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Έπεσαν οι υπογραφές για αγωγό 
Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς

Μνημόνιο συνεργασίας και υλοποίησης ενός ξεχασμένου πρότζεκτ με 
αντίστροφη ροή. «Ο νέος αγωγός αναβιώνει υπό το φως των νέων 

συνθηκών ως αγωγός Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς, όχι ως Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη», δήλωσε ο πρωθυπουργός
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Γιατί τοποθετήθηκαν έτσι οι 
πλάκες όδευσης για τυφλούς στον 

πεζόδρομο του ταχυδρομείου; 
Η απάντηση που έδωσε η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Π. Καρκάνη. Για πεζόδρομο-έκτρωμα είχε κάνει λόγο 
πρόσφατα ο Πρόεδρος Αμεα Έβρου Κ. Ευθυμιάδης. Η αναφορά του Κ. 

Παπαδόπουλου πολιτικού μηχανικού και τέως Πρόεδρος της Ν.Ε. Έβρου του 
ΤΕΕ-Θράκης για το θέμα
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Έβρος: 
Εγκαταλείπεται η 

παραγωγή σκόρδου 

Τη φετινή χρονιά μειώθηκαν 
κατά 50% οι εκτάσεις που 
καλλιεργούνται σκόρδα σε 

σύγκριση με πέρυσι

� 7

Νέα στελέχη 
ανακοίνωσε η δημοτική 
παράταξη «ΠΟΛΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ»

 Τα 10 νέα μέλη της πα-
ράταξης όπως ανακοινώ-

θηκαν
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Εισαγγελική έρευνα για τα 
περί εικονικών συμφώνων 
συμβίωσης από νέους 
συνοριοφύλακες στον Έβρο

● Οι απίστευτες ιστορίες δήθεν έρωτα για ευνοικές τοποθετήσεις

● Νεαρός συνοριοφύλακας «παντρεύτηκε» 74χρονη για να αποφύγει τα σύνορα

●  Κραυγαλέες περιπτώσεις φαίνεται πως θα ανακύψουν από την έρευνα που καλείται να φέ-
ρει εις πέρας η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος 
για τη «φάμπρικα γάμων»
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ΣΥΡΙΖΑ: Ανακοινώθηκαν ΣΥΡΙΖΑ: Ανακοινώθηκαν 
τα ονόματα των υποψηφίων τα ονόματα των υποψηφίων 
βουλευτών στον Έβρο βουλευτών στον Έβρο 

Υπουργικό κλιμάκιο των ΗΠΑ 
στην Αλεξανδρούπολη

Αναμένεται να βρεθεί στην περιοχή η Υφυπουργός 
Εθνικής Άμυνας των Η.Π.Α. Celeste Wallander, 

συνοδευόμενη από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας 
Νίκο Χαρδαλιά. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

σήμερα το πρωί στο κέντρο 
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Κίνηση ανθρωπιάς από το 
αστυνομικό προσωπικό του Τμήματος 

Συνοριακής Φύλαξης Φερών 
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Μεγάλες νίκες για Αθλο Ορεστιάδας Μεγάλες νίκες για Αθλο Ορεστιάδας 
και Εθνικό Αλεξανδρούπολης και Εθνικό Αλεξανδρούπολης 
στο βόλεϊ  στο βόλεϊ  
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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
1822
Η Ναυμαχία των Πατρών. Ελληνικός 
στόλος, υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, 
στον οποίο μετέχουν 27 υδραίικα, 20 
σπετσιώτικα και 16 ψαριανά πλοία, 
καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο 
υπό τον Καραπεπέ Αλή.

1877
Το μπαλέτο του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊ-
κόφσκι «Η Λίμνη των Κύκνων» κά-
νει πρεμιέρα στο Θέατρο Μπολσόι 
της Μόσχας.

1913
Ο Ελληνικός Στρατός σφίγγει τον 
κλοιό του γύρω από τα Ιωάννινα. Το 
βράδυ οι Τούρκοι ζητούν συνθηκο-
λόγηση.

1944
Νορβηγοί αντάρτες βυθίζουν στη Βό-
ρεια Θάλασσα οχηματαγωγό, με το 
οποίο οι Ναζί μεταφέρουν όλα τα 
αποθέματά τους σε βαρύ ύδωρ, με 
αποτέλεσμα να καθυστερήσουν κα-
θοριστικά οι προσπάθειες του Χίτλερ 
να κατασκευάσει πρώτος την ατομι-
κή βόμβα.

1992
Ιδρύεται η αγγλική Premier League, 
μετά από απόφαση των διοικήσεων 
των 22 ομάδων που αγωνίζονταν 
την περίοδο 1991-92 στην κορυφαία 
κατηγορία της Αγγλίας, με σκοπό τη 
διοργάνωση του πρωταθλήματος και 
τη διαπραγμάτευση των οικονομικών 
συμφωνιών που το αφορούν από τις 
ίδιες τις ομάδες.

2015
Η Ελλάδα και οι υπουργοί Οικονο-
μικών της Ευρωζώνης καταλήγουν 
σε συμφωνία για την παράταση της 
δανειακής σύμβασης κατά τέσσερις 
μήνες (2ο μνημόνιο), έπειτα από εντα-
τικές διαπραγματεύσεις στο Γιούρο-
γκρουπ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1948
Χριστόφορος Πισσαρίδης, κύπριος 
οικονομολόγος, βραβευμένος με Νό-
μπελ το 2010.

1967
Κερτ Κομπέιν, αμερικανός μουσι-
κός, δημιουργός του συγκροτήμα-
τος grunge Nirvana. (Θαν. 5/4/1994)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1960
Βασίλης Λογοθετίδης, έλληνας ηθο-
ποιός. (Γεν. 1898)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

“Ναι” του Υπουργού Δικαιοσύνης για νέο 
Δικαστικό Μέγαρο στην Αλεξανδρούπολη

20
ΦΕΒ
2020

Με τον Υπουργό ∆ικαιοσύ-
νης Κώστα Τσιάρα, συναντήθη-
καν ο Βουλευτής Έβρου Σταύ-
ρος Κελέτσης και ο ∆ήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζα-
μπούκης, με θέμα την ανέγερση 
νέου ∆ικαστικού Μεγάρου στην 
Αλεξανδρούπολη. Ο Βουλευτής 
και ο ∆ήμαρχος, έθεσαν στον 
Υπουργό την ανάγκη η πρωτεύ-
ουσα του Έβρου να αποκτήσει 
ένα τέτοιο Μέγαρο, που θα στε-
γάσει τις υπηρεσίες του Πρωτο-
δικείου, του ∆ιοικητικού Πρω-
τοδικείου και του Ειρηνοδικείου. 

Ο Υπουργός, αποδέχθηκε το 
αίτημα και ζήτησε να του υπο-
βληθεί από το ∆ήμο Αλεξαν-
δρούπολης, ο σχετικός φάκελος

Ο καιρός σήμερα
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Το ποσό των 3.000.000 εκ. ευρώ τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλή-
ρωση της Κυριακής 19/2 μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε κατά τη διαλογή της 2559ης κλήρωσης του Τζόκερ. 
Επίσης στην δεύτερη κατηγορία (5άρια) βρέθηκαν δύο επιτυχίες, οι οποίες κερδίζουν το ποσό των 27.694,22 
ευρώ η καθεμία. Το ένα  από τα δύο δελτία παίχθηκε στο πρακτορείο επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου 60 
στην Αλεξανδρούπολη, με δελτίο αξίας μόλις 3 ευρώ! sportsup.gr

Υπάρχουν 40-45 Σύμφωνα Συμ-
βίωσης επί των 238… Είναι ανή-
θικος ο τρόπος με τον οποίο ξε-
κινάνε τον υπηρεσιακό τους βίο 
οι συνάδελφοι αυτοί, οι οποίοι 
βλέποντας ότι δεν μπορούν να 
εισαχθούν με την βαθμολογία 
που είχαν στην Αλεξανδρούπο-
λη, σκέφτηκαν (…) να συνάψουν 
σύμφωνο συμβίωσης, καθ’ όλα 
νόμιμο, που θα τους δίνει περισ-
σότερα μόρια.

Δ. ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΒΡΟΥ

Είπαν

(για την ακύρωση του διαγωνι-
σμού για την ανέγερση νοσοκο-
μείων σε Κομοτηνή, Θεσ/νίκη και 
Σπάρτη) Δεν έχω καταφέρει να 
μιλήσω με το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, αλλά πιστεύω ότι θα 
βγάλουν τον διαγωνισμό ξανά 
για να μπορέσουμε να έχουμε 
καλύτερες τιμές, ώστε να γίνουν 
και τα τρία νοσοκομεία, που εί-
ναι θέληση όλων μας να γίνουν. 

Μ. ΓΚΑΓΚΑ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

Τα ονόματα που συγκροτούν το 75% 
των ψηφοδελτίων για τις ερχόμενες εθνι-
κές εκλογές και «αποτυπώνουν την αμ-
φίπλευρη διεύρυνση», για την οποία μί-
λησε ο Αλέξης Τσίπρας το Σάββατο κατά 
τη συνεδρίαση της Πόλιτικής Γραμματείας 
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, έδω-
σε σήμερα στη δημοσιότητα το κόμμα της 
Κουμουνδούρου.

Τα ονόματα των υποψηφίων στη 
Θράκη
ΕΒΡΟΣ (6 υποψ)
Γκαρά Νατάσα, βουλευτής (Ν)
Βαλαβανίδου Σμάρω, δημόσιος υπάλληλος
Μπέρδου Κατερίνα (Π) (Ν), 38 ετών δι-
κηγόρος
Δέδογλου Σπύρος, ελεύθερος επαγγελ-
ματίας
Μαλτέζος Μενέλαος, λογιστής, Οικονομι-
κό Επιμελητήριο
Τσολακίδης Βασίλης, αρχιτέκτονας

Ροδόπη (5 υποψ)
Χαρίτου Τάκης, βουλευτής
Φερχάτ Οζγκιούρ, οδοντίατρος
Χουσαμετίν Μεμέτ, γιατρός
Γαβρίδου Χριστίνα (Π)

Ξάνθη (5 υποψ)
Ζειμπέκ Χουσείν, βουλευτής
Γιαννακίδης Στάθης, πρώην Υφυπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Κυνηγοπούλου Αθηνά, ελεύθερη επαγγελ-
ματίας
Τζαμπάζη Μαρία, εκπρόσωπος κοινοτή-
των Ρομά

Αξίζει να σημειωθεί πως ο  ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 
κάνει πράξη την ισάριθμη αντιπροσώπευ-
ση με την υιοθέτηση της αναλογίας 50-50 
ανδρών και γυναικών στο 100% των υπο-
ψηφιοτήτων.

