής Αντιστάσεως 130 
✆25510 81381

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Καφετζή Φωτεινή Αθ. Πανταζίδου 83 
✆2552023733

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Θεόδωρος, Θοδωρής, 
Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, 
Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, 
Ντόρα *
Πουλχερία, Πουλχερίνα, 
Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, 
Πουλχέρη *

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα θα καταφέρεις να 
πετύχεις με τις άμεσες αντιδράσεις σου, 
αλλά και με τις ώριμες και προσεκτικές 
σου απαντήσεις, λόγω της αυξημένης σου 
διαίσθησης και οξυδέρκειας! Κατάλληλη 
ημέρα για ενασχόληση με το σπίτι και την 
οικογένεια! Επιπλέον, βελτιώνεις την κοι-
νωνική σου εικόνα!!  

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα είσαι έτοιμος να 
απολαύσεις τις χαρές της ζωής, μετατρέ-
ποντας αισθήματα και ανάγκες, σε φυσική 
δράση και πράξεις, γεγονός που εξυπηρετεί 
απόλυτα, την επίτευξη των στόχων σου! !    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα απέφυγε να εκδη-
λώσεις συναισθήματα, επιθυμίες και ανά-
γκες, πριν σιγουρευτείς για τις προθέσεις 
των γύρων σου! Έτσι κι αλλιώς, έχεις την 
απαραίτητη ενέργεια και διορατικότητα 
που χρειάζονται, ώστε να κάνεις ξεκαθα-
ρίσματα σε διαπροσωπικές σχέσεις, αφού 
η αποκάλυψη ενός μυστικού! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, σήμερα θα έχεις την ευ-
καιρία να αντιμετωπίσεις άτομα και κατα-
στάσεις, με βάση τις εμπειρίες σου και τα 
μαθήματα που σου έχουν δώσει! Επιπλέον, 
ένα νομικό ζήτημα, πιθανόν να τραβήξει το 
ενδιαφέρον σου τώρα και να σε αναγκάσει 
να πάρεις κάποιες απαραίτητες αποφάσεις 
ή να κάνεις κάποιες συμφωνίες!!     

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα σήμερα, μία χρήσιμη πλη-
ροφορία, θα εξυπηρετήσει απόλυτα έναν 
συγκεκριμένο σκοπό σου, τον οποίο έχεις 
πολλές πιθανότητες να τον πετύχεις! Γενι-
κά, η ημέρα σου προσφέρει όλη την άνεση 
και την ευκολία που χρειάζεσαι, προκειμέ-
νου να διεκπεραιώσεις υποχρεώσεις και 
να βελτιώσεις την καθημερινότητα σου!! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε σήμερα, το μόνο που 
ίσως θα πρέπει να προσέξεις, είναι η τάση 
σου για εγωκεντρισμό, έπαρση και παρά-
λογη δραματικότητα! Αν προσέξεις αυτά τα 
χαρακτηριστικά, θα καταφέρεις να πετύ-
χεις στόχους, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια!  