Ως προς την ανανέωση, πηγές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, επισήμαιναν με αφορμή την ανα-
κοίνωση των ονομάτων, ότι το 50% των 
υποψηφίων δεν ήταν υποψήφιοι το 2019.
Γ.Π.

Σκανδιναβικό αστυνομικό θρίλερ στην ΚΛΑ

Φράχτης και στην αλληλεγγύη 
Η κυβέρνηση επιταχύνει την κατασκευή 

του φράχτη στον Έβρο, ενώ βρίσκεται σε δι-
αρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών ροών, δήλωσε ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικά-
κος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε τα σύνορά μας είναι απρο-
σπέλαστα «δεν περνάει τίποτα, ιδιαίτερα στον 
Έβρο» σημειώνοντας ότι οι καταστροφικοί 
σεισμοί στην Τουρκία, ενδεχομένως να ενι-

σχύσουν το μεταναστευτικό ρεύμα προς την 
Ευρώπη και γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει ετοι-
μότητα, τόσο στον Έβρο, όσο και στα νησιά, 
όπου η αστυνομία συνδράμει το λιμενικό.

Εν ολίγοις και σε ελεύθερη μετάφραση, ο 
υπουργός μας είπε ότι και η αλληλεγγύη έχει 
τα όριά της... Να στείλουμε κουβέρτες και κον-
σέρβες στους σεισμόπληκτους γείτονες, αλλά 
όχι και να μπουν στη χώρα μας... 

Κ.Η.

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρού-
πολης προβάλλει τη Δευτέρα 20/2 στις 
20.15 και την Τρίτη 21/2 στις 21.30 στο 
Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης το 
σκανδιναβικό αστυνομικό θρίλερ του Μάρ-
τιν Ζάντβλιετ, Η Συγκάλυψη /The Marco 
Eff ect.

Πώς μπορείς να παλεύεις για δικαιοσύ-
νη σε έναν βαθιά άδικο και άνισο κόσμο; Ο 
Ούλριχ Τόμσεν ως ντετέκτιβ Καρλ Μορκ ξε-
τυλίγει ένα απίστευτο κύκλωμα διαφθοράς 
στο χορταστικό, γεμάτο ανατροπές αστυνο-
μικό θρίλερ «Η Συγκάλυψη». Βασισμένο στο 
διεθνές best seller «Η Αναμονή», ένα σκαν-
διναβικό crime novel, από τον συγγραφέα 
των 16.000.000 αντιτύπων παγκοσμίως, 
Γιούσι Άντλερ-Όλσεν.

O ντετέκτιβ Καρλ 
Μορκ επιστρέφει στην 
ενεργό δράση μετά 
από απουσία μερικών 
εβδομάδων και βουτά-
ει αμέσως στην επόμενη 
υπόθεση, η οποία απο-
δεικνύεται ότι έρχεται 
από τα παλιά, έχοντας 
μείνει στο ράφι ξεχα-
σμένη για αρκετά χρό-
νια. Πρόκειται για την 

υπόθεση του Γουίλιαμ Σταρκ, ενός οικο-
γενειάρχη που αγνοείται από τότε που κα-
τηγορήθηκε για παιδοφιλία. Τα τότε ερω-
τήματα της αστυνομίας δεν απαντήθηκαν 
ποτέ και ο φάκελος έκλεισε εσπευσμένα 
μετά την εξαφάνιση του Σταρκ, με άνω-
θεν εντολές.

Σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για 
Όσκαρ για το «Κάτω από την Άμμο», Μάρ-
τιν Ζαντβλιέτ, «Συγκάλυψη» (τίτλος βιβλίου 
«Η Αναμονή») είναι η πέμπτη κατά σειρά 
ιστορία στην εν λόγω σειρά, ένα αμείλικτο 
ανθρωποκυνηγητό που αποκαλύπτει σο-
καριστικά εγκλήματα και ανατριχιαστική 
διαπλοκή στην υψηλή κοινωνία της Δανίας.

Γ.Π.

Ανθρωπιστική βοήθεια
Ανθρωπιστική βοήθεια δύο περίπου τόνων 

έφυγε από τη Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδας και Σουφλίου για τις σεισμόπληκτες 
περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας. Ήταν η 
πρώτη αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης που 
συγκεντρώθηκαν στη Μητρόπολη, στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας που από κοινού ανέλαβαν 
οι Μητροπόλεις της Θράκης για τις σεισμό-
πληκτες περιοχές. Το υλικό, συσκευασμένο 
σε 7 παλέτες, απεστάλη σε συνεννόηση με 
τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Συ-
νόδου, που θα συντονίσει την αποστολή της 

ανθρωπιστικής βοήθειας που συνολικά έχει 
συγκεντρωθεί από την Εκκλησία της Ελλάδας. 
Οι Μητροπόλεις συνεχίζουν την πρωτοβου-
λία συγκέντρωσης υλικού πρώτης ανάγκης, 
ώστε να ακολουθήσει και δεύτερη αποστολή. 
«Η αγάπη και το ενδιαφέρον για τον εμπερί-
στατο πλησίον μας θα γίνει το κριτήριο της 
δικής μας σωτηρίας», σχολίασε ο Μητροπολί-
της Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου, 
κ. Δαμασκηνός δηλώνοντας συγκινημένος για 
την ανταπόκριση των πολιτών του βορείου και 
κεντρικού Έβρου να συνδράμουν στη συγκέ-
ντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας. Ertnews.gr

Τα ονόματα των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ
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Ερώτηση και Αίτηση Κα-
τάθεσης Εγγράφων για τη 
σκοπιμότητα συμμετοχής της 
ΔEΗ και της ΔΕΠΑ Εμπορί-
ας στη μονάδα φυσικού αε-
ρίου στην Αλεξανδρούπολη, 
κατέθεσαν τριάντα τέσσερις 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με 
πρωτοβουλία του τομεάρχη 
Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και βουλευτή Β’ Θεσσα-
λονίκης, Σωκράτη Φάμελλου. 

Θέτουν αρχικά το ερώ-
τημα εάν η αιφνιδιαστική, 
όπως επισημαίνουν, εξαγο-
ρά του 51% των μετοχών της 
εταιρείας «Ηλεκτροπαραγω-
γή Αλεξανδρούπολης Μονο-
πρόσωπη ΑΕ» από τη ΔΕΗ-
ΔΕΗ -0,68% και του 29% της 
ίδιας εταιρείας από τη ΔΕΠΑ 
Εμπορίας, με τον αρχικό μέ-
τοχο Damco Energy του Ομί-
λου Κοπελούζου να διατηρεί 

μόλις το 20%, εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον. 

Σημειώνουν ειδικότερα ότι 
η χρυσοπληρωμένη διοίκηση 
της ΔEΗ, που έχει την ευθύ-
νη μέχρι σήμερα για σοβαρά 
λάθη στρατηγικής και για την 
παραγωγή δισεκατομμυρίων 
υπερκερδών εις βάρος των 
καταναλωτών στην Ελλάδα, 
δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα κά-
νει με σημαντικές μονάδες, 
κόστους εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων ευρώ, που αποτε-
λούν περιουσία της επιχείρη-
σης αλλά και του ελληνικού 
λαού, όπως η Πτολεμαϊδα 5 
και η ηλεκτροπαραγωγική μο-
νάδα από αέριο στην Κομο-
τηνή. Και παρά ταύτα επιλέ-
γει να συνεισφέρει σοβαρό 
κεφάλαιο, που παρήχθη σε 
ένα μεγάλο βαθμό και από τα 
υπερκέρδη εις βάρος των κα-

ταναλωτών, για την εξαγορά 
του 51% της εταιρείας «Ηλε-
κτροπαραγωγή Αλεξανδρού-
πολης Μονοπρόσωπη ΑΕ».

Οι βουλευτές υπογραμμί-
ζουν επίσης ότι είναι αμφί-
βολο κατά πόσον επενδύσεις 
σε μονάδες ηλεκτροπαραγω-
γής φυσικού αερίου είναι βι-
ώσιμες με οικονομικούς και 
κλιματικούς όρους, ότι η συ-
γκεκριμένη μονάδα θα αντα-
γωνίζεται, ως νεότερης τε-
χνολογίας, τις παλαιότερες 
μονάδες φυσικού αερίου της 

ΔΕΗΔΕΗ -0,68%, οι οποίες 
θα υπολειτουργούν, καθώς 
και ότι η εξαγορά μεταφέρει 
στις δύο εταιρείες ΔEΗ και 
ΔΕΠΑ Εμπορίας, και άρα στο 
δημόσιο που αποτελεί μέτο-
χό τους, σοβαρές υποχρεώ-
σεις που είχαν ήδη αναληφθεί 
από την «Ηλεκτροπαραγωγή 
Αλεξανδρούπολης Μονοπρό-
σωπη ΑΕ».

Για όλους τους παραπά-
νω λόγους ζητούν να μά-
θουν: Ποιο είναι το κόστος 
κατασκευής της μονάδας, τα 

τεχνοοικονομικά χαρακτηρι-
στικά της και πώς επηρεάζε-
ται η ανταγωνιστικότητά της 
από το κόστος μεταφοράς, με 
ποιες τιμές φυσικού αερίου 
έγινε η αξιολόγηση της επέν-
δυσης, ποια η αναγκαιότητα 
αυτής της μονάδας ως μέρος 
του χαρτοφυλακίου των μο-
νάδων παραγωγής της ΔEΗ 
στο πλαίσιο του ανταγωνι-
σμού, καθώς και για ποιο λό-
γο επιλέχτηκε η συμμετοχή 
στο μετοχικό κεφάλαιο της 
μονάδας μετά τη διαμόρφω-

ση όλων των παραμέτρων και 
των συμβάσεων κατασκευής 
και πώς αξιολογήθηκε το κό-
στος κατασκευής σε σύγκριση 
με άλλες μονάδες αντίστοι-
χης τεχνολογίας και μεγέθους 
που κατασκευάζονται σήμερα 
στην Ελλάδα.

Ζητούν τέλος να κατατε-
θούν τα business plan της 
ΔEΗ και της ΔΕΠΑ Εμπορί-
ας που περιλαμβάνουν την 
κατασκευή της ηλεκτροπαρα-
γωγικής μονάδας από φυσικό 
αέριο στην Αλεξανδρούπολη.

ΣΥΡΙΖΑ: Τι γυρεύουν ΔΕΗ και ΔΕΠΑ 
Εμπορίας στη μονάδα φυσικού αερίου 
στην Αλεξανδρούπολη;

«ΠΟΙΑ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ 
DAMCO ENERGY ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ 
ΜΟΛΙΣ ΤΟ 20%;» ΔΙΕΡΩΤΩΝΤΑΙ 
34 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ             

Πόσο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, 
στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κή-
πων Έβρου, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου 
Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός 

κατηγορούμενος για παραβάσεις της 
νομοθεσίας περί αλλοδαπών, περί 
ναρκωτικών και περί εθνικού τελω-
νειακού κώδικα.

Αναλυτικότερα, ο δράστης οδηγώ-
ντας φορτηγό αυτοκίνητο (ρυμουλκό 

μετά ρυμουλκούμενου), μετέβη στο 
Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων 
προκειμένου να πραγματοποιήσει εί-
σοδο στη χώρα.

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που 
πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με 
τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης 
καρδιακών παλμών και τη συνδρομή 
τελωνιακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν 
ότι ο δράστης είχε αποκρύψει στο ρυ-
μουλκό έναν μη νόμιμο μετανάστη, με 
σκοπό να τον προωθήσει παράνομα 

στην ενδοχώρα.
Επιπρόσθετα είχε αποκρύψει στο 

ρυμουλκό τέσσερις νάιλον συσκευα-
σίες με ποσότητα κρυσταλλικής με-
θαμφεταμίνης συνολικού βάρους 4 
κιλών και 30 πακέτα τσιγάρων για τα 
οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δη-
μόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω ρυ-
μουλκό όχημα, οι ναρκωτικές ουσίες, 
τα πακέτα τσιγάρων, χρηματικό ποσό 
και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλλη-
φθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ 
την προανάκριση ενήργησε το Τμή-
μα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων.

Μηχάνημα ανίχνευσης καρδιακών παλμών εντόπισε 
κρυμμένους μετανάστες σε φορτηγό διακινητή
Τελωνείο Κήπων: Έναν παράνομο μετανάστη 
και 4 κιλά μεθαμφεταμίνης έκρυβε το ρυμουλκό, 
συνελήφθη ένας αλλοδαπός 
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Κραυγαλέες περιπτώσεις ει-
κονικών συμφώνων συμβίω-
σης φαίνεται πως θα ανακύ-
ψουν από την έρευνα που έχει 
διαταχθεί για τους νέους συ-
νοριοφύλακες που ανακάλυ-
ψαν τη «φάμπρικα γάμων» για 
να αποφύγουν την τοποθέτησή 
τους στα σύνορα. Σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες, σε μία 
περίπτωση συνοριοφύλακας 
(περίπου 25 ετών) εμφανίζε-
ται να έχει συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης με 74χρονη. 

Όπως αναφέρει το ρεπορ-
τάζ του ieidiseis.gr, μπορεί, 
όπως σχολιάζουν δηκτικά αρ-
μόδιες πηγές, ο έρως χρόνια 
να μην κοιτά, εντούτοις στην 
προκειμένη περίπτωση μάλλον 

δεν πρόκειται για μία… τυπική 
περίπτωση έρωτα που οδήγη-
σε σε γάμο.

Σε μία άλλη περίπτωση 
συνοριοφύλακας υπέγραψε 
σύμφωνο συμβίωσης με συ-
νάδελφό του, με τον οποίο συ-
νυπήρχαν στην ίδια «φουρνιά» 
προσλήψεων. Πηγές της λεω-
φόρου Κατεχάκη σημειώνουν 
ότι ένας στους τρεις, από τους 
συνολικά 250 νέους συνοφιο-
ρύλακες, εμφανίζεται να έχει 
υπογράψει σύμφωνο συμβί-
ωσης.

Την έρευνα παρακολουθεί 
στενά ο Γενικός Περιφερειακός 
Αστυνομικός Διευθυντής Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, υποστράτηγος Πασχάλης 

Συριτούδης. Πρόκειται για μία 
δύσκολη έρευνα, καθώς σε αρ-
κετές περιπτώσεις -που δεν 
είναι τόσο κραυγαλέες όσο οι 
παραπάνω- είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να αποδειχθεί ότι το 
σύμφωνο είναι «fake».

Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι θα ληφθούν καταθέσεις 
από όλους τους συνοριοφύλα-
κες που έχουν υπογράψει σύμ-
φωνο συμβίωσης. Σημειώνεται 
ότι πριν ξεκινήσει να «διαρρέ-
ει» στους κόλπους των νέων 
συνοριοφυλάκων το «κόλπο» 
της μοριοδότησης μέσω του 

συμφώνου συμβίωσης, οι «πα-
ντρεμένοι» δεν ξεπερνούσαν 
τους οχτώ.

Σε εξέλιξη δεν βρίσκεται, 
όμως, μόνο η διοικητική έρευ-
να που διέταξε το αρχηγείο της 
ΕΛ.ΑΣ. Και αυτό γιατί -μετά την 
έκταση που πήρε το θέμα- η 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλε-
ξανδρούπολης διέταξε προ-
καταρκτική έρευνα για τη διε-
ρεύνηση ποινικών ευθυνών. Η 
έρευνα ανατέθηκε στην Υπο-
διεύθυνση Εσωτερικών Υπο-
θέσεων Σωμάτων Ασφαλείας 
Βορείου Ελλάδος. Υπενθυμίζε-

ται ότι με εντολή του Τάκη Θε-
οδωρικάκου το αρχηγείο της 
ΕΛ.ΑΣ. είχε διατάξει προ ημε-
ρών διοικητική έρευνα.

Πάντως, μπορεί η διοικητι-
κή έρευνα να διατάχθηκε την 
περασμένη Δευτέρα από την 
Αστυνομία για να διερευνη-
θούν οι τυχόν ευθύνες, ωστό-
σο, το θέμα είναι γνωστό εδώ 
και καιρό στον Έβρο. Πληρο-
φορίες του iΕidiseis αναφέ-
ρουν ότι εδώ και περίπου ένα 
μήνα συνδικαλιστές συνορι-
οφύλακες είχαν ενημερώσει 
αρμόδίως για τα εικονικά σύμ-

φωνα συμβίωσης, καθώς οι 
ανύπαντροι συνοριοφύλακες 
αντιλήφθηκαν αμέσως τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό και άρ-
χισαν να «μιλούν».

Όταν το θέμα τέθηκε επί 
τάπητος αρχικά δεν δόθηκε η 
δέουσα προσοχή, σύμφωνα με 
τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, 
διότι «το σύμφωνο συμβίω-
σης είναι νόμος του κράτους 
και όχι κάτι παράνομο». Στε-
λέχη της ΕΛ.ΑΣ. από τον Έβρο 
επισημαίνουν ότι το «δίκαιο 
θα ήταν να ισχύσουν τα σύμ-
φωνα συμβίωσης που είχαν 
υπογραφεί πριν την κατάταξή 
των νέων συνοριοφυλάκων». 
Στον Έβρο το κλίμα στις τά-
ξεις των νεοπροσληφθέντων 
αστυνομικών είναι «βαρύ», με 
τα παράπονα για «αδικίες» να 
διαβιβάζονται στους παλιούς 
«φρουρούς» της μεθορίου.

Την ίδια ώρα, ανησυχία 
επικρατεί στους κόλπους της 
ΕΛ.ΑΣ. όσον αφορά και το επι-
χειρησιακό σκέλος, καθώς οι 
νέοι συνοριοφύλακες πρέπει 
άμεσα να ξεκινήσουν βάρδι-
ες στα σύνορα. Αρμόδιες πη-
γές εξηγούν, πάντως, ότι «στό-
χος όσων ήθελαν το σύμφωνο 
συμβίωσης ήταν η έδρα τους 
να είναι η Αλεξανδρούπολη. 
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν 
θα έκαναν υπηρεσία στα σύ-
νορα. Η διαφορά είναι ότι το 
σπίτι τους θα ήταν στην πόλη, 
σε αντίθεση με τους συναδέλ-
φους τους»

Νεαρός συνοριοφύλακας «παντρεύτηκε» 
74χρονη για να αποφύγει τον Έβρο

ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΔΗΘΕΝ ΕΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ   

Κραυγαλέες περιπτώσεις φαίνεται 
πως θα ανακύψουν από την έρευνα 
που έχει διαταχθεί για τους νέους 
συνοριοφύλακες που ανακάλυψαν τη 
«φάμπρικα γάμων» για να αποφύγουν 
την τοποθέτησή τους στα σύνορα

Σε μια εξαιρετική κίνηση 
ανθρωπιάς προχώρησε το 
αστυνομικό προσωπικό του 
Τμήματος Συνοριακής Φύ-
λαξης Φερών θέλοντας να 
απαλύνει όσο μπορεί τον πό-

νο που έχει προκαλέσει ο φο-
νικός σεισμός σε Τουρκία και 
Συρία.

Στο αίτημα των ημερών για 
παροχή ειδών πρώτης ανά-
γκης η Διεύθυνση Αστυνομί-

ας Αλεξανδρούπολης ανταπο-
κρίθηκε άμεσα, και ειδικότερα 
το προσωπικό του ΤΣΦ Φε-
ρών το οποίο συγκέντρωσε 
μεγάλη ποσότητα τροφίμων, 
ρουχισμού και ειδών πρώτης 
ανάγκης για την ενίσχυση των 
σεισμοπαθών στην Τουρκία 
και την Συρία Η αλληλεγγύη 
ξεπερνά φυλές, έθνη και θρη-
σκείες!!!
esyfne.gr

Ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για παροχή 
ειδών πρώτης ανάγκης στους σεισμόπληκτους 
Τουρκίας-Συρίας 

Το ποσό των 3.000.000 
εκ. ευρώ τουλάχιστον θα μοι-
ραστούν οι τυχεροί της 1ης 

κατηγορίας στην επόμενη 
κλήρωση της Κυριακής 19/2 
μετά το τζακ ποτ που σημει-
ώθηκε κατά την προχθεσινή 
διαλογή της 2559ης κλήρω-
σης του Τζόκερ. Επίσης στην 
δεύτερη κατηγορία (5άρια) 
βρέθηκαν δύο επιτυχίες, οι 
οποίες κερδίζουν το ποσό 

των 27.694,22 ευρώ η κα-
θεμία. Το ένα  από τα δύο 
δελτία παίχθηκε στο πρακτο-
ρείο επί της οδού Βασιλέως 
Αλεξάνδρου 60 στην Αλεξαν-
δρούπολη, με δελτίο αξίας 
μόλις 3 ευρώ!
sportsup.gr

Τύχη βουνό στην 
Αλεξανδρούπολη

Έπαιξε τζόκερ με 3 
ευρώ και έφυγε με 
27.694!