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα θα έχεις αρκετές ευκαι-
ρίες να βελτιώσεις τις καταστάσεις σε συγ-
γενικές σχέσεις και οικιακά θέματα! Γενικά, 
επικεντρώνεσαι στα συναισθήματα σου και 
αναγνωρίζεις συνειδητά τις ανάγκες σου! !  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα να θυμάσαι, πως 
δεν χρειάζεται βιασύνη και νευρικότητα, 
κατά την διάρκεια της προσπάθειας σου 
να εκπληρώσεις τους στόχους σου, αφού 
η επιτυχία, μπορεί να έρθει και με αργούς, 
χαλαρούς ρυθμούς! Γενικά, πρόκειται για 
μία χαρούμενη και αισιόδοξη ημέρα!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα θα δώσεις αρκε-
τή έμφαση και βάρος στα κεκτημένα σου, 
όπως και στις υλικές σου κτήσεις. Η δρα-
στηριότητα, οι κινήσεις σου και ο προσα-
νατολισμός σου, είναι καθαρά βασισμένα 
στην ανάγκη σου για προσωπική σιγουριά, 
σταθερότητα και ασφάλεια! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα θα πρέπει να περι-
ορίσεις την παρορμητικότητα και την αυξη-
μένη σου βιασύνη που ενδεχομένως να σου 
προκαλέσουν προβλήματα και να σε παρα-
σύρουν σε γκάφες! Κατά τ’άλλα σε χαρα-
κτηρίζει δυναμικότητα, λάμψη και θάρρος 
και έχεις σίγουρα μία ενεργητική, ενθουσι-
ώδη προσωπικότητα, που την θαυμάζουν 
όλοι γύρω σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα εντείνεται ιδι-
αίτερα η ευαισθησία σου, ο συναισθημα-
τισμός σου, αλλά και το ένστικτο σου! Θα 
καταφέρεις να βρεις σίγουρα την σημερινή 
ημέρα, τις λύσεις που χρειάζεσαι σε θέματα 
που σε απασχολούν εδώ και καιρό!! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, για σήμερα Παρασκευή 
κυνηγάς τα μεγαλεπήβολα σχέδιά σου και 
συνδυάζεις την λογική και την πρακτικότη-
τα, με την διαίσθηση και το συναίσθημα, 
αυτό σε βοηθά να προχωρήσεις με επιτυ-
χία στους στόχους σου!

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος 
όροφος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέρο-
χη θέα το θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από 
την κεντρική πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 
2010 , κατάλληλη για παραθεριστική κα-
τοικία ή και για εκμετάλλευση. 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: 
Τ η λ έ φ ω ν α : 6 9 7 8 0 2 1 2 0 0 & 
6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Μυστικά διατροφής 
για υγιή μαλλιά

Ξηροί καρποί
Οι θερμίδες και τα υγιή λιπαρά Ω3 και 

Ω6 βοηθούν στην μείωση της τριχόπτωσης 
και στην βελτίωση της υγείας των μαλλιών. 
Αμύγδαλα, καρύδια αλλά και το έλαιο κα-
ρύδας είναι φυσικά μαλακτικά για το δέρμα 
και μαλλιά ενώ ενυδατώνει την τρίχα και την 
αφήνει λεία. Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι 
είναι πλούσιοι σε βιταμίνη Β, ψευδάργυρο, 
βιταμίνη Ε.

Στρείδια
Η έλλειψη σιδήρου είναι πολύ συνηθισμέ-

νη και η πιο μικρή αλλαγή μπορεί να προκα-
λέσει τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών. Τα 
οστρακοειδή παρέχουν αρκετό σίδηρο και 
ψευδάργυρο, που είναι απαραίτητα για την 
ανάπτυξη των μαλλιών.

Σπανάκι
Το πράσινο αυτό λαχανικό είναι πλού-

σιο σε σίδηρο που αποτρέπει την αραίωση 
μαλλιών. Ακόμη, έχει φολικό οξύ, βιταμίνη 
Α και C. Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για 
την σύνθεση κολλαγόνου και συνδέεται με 
την κερατίνη.

Γλυκοπατάτα
Είναι πλούσια σε βιταμίνη Β6 και Α και 

απαραίτητη για την υγεία των μαλλιών. Βο-
ηθά στην παραγωγή σμήγματος και επιτα-
χύνει την ανάπτυξη μαλλιών.

Βοδινό κρέας
Είναι πλούσιο σε Ω3 και σίδηρο, που βο-

ηθούν στην αντιμετώπιση της αραίωσης και 
της τριχόπτωσης.

Αυγά
Τα αυγά είναι καλή πηγή πρωτεΐνης και 

βιοτίνης, που είναι σημαντικές για την ανά-
πτυξη και την υγεία των μαλλιών. Ακόμη, οι 
κρόκοι έχουν βιταμίνη D.

Σολομός
Ως λιπαρό ψάρι παρέχει πρωτεΐνη, βιτα-

μίνη D, Ω3 που τρέφουν το δέρμα και πυ-
κνώνουν το λιπαρό  στρώμα γύρω από τους 
θύλακες των τριχών, κάνοντας τα μαλλιά πιο 
δυνατά και υγιή.
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Η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται, 
το ερχόμενο τριήμερο (17-19 Φε-
βρουαρίου) την κορυφαία εσωτερι-
κή διοργάνωση για την Κολύμβηση, 
στον χειμερινό κύκλο αγώνων, τους 
Πανελλήνιους Χειμερινούς αγώνες 
OPEN, στους οποίους και συμμετέ-
χει όλη η αφρόκρεμα της ελληνικής 
κολύμβησης.

Μεταξύ των άλλων, στο Δημο-
τικό κολυμβητήριο της πόλης, θα 
δώσουν το παρόν, οι Απόστολος 
Χρήστου, Κρίστιαν Γκολομέεβ, Αν-
δρέας Βαζαίος, Δημήτρης Μάρκος, 
Απόστολος Παπαστάμος, Απόστο-
λος Σίσκος, Βασίλης Σοφικίτης, 
Άλκης Κυνηγάκης, Σάββας Θώμο-
γλου, Κώστας Μερετσόλιας, Αρ-
κάδιος Ασπουγαλής, Κώστας Εγ-
γλεζάκης, Γιώργος Σπανουδάκης, 
Άννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δρά-
κου, Μαρίλεια Δρασίδου, Γεωργία 
Δαμασιώτη, Αντωνία Ρακοπούλου, 
Άρτεμις Βασιλάκη, Χαρά Αγγελά-
κη, Ελένη Κοντογεώργου, Ηλέκτρα 
Λεμπλ κ.ά.

Την Παρασκευή (17/2) αρχίζουν 
στις 09.30 (προκριματικοί), 15.30 
(τελικές σειρές) και 18.00 (τελικοί), 
το Σάββατο (18/2), 09.30 (προκρι-
ματικοί), 17.10 (τελικοί), ενώ τη  Κυ-
ριακή (19/2), 09.30 (προκριματικοί), 
15.00 (τελικές σειρές) και 16.45 
(τελικοί).

Η τελετή έναρξης θα γίνει το 

Σάββατο (16.50).
Οι αγώνες θα μεταδοθούν απευ-

θείας από το KOE TV
Η διοργάνωση των Χειμερινών 

αγώνων OPEN αποτελούν κριτή-
ριο πρόκρισης (με την επίτευξη των 
σχετικών ορίων) για το Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Ανδρών / Γυναικών, το 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων, το 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 και το 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων / 
Νεανίδων, μέσα στο 2023.

Οι Χειμερινοί αγώνες θεσπίστη-
καν το 1963. Από το 1980 έως το 
1985, οι αγώνες, διεξάγονταν σε 
Αθήνα (Νότος) και Θεσσαλονίκη 
(Βορράς), ενώ 19 διοργανώσεις 
έχουν γίνει σε πισίνα 25μ. και οι 
υπόλοιπες σε πισίνα ολυμπιακών 
διαστάσεων (50μ.). Το 2009, για 
πρώτη φορά οι αγώνες έγιναν στην 
ελληνική περιφέρεια (Βόλος).

Την 3ετία 1977 – 79 δεν έγιναν 
οι αγώνες, όπως και το 2021 λό-
γω COVID 19.