Κίνηση ανθρωπιάς από το 

αστυνομικό προσωπικό του Τμήματος 

Συνοριακής Φύλαξης Φερών
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Όχημα για τη μεταφορά τρο-
φίμων και ειδών πρώτης ανά-
γκης και την υποστήριξη των οι-
κογενειών που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα διαβίωσης, απέκτη-
σε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 
με τη σημαντική υποστήριξη της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης (ΠΕΔ ΑΜ-Θ).

Στο πλαίσιο της ενέργειας αυ-
τής, αλλά και της αγαστής και 
πρότυπης συνεργασίας των δύο 
πλευρών, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπου-
λος, φιλοξένησε στο Σπίτι του 
Οργανισμού στη Νέα Ηρακλεί-
τσα Καβάλας, τον Πρόεδρο της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης και Δήμαρχο Ορεστιάδας, κ. 
Βασίλη Μαυρίδη, τον Αντιδήμαρ-
χο Παγγαίου, κ. Χρήστο Πριονίδη 
και τον Αντιδήμαρχο Καβάλας, κ. 
Απόστολο Μουμτσάκη.

Διαχρονικά, σύσσωμοι οι Δή-
μοι της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας - Θράκης έχουν 
αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», θέ-
τοντας ως βασικό στόχο τη θεμε-
λίωση μίας μεθοδικής και απο-
τελεσματικής συνεργασίας, τόσο 
στο πεδίο της παροχής υπηρεσι-
ών κοινωνικής φροντίδας, αλ-
ληλεγγύης και υγείας, όσο και 
στο πεδίο της παρέμβασης και 
προστασίας των παιδιών. Με την 
απόκτηση του οχήματος, «Το Χα-
μόγελο του Παιδιού» έχει τη δυ-
νατότητα να ενισχύσει τις ενέρ-
γειες που υλοποιεί, προκειμένου 
να καλύψει τα ολοένα αυξανόμε-
να αιτήματα, στα οποία καλείται 
να ανταποκριθεί για την υποστή-
ριξη των παιδιών και των οικογε-
νειών που διαβιούν σε συνθήκες 
φτώχειας και έχουν πληγεί από 
την κοινωνικοοικονομική κρίση.

Ο Πρόεδρος της Περιφερεια-
κής Ένωσης Δήμων Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης και Δή-
μαρχος Ορεστιάδας, κ. Βασίλης 
Μαυρίδης, δήλωσε:

«Σήμερα έχουμε τη μεγάλη 
χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να 
είμαστε πάλι κοντά στον Οργα-
νισμό "Το Χαμόγελο του Παιδιού" 
και να υποστηρίξουμε τις δρά-
σεις του, γιατί αυτό που υποστη-
ρίζει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" 
είναι τεράστιο, είναι ένα έργο σε 
πολλά επίπεδα, το οποίο το αξι-
οποιούμε μέσα στις τοπικές μας 
κοινωνίες. Έχουμε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και αυτή η αγά-
πη με την οποία αγκαλιάζουν οι 
τοπικές κοινωνίες «Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού» είναι το ελάχι-
στο που μπορούμε να κάνουμε 
σε αυτό που έχει προσφέρει και 

προσφέρει τόσα χρόνια και εί-
μαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να 
προσφέρει και στο μέλλον. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 
στο πρόσωπο του κου Γιαννό-
πουλου όλο τον Οργανισμό "Το 
Χαμόγελο του Παιδιού", όχι μόνο 
τη διοίκηση αλλά και το έμψυχο 
δυναμικό που έχει και τους εθε-
λοντές, όλα αυτά τα άτομα που 
έχουν δώσει τη ζωή τους για να 
προσφέρουν σε αυτό το σημαντι-
κό κομμάτι και να τον διαβεβαιώ-
σω ότι με τις μικρές μας δυνάμεις 
θα στηρίζουμε τις δράσεις του 
γιατί αντανακλούν τα αποτελέ-
σματα στην τοπική μας κοινωνία, 
ιδίως στα νέα μας παιδιά . Θέλω 
να επιβεβαιώσω ότι ως Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων θα είμαστε 

ένα μικρό κομμάτι αυτής της τε-
ράστιας αλυσίδας, έτσι ώστε να 
συνεχίσουν με την ίδια όρεξη, 
την ίδια ζωντάνια, αλλά κυρίως 
με την ίδια αποτελεσματικότητα».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργα-
νισμού «Το Χαμόγελο του Παι-
διού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, 
δήλωσε:

«Με τα αποτελέσματα αυτής 
της συνεργασίας έχει δημιουρ-
γηθεί ένα συγκοινωνούν δοχείο, 
μία αλυσίδα δράσεων και ένωση 
δυνάμεων προς όφελος των παι-
διών που βρίσκονται σε ανάγκη. 
Και αυτό είναι που χρειάζεται η 
κοινωνία μας, όσο ποτέ άλλοτε. 
"Το Χαμόγελο του Παιδιού" έχει 
δημιουργήσει υποδομές και έχει 
αποκτήσει τεχνογνωσία που ανή-

κουν στην κοινωνία. Οι Δήμοι 
και οι φωτεινοί άνθρωποί τους 
είναι αυτοί που έχουν τη δυνα-
τότητα να πράξουν άμεσα και 
να αντιμετωπίσουν τα θέματα 
που βασανίζουν τα παιδιά, τους 
εφήβους και την κοινωνία. Ήδη 
είχαμε άριστη συνεργασία με τον 
κάθε Δήμο ξεχωριστά, που ενι-
σχύθηκε ακόμη περισσότερο. Με 
την υποστήριξη της Περιφερεια-
κής Ένωσης Δήμων Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης έχουμε 
ένα όχημα που θα μπορεί να με-
ταφέρει άμεσα περισσότερα τα 
είδη για τα παιδιά και τις οικο-
γένειες που βρίσκονται σε συν-
θήκες φτώχειας, σε συνεργασία 
πάντα με τους Δήμους».

Με την υποστήριξη της ΠΕΔ ΑΜ-Θ «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» απέκτησε όχημα 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ 
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ     

Σύσσωμοι οι Δήμοι της Περιφέρειας ΑΜΘ 
αρωγοί στην προσπάθεια του Οργανισμού 
να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες 
ανάγκες των παιδιών & των οικογενειών

Ως τιμώμενη Περιφέρεια 
συμμετέχει η Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης 
στη φετινή διοργάνωση των κα-
ταξιωμένων διεθνών εκθέσεων 
τροφίμων και ποτών Detrop & 
Oenos, που πραγματοποιούνται 
από τις 18 έως τις 20 Φεβρου-
αρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης.

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης να είναι τι-
μώμενη Περιφέρεια στις φετι-
νές εκθέσεις Detrop & Oenos.

Η Detrop είναι μια εμβλημα-
τική διοργάνωση στον τομέα της 
αγροδιατροφής και η συμμετο-
χή μας κάθε χρόνο σε αυτή δίνει 
στις επιχειρήσεις μας ένα σημα-
ντικό πλεονέκτημα στην προσπά-
θειά τους για αναγνωρισιμότη-
τα, εξωστρέφεια και επέκταση 
των εμπορικών τους δραστη-
ριοτήτων.»

Με αυτά τα λόγια, ο Περιφε-
ρειάρχης Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος 

ξεκίνησε την τοποθέτησή του κα-
τά τη διάρκεια της καθιερωμένης 
συνέντευξης Τύπου που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με 
τη συμμετοχή του Προέδρου της 
ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσου Τζήκα, 
του Διευθύνοντος Συμβούλου 
της ΔΕΘ-HELEXPO, Δρ. Κυριά-
κου Ποζρικίδη, του Γενικού Δι-
ευθυντή της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. 
Αλέξη Τσαξιρλή, του Αντιπερι-
φερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Κτηνιατρικής ΑΜΘ κ. Βασίλη 
Δελησταμάτη και του Τομεάρχη 
Καινοτομίας και Εξωστρέφειας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, κ. Σωτήρη Μπάτου.

Αρχικά, ο κ. Μέτιος έκανε 
μια συνολική παρουσίαση της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης και των 
πλεονεκτημάτων της, ιδιαίτερα 
στους τομείς των μεταφορών, 
της ενέργειας και του εμπορίου, 
τονίζοντας πως το στοίχημα για 
τα επόμενα χρόνια είναι η περιο-
χή, εκτός από πέρασμα, να κατα-
στεί και ελκυστικός προορισμός.

Ανέφερε πως ο πρωτογε-
νής τομέας και η αγροδιατρο-
φή αποτελούν σημαντικά πλεο-
νεκτήματα της περιοχής και πως 
στην ΑΜΘ παράγονται σημα-
ντικές ποσότητες αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων. «Η 
Περιφέρειά μας είναι πατρίδα 
ποιοτικών προϊόντων του αγρο-
διατροφικού τομέα», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο κ. Μέτιος, 
έκανε αναφορά στις δράσεις 
της Περιφέρειας για την στήρι-
ξη του πρωτογενούς τομέα και 
της αγροδιατροφής:

στ) στη χρηματοδότηση και 
στην κατασκευή βασικών υπο-
δομών για τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία,

α) στο ειδικό πρόγραμμα της 

Περιφέρειας με το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης για τη 
στήριξη των παραγωγών,

β) στη σύσταση της Αγροδι-
ατροφικής Σύμπραξης,

γ) στη χρηματοδότηση αγρο-
διατροφικών επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο των Επενδυτικών Σχε-
δίων Έρευνας και Καινοτομίας 
του ΕΣΠΑ,

δ) στη χρηματοδότηση ιδιω-
τικών επενδύσεων σε αγροτι-
κές περιοχές στους τομείς της 
παραγωγής και μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων μέσω του 
LEADER,

ε) στη διοργάνωση, συμμετο-
χή και έμπρακτη στήριξη εκθέσε-
ων αγροδιατροφικών προϊόντων 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 «Τα προϊόντα μας είναι κομ-

μάτι της πολιτιστικής και γα-
στρονομικής μας ταυτότητας. 
Αυτό που επιδιώκουμε είναι να 
τα αναδείξουμε ακόμα περισσό-
τερο, να τα καταστήσουμε ακό-
μα πιο αναγνωρίσιμα και να τα 
συνδέσουμε με την τουριστική 
μας ταυτότητα. Να αποτελούν 
κομμάτι της συνολικής εμπειρίας 
του επισκέπτη που θα έρθει στον 
τόπο μας. Παράλληλα οι επιχει-
ρήσεις μας που τα παράγουν να 
αποτελούν ένα συνεχώς δυναμι-
κό και εξελισσόμενο κομμάτι της 
περιφερειακής μας οικονομίας.»