Οι δηλώσεις των 
πρωταγωνιστών 
Γιάννης Ζαμπούκης - 
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης: 

«Έχουμε την χαρά να φιλοξενού-
με στην Αλεξανδρούπολη για πρώ-
τη φορά τόσο μεγάλους αγώνες 
κολύμβησης. Είναι πολύ σημαντικό 
αυτό για εμάς, όχι μόνο για να δο-
κιμάσουμε τις δυνατότητες μας σε 
ένα υψηλό επίπεδο διοργάνωσης, 
αλλά και για να συστήσουμε σε ένα 
εξειδικευμένο αθλητικό κοινό την 
Αλεξανδρούπολη. Τα στελέχη της 
ΚΟΕ και οι κορυφαίοι αθλητές που 
έχουν ξανά έρθει εδώ στο παρελ-
θόν γνωρίζουν το πόσο καλό είναι 
το κολυμβητήριο μας. Δεν μένου-
με όμως μόνο σε αυτό, το εξοπλί-
ζουμε, το συντηρούμε σωστά και 
γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέ-
σματα. Ευχαριστούμε όλους τους 
συνεργαζόμενους φορείς για τους 
αγώνες αυτούς».

Βασίλης Δελησταμάτης -  Θε-

ματικός Αντιπεριφερειάρχης 

Έβρου:

 «Θα ήθελα να καλωσορίσω τους 
ανθρώπους της ΚΟΕ στην Αλεξαν-
δρούπολη. Η πόλη μας θα βρίσκεται 
στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες. Ο 
αθλητισμός θα είναι ο πρωταγωνι-
στής αυτό το τριήμερο και το κοινό 
της Αλεξανδρούπολης και της ευρύ-

τερης περιοχής θα έχει την ευκαι-
ρία να δει από κοντά τους κορυφαί-
ους του αθλήματος στην χώρα. Η 
απόφαση της ΚΟΕ να εντάξει στο 
αγωνιστικό της πρόγραμμα την Αλε-
ξανδρούπολη αποτελεί τιμή και για 
εμάς. Επιπρόσθετα πολλοί αθλητές 
θα γνωρίσουν από τις ομορφιές της 
Αλεξανδρούπολης». 

Μιχάλης Κούγκουλος - Μέλος 

Περιφερειακής Επιτροπής ΑΜ-

Θ ΚΟΕ: 

«Η διοργάνωση είναι η σημαντι-
κότερη του χειμερινού κύκλου της 
κολύμβησης για την Ομοσπονδία. 
Για να γίνει πραγματικότητα αυτό 
το γεγονός χρειαζόταν η αμέριστη 
συμπαράσταση του Δήμου, της Πε-
ριφέρειας και των χορηγών. Θέλω 
τους ευχαριστήσω λοιπόν όλους 
γιατί χωρίς την συμπαράσταση τους 
δεν θα ήμασταν εδώ. Καλή επιτυχία 
σε όλους τους αθλητές που μετα-
ξύ άλλων διεκδικούν πρόκριση στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα».

Ιωάννης Νάτσιος - 
Αντιπρόεδρος ΚΟΕ: 

 «Θα ήθελα να ευχαριστήσω προ-
σωπικά τον Δήμαρχο και τον Περι-
φερειάρχη, καθώς και όλους τους 
χορηγούς που αγκαλιάσανε την δι-
οργάνωση. Ο κόσμος της Αλεξαν-
δρούπολης πρέπει να είναι πολύ 
χαρούμενος που έχει ένα τέτοιο κο-
λυμβητήριο και τέτοιους ανθρώ-
πους που αγκαλιάζουν τον αθλητι-
σμό και ιδιαίτερα την κολύμβηση. 
Είναι πάντα δίπλα μας εδώ και πολύ 
καιρό. Η διοργάνωση είναι η μεγα-
λύτερη που γίνεται στην χώρα μας 
και είναι στην Αλεξανδρούπολη. Η 
ελίτ του αθλήματος θα είναι εδώ. 
Αγωνίζονται για πρόκριση στο Πα-
γκόσμιο της Φουκουόκα και πρέπει 
να ξέρετε ότι η Ομοσπονδία δεν δί-
νει αυτούς τους αγώνες σε οποια-
δήποτε πόλη. Τους έδωσε στην Αλε-
ξανδρούπολη γιατί το αξίζει. Για τον 
λόγο αυτό το επόμενο βήμα της 
ΚΟΕ θα είναι να δώσουμε στην Αλε-
ξανδρούπολη μία διεθνή διοργάνω-
ση. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα 

είναι ένα από τα καλύτερα χειμερι-
νά που έχουν γίνει. Καλή επιτυχία 
σε όλους».

Βαγγέλης Κοζομπόλης - Τεχνι-
κός Διευθυντής Κολύμβησης ΚΟΕ: 
«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρί-
σκομαι εδώ. Ήρθα άλλες τρεις φο-
ρές τα τελευταία δύο χρόνια για 
προετοιμασία Εθνικής ομάδας ή για 
αγώνες. Πραγματικά η πρώτη μου 
εντύπωση ήταν καταπληκτική και 
από το κολυμβητήριο και από τις 
εγκαταστάσεις και σε επίπεδο φιλο-
ξενίας. Είμαι πολύ χαρούμενος για 
αυτή τη διοργάνωση και θεωρώ ότι 
θα δώσει ένα περεταίρω έναυσμα 
στην τοπική κοινωνία να ασχοληθεί 
ακόμη περισσότερο με το άθλημα. 
Πιστεύω ότι θα έχει και αγωνιστική 
επιτυχία. Περιμένουμε σπουδαίες 
κούρσες, επιτυχίες και οι αθλητές 
θα φέρουν πιο κοντά τον κόσμο 
στην κολύμβηση». 

Όλγα Στούρα - Μέλος Προεθνι-

κής Ομάδας Νέων Γυναικών/

Αθλήτρια Ομίλου Φίλων Θα-

λάσσης Αλεξανδρούπολης:

 «Κολυμπάω σε αυτό το κολυμ-
βητήριο που θα γίνουν οι αγώνες 
πολλά χρόνια και νιώθω περηφά-
νια που θα κολυμπήσουν εδώ όλοι 
αυτοί οι κορυφαίοι αθλητές. Στις 
υπέροχες εγκαταστάσεις του κο-
λυμβητήριου που θα απολαύσουν 
όλοι, έχει συμβάλει φυσικά ο Δή-
μος και τον ευχαριστούμε για αυ-
τό. Στην διοργάνωση έχω ως στόχο 
ένα ατομικό ρεκόρ και να δώσω τον 
καλύτερο μου εαυτό». 

Τάσος Κούγκουλος - Μέλος 

Εθνικής Ομάδας Ανδρών/Αθλη-

τής Ναυταθλητικού Ομίλου Αλε-

ξανδρούπολης:

 «Θέλω να ευχαριστήσω τον Δή-
μο και την Περιφέρεια που μας χά-
ρισαν αυτούς τους αγώνες. Είναι 
η πρώτη μας μεγάλη στάση στην 
αγωνιστική μας χρονιά. Όπως και σε 
κάθε αντίστοιχο αγώνα θα υπάρχει 
μεγάλος ανταγωνισμός αφού η ελίτ 
του αθλήματος θα είναι εδώ. Ευελ-
πιστώ για το καλύτερο δυνατό και 
γιατί όχι για ένα ρεκόρ».        

Αρχίζει στην Αλεξανδρούπολη το μεγάλο 
χειμερινό ραντεβού της κολύμβησης 

ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

Οι χειμερινοί αγώνες OPEN αποτελούν κριτήριο 
πρόκρισης (με την επίτευξη των σχετικών ορίων) 
για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών / Γυναικών 
και άλλες κορυφαίες διοργανώσεις 

Στους Πανελλήνιους Χειμερινούς αγώνες 
OPEN, συμμετέχει όλη η αφρόκρεμα της 

ελληνικής κολύμβησης

Από αριστερά οι Κούγκουλος, Ζαμπούκης, Νάτσιος, Δελησταμάτης

Οι αθλητές Κούγκουλος, Στούρα με τον Β. Κοζομπόλη στη μέση
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