Για «αυθεντικό γαστρονομικό 
πλούτο» που διαθέτει η Περιφέ-
ρεια ΑΜΘ έκανε λόγο από την 
πλευρά του ο κ. Δελησταμάτης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγρο-
τικής Ανάπτυξης της ΑΜΘ εξει-

δίκευσε τα όσα ανέφερε ο κ. 
Περιφερειάρχης και έδωσε πε-
ρισσότερα στοιχεία για τις δρά-
σεις της Περιφέρειας για την 
στήριξη του πρωτογενούς το-
μέα και της αγροδιατροφής. 

Ανέφερε επίσης ότι στη φετι-
νή διοργάνωση Detrop & Oenos 
η Περιφέρεια ΑΜΘ συμμετέχει 
ως τιμώμενη Περιφέρεια με 30 
τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου 
των τροφίμων και των ποτών, 
από κρασιά και γαλακτοκομικά 
μέχρι αλλαντικά και ελιές.

 Οι δύο εκθέσεις Detrop & 
Oenos συγκεντρώνουν φέτος 
σε εκθεσιακό χώρο 15.000 τ.μ. 
περισσότερους από 420 εκθέ-
τες από όλη την Ελλάδα και από 
τις Ουγγαρία, Τουρκία, Σαουδι-
κή Αραβία, Αρμενία, Ιταλία, Πο-
λωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία και 
Κύπρο.

Στις δύο εκθέσεις θα βρεθούν 
136 ξένοι εμπορικοί επισκέπτες 
από 19 χώρες, μεταξύ των οποί-
ων μεμονωμένοι hosted buyers, 
αλλά και ομαδικές επισκέψεις 
από τη Βόρεια Μακεδονία και 
τη Βουλγαρία.

Detrop & Oenos θα εγκαινι-
αστούν το Σάββατο 18 Φεβρου-
αρίου στις 18:00 στο περίπτερο 
10 από τον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κ. Γιώργο Γεωργαντά.

Τιμώμενη Περιφέρεια η Αν. Μακεδονία και Θράκη στις φετινές 
Εκθέσεις Τροφίμων και Ποτών Detrop & Oenos στη Θεσσαλονίκη

Στη καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου 
συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 
Χρήστος Μέτιος και ο Αντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης 
Δελησταμάτης  
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Σχεδόν ένας στους δύο αγρότες 
εγκατέλειψε τη φετινή χρονιά την 
καλλιέργεια του σκόρδου στον Έβρο. 
Πρόκειται για μία ακόμη παραδοσιακή 
και δυναμική καλλιέργεια της περιο-
χής του Έβρου, η οποία εγκαταλείπε-
ται από τους ντόπιους παραγωγούς, 
επειδή είναι ασύμφορη.

Σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλ-
λογο Βύσσας, τη φετινή χρονιά μει-
ώθηκαν κατά 50% οι εκτάσεις που 
καλλιεργούνται σκόρδα σε σύγκριση 
με πέρυσι. Τα στρέμματα από 3.000 
στην περιοχή πλέον είναι λιγότερα 
από 1.500. «Και όλα αυτά λόγω της 
εκτίναξης του κόστους παραγωγής 
και τη διατήρηση χαμηλών τιμών». 
Συγκεκριμένα, ενώ η τιμή του σκόρ-
δου αυξήθηκε μόνο κατά 5% σε σχέ-
ση με πέρυσι, το κόστος παραγωγής 
αυξήθηκε κατά 40%. 

Αυτό, όπως αναφέρει ο Οικονομι-
κός Ταχυδρόμος, είχε ως αποτέλεσμα 
η καλλιέργεια να εγκαταλείπεται ως 

ασύμφορη. Έτσι ενώ πριν λίγα χρόνια 
η παραγωγή κάλυπτε ένα πολύ μεγά-
λο μέρος της εγχώριας ζήτησης, τώρα 
δεν καλύπτει ούτε το 50%.

«Η κοροϊδία είναι απίστευτη καθώς 
από τη μια πλήττετε το αγροτικό ει-
σόδημα ενώ από την άλλη εισάγονται 
σκόρδα από τρίτες χώρες στις οποίες 
μάλιστα γίνετε χρήση φυτοφαρμάκων 
που στην χώρα μας έχουν απαγορευ-
τεί δεκαετίες τώρα και παράλληλα η 
Κομισιόν θεσπίζει ακόμα πιο αυστηρά 
όρια στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων 
των εγχώριων παραγόμενων προϊό-
ντων», επισημαίνει ο Αγροτικός Σύλ-
λογος Βύσσας, τονίζοντας ότι «αυτή 
είναι η πολιτική της ΚΑΠ της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης που με ευλάβεια εφαρ-
μόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνή-
σεις . Μια πολιτική που υπηρετεί τα 
κέρδη των μεγάλων ομίλων και των 
εμποροβιομηχάνων. Είναι η ίδια πο-
λιτική που κατέστρεψε την καλλιέρ-
γεια του τεύτλου, του καπνού, του 

σπαραγγιού».
Για όλα τα παραπάνω καλούν το 

υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων να πάρει άμεσα μέτρα στή-
ριξης των σκορδοπαραγωγών για να 
μπορέσουν να συνεχίσουν την καλ-

λιέργεια και να υπάρχει στην αγορά 
ελληνικό σκόρδο.

Επισημαίνουν δε, την  επιτακτι-
κή η ανάγκη να μειωθεί το κόστος 
παραγωγής με αφορολόγητο πετρέ-
λαιο, μείωση της τιμής του ρεύματος 

και επιδότηση των αγροεφοδίων και 
να εξασφαλιστούν εγγυημένες τιμές 
στους παραγωγούς σκόρδου που θα 
καλύπτουν το κόστος και θα αφήνουν 
ένα λογικό κέρδος.

Έβρος: Εγκαταλείπεται η παραγωγή σκόρδου 
ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 
50% ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ 
ΣΚΟΡΔΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ   

Ασύμφορη η καλλιέργεια 

Σχεδόν ένας στους δύο αγρότες εγκατέλειψε τη φετινή 
χρονιά την καλλιέργεια του σκόρδου στον Έβρο, μία ακόμη 
παραδοσιακή και δυναμική καλλιέργεια της περιοχής

«..θα σου το φαν το ρημάδι κι έβαλε κρύο
χειμώνας σε λίγο θα ‘χουμε εκλογές
σ’ αρέσουν οι εκλογές κοσμάκης λόγος 

χαβαλές
σου φαίνεται σπουδαίο που ψηφίζεις, αντα-

ριάζεσαι και ρωτάς
Τι θα κάνουμε φέτο». 
Με αυτούς τους στίχους της Κατερίνας 

Γώγου, ναι της αναρχικής ποιήτριας, ξεκινώ 
«προβοκατόρικα» γιατί θέλω πρώτα- πρώτα 
να απευθυνθώ στα νέα παιδιά, που ασφυ-
κτιούν μέσα στη φυλακή μιας απέραντης 
οθόνης και που αποκαλούν το ένα το άλλο 
«μπρο» αποκαλύπτοντας την ανάγκη τους 
να νιώσουν αδέρφια μέσα στην ερημιά και 
την αποξένωση ενός κόσμου που δε διάλε-
ξαν. Τι σημασία έχει αν δε γνωρίζουν τους 
στίχους του Γιάννη Ρίτσου: 

«Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε
Για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου
Απ' τον κόσμο
Εμείς τραγουδάμε
Για να σμίξουμε τον κόσμο»
Ή τον σπουδαίο ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, που 

λέει «είναι όμορφη η ζωή αδερφέ μου», τον 
Τούρκο ποιητή  από τη γείτονα χώρα που δο-
κιμάζεται σκληρά, αλλά η αλληλεγγύη των 
δύο λαών μας αποδεικνύει περίτρανα  πως 
πάντα ο λαός σώζει το λαό.

 Ή την κατάληξη στο ποίημα της Γώγου:  
«Και δε μ’ ακούς πια. Το Κ.Κ. ρε μάνα…». Γιατί 
η ποίηση θα είναι πάντα αδερφή της επανά-
στασης και πρωτοξαδέρφη της αντίστασης. 

Γιατί με το ΚΚΕ στις εκλογές;
Διότι:
•  θεωρώ πως η μετάλλαξη του φιλελευ-

θερισμού είναι πλέον πασίδηλη καθώς  το 
κεφαλαιοκρατικό – καπιταλιστικό σύστημα 
αγγίζει τα ιστορικά του όρια. Δεν υπάρχει 
περίπτωση ούτε ελπίδα οποιαδήποτε κυβέρ-

νηση προκύψει από τις εκλογές να 
τολμήσει να βάλει φρένο στην 
ασυδοσία του κεφαλαίου, στα 
αρπακτικά funds, να φορολο-
γήσει τα κέρδη των τραπε-
ζών και των επιχειρηματικών 
ομίλων, να αναδιανείμει τον 
τεράστιο πλούτο προς όφε-
λος των εργαζομένων και της 
κοινωνικής συνοχής. Γεγονός 
που σημαίνει περαιτέρω εκμετάλ-
λευση, ανεργία ή ατελείωτες ώρες 
κακοπληρωμένης εργασίας, 
φτωχοποίηση, αστεγία, ακρί-
βεια, διαφθορά. Ζήσαμε καλύ-
τερα από τους γονείς μας μα 
τα παιδιά και τα εγγόνια μας 
αν ΔΕΝ αγωνιστούμε θα ζήσουν χειρότερα 
από εμάς λόγω κατάργησης των συλλογικών 
δικαιωμάτων, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, ου-
σιαστική εκπαίδευση, δωρεάν υγεία, σύνταξη. 
Σε δραματικές συνθήκες κλιματικής κατάρ-
ρευσης, ιμπεριαλιστικών πολέμων, υποχρε-
ωτικής μετανάστευσης εξαιτίας της αχαλί-
νωτης επιδίωξης κέρδους στον καπιταλισμό.  

•  παρατηρώ πως η πολιτική υποχωρεί και 
δίνει τη θέση της σε μια διαχείριση των κοι-
νωνικών αναγκών που προσαρμόζεται στις  
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, δίχως να 
τις αμφισβητεί και άρα να επιχειρεί να τις 
αλλάξει. Η θέση των αδύναμων οικονομικά 
συνανθρώπων μας, των ατόμων με αναπη-
ρία, των γυναικών, των συνταξιούχων, των  
μικροεπαγγελματιών, των μικροϊδιοκτητών 
γης, των μισθωτών, όλων των εργαζόμενων  
δεν βελτιώνεται με γλίσχρα επιδόματα, pass 
και άλλες αστειότητες.

•  διαπιστώνω πως είναι η χειρότερη πε-
ρίοδος στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο και θλίβομαι για την υιοθέ-
τηση της θεωρίας των δύο άκρων και από 

τα κεντροαριστερά κόμματα. Μιας 
ανιστόρητης θεωρίας  που εξι-

σώνει τους εργατικούς αγώνες 
και τη δυναμική του εργατικού 
κινήματος με τη φασιστική βία 
προωθώντας συνάμα τη δια-
στρέβλωση νοημάτων και εν-
νοιών, όπως για παράδειγμα 

της έννοιας του ριζοσπαστι-
σμού, που ενώ εμπεριέχει έντο-

νη κοινωνική κριτική και αντιπαρα-
τίθεται de facto στον καπιταλισμό 

αποδίδεται σκοπίμως στη φα-
σιστική ακροδεξιά. 

•  αγανακτώ με τον σύγχρο-
νο πολιτικό λόγο που προσπα-
θεί να ξαναγράψει την ιστορία 

λειτουργώντας εσκεμμένα για να εξουδετε-
ρώσει τις κοινωνικές αντιστάσεις που αντι-
μάχονται το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Ο 
ιστορικός αναθεωρητισμός και ο αντικομμου-
νισμός – ο οποίος αντικομμουνισμός εντεί-
νεται και πάντα είναι ο προπομπός των πιο 
αυταρχικών μεθοδεύσεων - είναι εχθροί για 
το σύνολο της κοινωνίας μας.  

•  αγωνιώ για τον πολιτισμό, για το άδηλο 
μέλλον των γραμμάτων, για την απαξίωση 
των ανθρώπων της Τέχνης. Αντί για έναν 
πολιτισμό  της αμφισβήτησης ενάντια στην 
υποβόσκουσα εξαχρείωση, στη χυδαιότητα 
της εμπορευματοποίησης των πάντων, στην 
εισβολή του κιτς, στη μεγιστοποίηση του κέρ-
δους και όλων όσων εξανδραποδίζουν τον 
άνθρωπο. Αντί για έναν πολιτισμό της ελευ-
θερίας με τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο 
ως απάντηση σε κάθε ερώτηση και απέναντι 
στους υπέρμαχους της μίας και μοναδικής, 
«σωστής» πλευράς. 

•  τρομάζω με την υπέρμετρη έκθεση στα 
αποκαλούμενα social media, με την εκπόρ-
νευση της εικόνας του καθενός μας με δια-

φημιστή μάλιστα τον ίδιο του τον εαυτό. Με 
τη χυδαία επίδειξη πλούτου, με την ισοπέ-
δωση της διαφορετικότητας σε μία κόλαση 
του Όμοιου, με την αποθέωση του χρήματος, 
με την υποχώρηση των ουμανιστικών αξιών, 
με την πλημμυρίδα των πληροφοριών αντί 
της αναζήτησης αληθινής, στέρεης γνώσης.  

•  για όλα τα παραπάνω πιστεύω πως είναι 
ανάγκη να επαναφέρουμε στο προσκήνιο το 
πρόταγμα του κομμουνισμού, την κομμουνι-
στική «υπόθεση» και τη φιλοσοφία της διαλε-
κτικής -  όπως εξάλλου το θέτει και ο Γάλλος 
φιλόσοφος Alain Badiou – ως εναλλακτική 
πρόταση πολιτικής χειραφέτησης που ξεφεύ-
γει από το πρότυπο της αστικής δημοκρατίας 
με όραμα μια άλλη κοινωνία, σοσιαλιστική. 

•  θαυμάζω και εκτιμώ τους κομμουνιστές 
για την ανιδιοτέλεια τους, τη γενναιότητα 
τους να διαφοροποιούνται μέσα στη γενι-
κή ισοπέδωση, τη μαχητικότητα του ΠΑΜΕ, 
το θάρρος τους να αγωνίζονται για οικου-
μενικά και πανανθρώπινα ιδανικά όπως εί-
ναι η ειρήνη, την αισιοδοξία τους πως ένας 
κόσμος καλύτερος είναι εφικτός, τη διεθνι-
στική αλληλεγγύη τους, τη δύναμή τους να 
προτάσσουν το «εμείς» αντί του «εγώ» και 
είθε να τα καταφέρω να απαλλαγώ στο εξής  
από τη χρήση του πρώτου ενικού προσώπου.  

Ευχαριστώ για την τιμή της πρότασης για 
συμπόρευση, η οποία δεδομένων των αντι-
κειμενικών δυσκολιών μου θεωρώ ότι ση-
μασιοδοτεί επίσης την ανάγκη συμμετοχής 
όλων μας και την ενδυνάμωση του αναπη-
ρικού κινήματος. 

*Σωτηρία Μαραγκοζάκη
δημοσιογράφος- συγγραφέας
Υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ στο νο-
μό Έβρου

Άποψη

Γιατί ψήφο στο ΚΚΕ στις εκλογές;

ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
 ΜΑΡΑΓΚΟΖΑΚΗ* 
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Πολλή συζήτηση έχει γίνει 
τελευταία για την ανάπλαση 
στους πεζόδρομους του κέ-
ντρου της Αλεξανδρούπολης 
και ιδιαίτερα σε αυτόν της Νι-
κηφόρου Φωκά, όχι μόνο για τις 
κοπές δέντρων, αλλά και ανα-
φορικά με τον τρόπο που τοπο-
θετήθηκαν οι πλάκες όδευσης 
για τους συνανθρώπους μας με 
προβλήματα όρασης.

Στο θέμα είχε αναφερθεί σε 
πρόσφατο άρθρο του στην εφη-
μερίδα μας ο πολιτικός μηχα-
νικός και τέως Πρόεδρος της 
Ν.Ε. Έβρου του ΤΕΕ-Θράκης 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, 
ο οποίος χαρακτήρισε την ύπαρ-
ξη των ειδικών κίτρινων ανά-
γλυφων πλακών πεζοδρομίου 
ως διακοσμητικά στοιχεία, αφού 
μοιάζουν σαν να «περίσσεψαν» 
από κάποιο «άλλο έργο», συ-

μπεραίνοντας ότι ο τρόπος που 
έχουν τοποθετηθεί στον πεζό-
δρομο δεν εξυπηρετεί τους συ-
μπολίτες μας με προβλήματα 
όρασης, αφού δεν μπορούν να 
κινηθούν ελεύθερα επί του πε-
ζόδρομου. 

Από την πλευρά του, ο πρό-
εδρος του Νομαρχιακού Συλ-
λόγου Ατόμων με Αναπηρία 
Έβρου Κώστας Ευθυμιάδης, σε 
δηλώσεις του στον Maximum 
FM 93,6 και μετά από καταγγε-
λίες που δέχθηκε για το θέμα, 
πραγματοποίησε αυτοψία στον 
πεζόδρομο, τον οποίο και χα-
ρακτήρισε ως έκτρωμα, σε ό,τι 
αφορά τη δυνατότητα όδευσης 
ατόμων με τυφλότητα.  

«Επειδή έχω τυφλότητα και η 
προσβασιμότητα γίνεται για αν-
θρώπους σαν εμένα, θα έπρεπε 
να καταλάβω τι έχει γίνει. Ε, λοι-

πόν, δεν μπορώ να καταλάβω. 
Δοκίμασα και αν πάω δεξιά, πέ-
φτω σε τοίχο, αν πάω αριστερά, 
σε τραπεζοκαθίσματα. Έχουν 
κάνει έναν μικρό διάδρομο με 
πλακίδια όδευσης τυφλών, 10 
μέτρα όλο κι όλο, δεν καταλήγει 
πουθενά, ενώ εκεί που πηγαίνω 
ευθεία, ξαφνικά, βρίσκομαι πά-
νω σε φρεάτιο! … Το φωνάζου-
με, το λέμε και το τονίζουμε ότι 
θέλουμε συνεργασία με όλους 
τους φορείς, κι όταν κάτι γίνε-
ται για μας, δεν μπορεί να γίνει 

χωρίς εμάς. Δεν ξέρω για ποιο 
λόγο μας αγνοούν και δεν ζη-
τούν τη γνώμη μας. Όποτε δεν 
έχουν τη συνεργασία μας, δεν 
κάνουν σωστή δουλειά».

Η απάντηση του Δήμου
Στο πρόσφατο δημοτικό 

συμβούλιο τέθηκε το θέμα των 
πλακιδίων για τους τυφλούς 
στον συγκεκριμένο πεζόδρομο 
και η Διευθύντρια της Τεχνικής 
Υπηρεσίας Παρασκευή Καρκάνη 
έδωσε την παρακάτω απάντηση:

«Ενημερωθήκαμε ότι στους 
πεζόδρομους δεν είναι απα-
ραίτητη η συνεχόμενη κίτρινη 
γραμμή, όπως στα πεζοδρόμια. 
Αυτή η γραμμή, έχουμε μιλήσει 
με τον πρόεδρο του Συλλόγου 
Θράκης, όχι μόνο Αλεξανδρού-
πολης, δεν είναι απαραίτητη σε 
πεζόδρομο, επειδή υπάρχει η 
απαραίτητη άπλα. Είναι απα-
ραίτητη μόνο στην αρχή και το 
τέλος του πεζοδρόμου και στη 
διασταύρωσή του με δρόμο, για 
να δείχνει ότι μπορεί να στρίψει. 

Αυτό έγινε στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Αν μπει παντού η 
κίτρινη πλάκα, το υπόλοιπο που 
μένει ελεύθερο, επειδή υπάρ-
χουν και τα τραπεζοκαθίσμα-
τα, είναι ελάχιστο για τον πεζό.  
Οπότε, μας έχει δώσει προφο-
ρική σχεδόν συναίνεση ο Σύλ-
λογος Θράκης, ότι έτσι είναι 
σωστό για τον πεζόδρομο, να 
υπάρχει γραμμή όδευσης, στην 
αρχή, στο τέλος κι όπου υπάρχει 
διασταύρωση με δρόμο».

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γιατί τοποθετήθηκαν έτσι οι 
πλάκες όδευσης για τυφλούς στον 
πεζόδρομο του ταχυδρομείου; 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Η 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Π. ΚΑΡΚΑΝΗ     

Για πεζόδρομο-έκτρωμα είχε κάνει λόγο 
πρόσφατα ο Πρόεδρος Αμεα Έβρου 
Κ. Ευθυμιάδης. Η αναφορά του Κ. 
Παπαδόπουλου πολιτικού μηχανικού και 
τέως Πρόεδρος της Ν.Ε. Έβρου του ΤΕΕ-
Θράκης για το θέμα

Η επίσημη τουριστική έκ-
θεση Holiday & Spa Expo/ 
International Travel & Tourism 
Fair που διεξάγεται στη Σοφία 
της Βουλγαρίας άνοιξε τις πύ-
λες της και υποδέχτηκε χιλιά-

δες κόσμο, πολύ περισσότερο 
από την περσινή χρόνια.

Για δεύτερη συνεχόμενη 
χρόνια ο Δήμος Αλεξανδρού-
πολης επενδύοντας στην εξω-
στρέφεια και έχοντας συντάξει 

ένα σχέδιο τουριστικής προβο-
λής με στόχους που θα οδηγή-
σουν στην τουριστική ανάπτυξη 
του Δήμου μας, βρίσκεται εδώ 
δίνοντας δυναμικά το παρόν με 
δικό του περίπτερο παρουσιά-

ζοντας στους επισκέπτες της 
έκθεσης την βεντάλια των του-
ριστικών του προϊόντων 
Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση 
Δήμου Αλεξανδρούπολης

Σε τουριστική έκθεση στη Βουλγαρία η ΤΙΕΔΑ 
Με δικό της περίπτερο παρουσιάζει στους 
επισκέπτες της έκθεσης το τουριστικό 
προϊόν της περιοχής  
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Για συμφωνίες που αλλάζουν 
τον ενεργειακό χάρτη της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης έκανε 
λόγο ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης στις κοινές δη-
λώσεις του με τον πρόεδρο της 
Βουλγαρίας Ρούμπεν Ράντεφ, 
μετά την υπογραφή δύο μνημο-
νίων με τη γειτονική χώρα (στα 
οποία περιλαμβάνεται και η δι-
ερεύνηση δημιουργίας αγωγού 
Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς), 
τα οποία όπως είπε ο πρωθυ-
πουργός, θα καταστήσουν τις 
δύο χώρες ενεργειακούς παρό-
χους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
θα συμβάλουν στην ενεργειακή 
ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρ-
θηκε στο πρώτο μνημόνιο που 
υπεγράφη μεταξύ των υπουρ-
γείων Ενέργειας και αφορά το 
πεδίο ασφάλειας εφοδιασμού 
και αποθήκευσης φυσικού αε-
ρίου. Ο πρωθυπουργός είπε ότι 
αυτή η εξέλιξη γίνεται επίκαιρη 
λόγω και της γεωπολιτικής συ-
γκυρίας, σημείωσε ότι «ο ρωσι-
κός αναθεωρητισμός σκοντάφτει 
στη γενναία άμυνα του ουκρανι-
κού λαού, αλλά προκαλεί οικο-
νομικό πόνο, μετατρέποντας την 
ενέργεια σε μέσο κρατικού εκβι-
ασμού. Οι Βούλγαροι το γνωρί-
ζουν καλά, γιατί πέρσι η Ρωσία 
διέκοψε το φυσικό αέριο στη γει-
τονική χώρα», είπε και προσέθε-
σε ότι η απάντηση είναι η ταχύ-

τατη απεξάρτηση από το ρωσικό 
καύσιμο, αναφέροντας την υπο-
γραφή μνημονίου για την ασφά-
λεια αποθήκευσης και εφοδια-
σμού φυσικού αερίου, τονίζοντας 
ότι οι εταιρείες ενέργειας των 
δυο χωρών μπορούν να εξυπη-
ρετούνται από τις εγκαταστάσεις 
του Σιρέν στη Βουλγαρία και στη 
Ρεβυθούσα.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο 
για κρίσιμες υποδομές που θα 
εξασφαλίσουν ενεργειακή ασφά-
λεια. «Πρόκειται για μια διμερή 
συμφωνία, η οποία όμως έχει 
ευρωπαϊκό βεληνεκές καθώς με-
τατρέπει τις χώρες μας σε ένα 
σταυροδρόμι διακίνησης αερί-
ου προς όλη την Ευρώπη», είπε 
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουρ-
γός και συμπλήρωσε πως η εν 
λόγω συμφωνία έρχεται σε συ-
νέχεια μιας άλλης συνθήκης που 
έχουμε υπογράψει με Ιταλία, δια-
μορφώνοντας με αυτό τον τρόπο 
ένα εναλλακτικό δίκτυο στρατη-
γικής σημασίας.

Το δεύτερο Μνημόνιο συ-
νεργασίας αφορά το πετρέλαιο 
και «τη χειραφέτησή του από 
ρωσικές πηγές» όπως είπε ο κ. 
Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα το 
δεύτερο μνημόνιο αφορά τη δι-
ερεύνηση των δυνατοτήτων κα-
τασκευής ενός νέου αγωγού που 
θα συνδέει την Αλεξανδρούπο-
λη με το Μπουργκάς, και όχι το 
αντίθετο όπως επρόκειτο να γίνει 

με το προηγούμενο ανάλογο εγ-
χείρημα, ο οποίος θα εφοδιάζει 
τη Βουλγαρία με ενεργειακούς 
πόρους.

«Ο νέος αγωγός αναβιώνει 
υπό το φως των νέων συνθηκών 
ως αγωγός Αλεξανδρούπολη-
Μπουργκάς, όχι ως Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη, προσφέρο-
ντας νέες εναλλακτικές πηγές 
εφοδιασμού. Όχι γιατί υποκαθι-
στά τα δεξαμενόπλοια που πρέ-
πει να διέρχονται τα στερνά του 
Βόσπορου αλλά έτσι θα προστί-
θεται και σε άλλες ενεργειακές 
εγκαταστάσεις όπως ο IGB και 
ο FSRU στην Αλεξανδρούπολη. 
Απώτερος στόχος είναι να φτά-
σει το φυσικό αέριο ακόμα και 
στην Ουκρανία», είπε ο κ. Μη-
τσοτάκης. Τόνισε, τέλος, ότι προ-
χωρά η πλωτή μονάδα αεριο-
ποίησης φυσικού αερίου στην 
Αλεξανδρούπολη, αναφέρθηκε 
και σε άλλες ανάλογες εγκατα-
στάσεις «ώστε να μπορούμε να 
εξάγουμε στις γειτονικές χώρες. 
Στην περιοχή μας διαμορφώνε-

ται ένα νέο πυκνό δίκτυο ενερ-
γειακών δρόμων στα Βαλκάνια, 
στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ελ-
λάδα και Βουλγαρία έχουν κρί-
σιμο ρόλο να παίξουν στην ενερ-
γειακή ασφάλεια της Ευρώπης, 
μπορούν να προσφέρουν ευρύ-
τερες υπηρεσίες στην ΕΕ» είπε 
ο κ. Μητσοτάκης και κατέληξε: 
«Μπορούμε να γίνουμε πάροχοι 
ενεργειακής ασφάλειας για την 
ευρύτερη περιοχή».

Ο Βούλγαρος πρόεδρος
Από την πλευρά του, ο κ. Ρά-

ντεφ, αφού τόνισε ότι η παρα-
δοσιακή συνεργασία των δυο 
χωρών ενισχύθηκε περισσότερο 
με τα δυο μνημόνια, ευχαρίστη-
σε τον Έλληνα πρωθυπουργό 
για την πρόσβαση στη Ρεβυθού-
σα. «Υπενθυμίζω πόσο σημαντι-
κά πράγματα υλοποιήσαμε στη 
σχέση και τη συνεργασία μας τον 
τελευταίο χρόνο», σημείωσε και 
αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση 
των συνδέσεων αγωγών φυσι-
κού αερίου καθώς και στην αύ-

ξηση των ποσοτήτων εξαγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελ-
λάδα.

«Όλα αυτά υπερβαίνουν τις 
διαστάσεις μιας διασυνοριακής 
συμφωνίας. Ελλάδα και Βουλγα-
ρία αποδείχτηκαν πυλώνες στα-
θερότητας στην περιοχή», είπε 
ο Βούλγαρος πρόεδρος και συ-
μπλήρωσε: «Η συνεργασία αυτή 
αλλάζει τον χάρτη στη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη, ανοίγοντας νέες 
προοπτικές για τις δύο χώρες. 
Η υπογραφή των δύο μνημο-
νίων είναι η συνέχιση της προ-
σπάθειας που γίνεται από Ελ-
λάδα και Βουλγαρία στην ίδια 
κατεύθυνση».
Τα δύο μνημόνια

Το πρώτο μνημόνιο προβλέ-
πει τη σύμπραξη των υπουργεί-
ων Ενέργειας των δύο χωρών 
στο πεδίο της ασφάλειας και 
του εφοδιασμού φυσικού αερί-
ου. Σύμφωνα με αυτό, οι ελληνι-
κές επιχειρήσεις θα μπορούν να 
αποθηκεύουν αέριο στις εγκα-
ταστάσεις του Σιρέν στη Βουλ-

γαρία, ενώ αντίστοιχα, βουλγα-
ρικές εταιρίες θα μπορούν να 
χρησιμοποιούν τη Ρεβυθούσα. 
«Έτσι και οι δύο χώρες έχουν 
πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές 
για την ενεργειακή τους ασφά-
λεια» όπως τόνισε χαρακτηριστι-
κά ο πρωθυπουργός.

Το δεύτερο μνημόνιο αφορά 
το πετρέλαιο. «Αθήνα και Σόφια 
δεσμευόμαστε να διερευνήσου-
με τη δυνατότητα κατασκευής 
ενός νέου αγωγού που θα συν-
δέει δύο κομβικά λιμάνια, την 
Αλεξανδρούπολη και το Μπουρ-
γκάς, αλλά και δύο θάλασσες, 
το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασ-
σα», είπε ο κ. Μητσοτάκης συ-
μπληρώνοντας πως πρόκειται 
για «ένα σχέδιο που αναβιώνει 
υπό το φως νέων συνθηκών, όχι 
ως αγωγός Μπουργκάς – Αλε-
ξανδρούπολη, αλλά ως αγωγός 
Αλεξανδρούπολη – Μπουργκάς, 
προσφέροντας στη Βουλγαρία 
εναλλακτικές πηγές εφοδια-
σμού».

euro2day.gr

Έπεσαν οι υπογραφές για αγωγό 
Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ 
ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ 

«Ο νέος αγωγός αναβιώνει υπό το 
φως των νέων συνθηκών ως αγωγός 
Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς, όχι 
ως Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη», 
δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο 
πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ 

Η δημοτική παράταξη «Πό-
λη και Πολίτες» ενισχύεται με 
νέα στελέχη. Την Τετάρτη 15 
Φεβρουαρίου 2023 ανακοι-
νώθηκε η δεύτερη σειρά νέων 
προσχωρήσεων που θα ακο-
λουθήσουν, «καθώς η κάθε μία 
θα βάζει το δικό της λιθαρά-
κι στην επάνοδο της παράτα-

ξής μας, δημιουργώντας στους 
επόμενους μήνες την δυναμι-
κή που απαιτείται για να δοθεί 
λύση στα προβλήματα του Δή-
μου. Ο ευαίσθητος χώρος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και οι 
ανάγκες του Δήμου και των 
δημοτών, απαιτούν την δυνα-
μική συμμετοχή μας στην επό-
μενη εκλογική διαδικασία.

Η παράταξη και ο επικεφα-
λής της Βαγγέλης Λαμπάκης, 
έχουν την τιμή να ανακοινώ-
σουν και να καλωσορίσουν τα 
νέα μέλη της παράταξης:

1. Γκριτζέλη Ειρηνή Αρχαι-
ολόγος 

2. Καϊντατζή Λαμπρινή Εκ-
παιδευτικός - πρ. Λυκειάρχης 

3. Καρπούζης Ιωάννης Δι-
κηγόρος 

4. Κελεσίδης Νεκτάριος 
Πρόεδρος της αθλητικής ένω-
σης σωματείων γυμναστικής 
βορείου Ελλάδος - Μέλος της 
ελληνικής γυμναστικής ομο-
σπονδίας - Πτυχιούχος φυσι-
κής αγωγής. 

5. Λεμονάκης Γεώργιος 
Υπάλληλος ΕΟΔΥ

6. Ντούσκας Νικόλαος Τα-
ξίαρχος Αστυνομίας ε.α.

7. Ουζουνίδης Στυλιανός 
Δικαστικός υπάλληλος 

8. Παλιακίδου Αλεξάνδρα 
Ιδιωτικός Υπάλληλος

9. Πετρά Λαμπρινή Υπάλλη-
λος ΔΕΔΗΕ

10. Χατζής Σταύρος Εκπαι-
δευτικός - Γεωπόνος

Πολύ σύντομα, θα ακολου-
θήσουν και άλλες, νέες ανακοι-
νώσεις (προσχωρήσεις)» 

Νέα στελέχη ανακοίνωσε η δημοτική παράταξη  
«ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» 
Τα 10 νέα μέλη της 
παράταξης όπως 
ανακοινώθηκαν 



Η ΓΝΩΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                      ΑΔΑ: 64Ε2ΩΨΟ-Ξ5Δ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                    Αλεξανδρούπολη   16 -02-2023

   Αριθμ. Πρωτ: 6129
Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (ΚΥΑ 53361/06)-ΦΕΚ 2208/8-6-2019 αρ.43726 
για χορήγηση στους εργαζομένους δικαιούχους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2023-2024-2025»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής/ομάδα , για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ) (ΚΥΑ 53361/06)-ΦΕΚ 2208/8-6-2019 αρ.43726 για χορήγηση στους εργαζομένους δικαιούχους του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2023-2024-2025»

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 578.839,81 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 
Η  προμήθεια  δεν υποδιαιρείται σε τμήματα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΜΑΠ)  ΓΙΑ ΕΤΗ 2023-2024-

2025 (CPV: 35113400-3 -0)
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας. 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονο-

μικών φορέων, τα μέλη αυτών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-

γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέ-
χρι την 7η  Μαρτίου 2023  και ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών θα γίνει στις την  14η Μαρτίου 2023 και ώρα 09.00πμ από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα 
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Μαζί με την προσφορά απαιτείται  να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής ποσού 9.336,27 ευρώ.
Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρμόδιοι Μόκαλη Αθα-

νασία και Αργύρης Κυρτσίδης ,  Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551064165 και  2551350153 αντίστοιχα. 
Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα 

από τον ιστότοπο του Δήμου (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ.184709).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                                                                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ                                                                                          16-02-2023
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
6ο ΧΛΜ Αλεξ/πόλης-Κομοτηνής ΔΡΑΓΑΝΑ, ΤΚ 68100
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ42/ΔΣ9/16-
03-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΠΖ4690Ω3-ΡΔ2) απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρο-
νικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη αναγκών 
του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (CPV: 33696500-0 - Αντιδραστήρια εργαστη-
ρίων), έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αριθμ. Διακήρυξης: 2/23
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο βάσει Τιμής σύμφω-

να με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 06-03-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07-03-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. 
Διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες ή χρονική παράταση αυτής, με μονομερή απόφαση του ΔΣ του Νοσοκο-

μείου, μέχρι την εξάντληση των προβλεπόμενων ποσοτήτων.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προ-

σφορών.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυ-

ητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της αξίας (άνευ ΦΠΑ) των προσφερόμενων υλικών. Β) Για την υπογραφή της 
σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι 
και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

         Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 
στο τηλέφωνο 25513-53423. Αρμόδιος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου

                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ε. ΡΟΥΦΟΣ

Γνώμη

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης :

Εγκατάλειψη και απολύσεις 

Δ
εν είναι η πρώτη φορά που 
ζητήματα των εργαζομένων 
αλλά και των κτιριακών υπο-
δομών κι εγκαταστάσεων στο 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπο-
λης, απασχολούν την τοπική 

κοινωνία του Έβρου κι ευρύτερα. 
Δυστυχώς, το «κόσμημα» Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, από την 
κατασκευή του και την παράδοση σε λειτουρ-
γία το 2002, έχει αφεθεί στην τύχη του. Έχουν 
περάσει 20 χρόνια από τότε και ουδεμία ουσι-
αστική παρέμβαση έχει πραγματοποιηθεί για τη 
συντήρηση των κτιριακών υποδομών, τη βελτί-
ωση των εγκαταστάσεων, την ενεργειακή του 
αναβάθμιση. 

Ο μεγαλύτερος πυλώνας συγκράτησης του 
πληθυσμού, έρμαιο στην τύχη του. 

Πέρα από τους ασθενείς που αναζητούν εκεί 
ίαση στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπί-
ζουν, έχουν βρει «άσυλο» περιστέρια και αδέσπο-
τες γάτες, που κυκλοφορούν ανενόχλητες στο 
εσωτερικό των χώρων του νοσοκομείου, ακόμη 
και στους θαλάμους νοσηλείας, με ότι αυτό συ-
νεπάγεται για την υγεία των νοσηλευόμενων. Οι 
καταγγελίες των ασθενών δημοσιοποιούνται η 
μία μετά την άλλη, εκθέτοντας τη θλιβερή πραγ-
ματικότητα, ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο 
αδιάψευστοι μάρτυρες της κατάντιας.

Οι κτιριακές υποδομές χρήζουν βασικής συ-
ντήρησης, τα ασανσέρ δεν λειτουργούν, τμή-
ματα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
παραμένουν σε αδράνεια, αλλά κάποιοι σφυ-
ρίζουν αδιάφορα.

Η υποστελέχωση του προσωπικού είναι εμ-
φανής και την αντιμετωπίζουν όλοι οι νοσηλευ-

όμενοι, αφού ζουν από πρώτο χέρι τις συνθή-
κες λειτουργίας. Το επικουρικό προσωπικό, ως 
προσωρινή λύση, τελεί συνεχώς υπό τη αίρεση 
της μη ανανέωσης της παραμονής τους. Οι λί-
γοι που στελεχώνουν τις κλινικές, προσπαθούν 
εναγωνίως να εξυπηρετήσουν με κάθε τρόπο.

Οι κραυγές απόγνωσης των πολιτών αλλά 
και των εργαζόμενων, αντιμετωπίζουν την απί-
στευτη αδιαφορία και την αδυναμία της διοί-
κησης να δώσει τόσο καιρό κάποιες αξιόπιστες 
λύσεις. Δεν μπορεί σ’ όλες αυτές τις εξοργιστικές 
εικόνες η διοίκηση να κλείνει αδιάφορα τα μάτια.

Όμως, όσο η υγεία αντιμετωπίζεται με όρους 
αγοράς και ως πεδίο κερδοφορίας, τόσο τα προ-
βλήματα θα πληθαίνουν. 

Το ζήσαμε όλοι πιο έντονα τα τε-
λευταία χρόνια με την πανδημία, που 
ευτυχώς το δημόσιο υγειονομικό σύ-
στημα ήταν αυτό που αντιστάθηκε 
και άντεξε χάρη στην αυταπάρνηση 
των εργαζόμενων, αλλά και τις τε-
λευταίες μέρες με τις ελλείψεις σε 
βασικά φάρμακα. 

Και τώρα τελευταία, λίγες μόνο 
μέρες μετά τις απολύσεις 19 καθα-
ριστριών από το νοσοκομείο της Κο-
μοτηνής, άλλοι 139 εργαζόμενοι του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο-
μείου Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Α.) 
χάνουν τη δουλειά τους για τον ίδιο 
ακριβώς λόγο. Πρόκειται για υπαλ-
λήλους οι οποίοι εργάζονται κυρίως 
στους τομείς της καθαριότητας, της 
φύλαξης και της σίτισης, με ανανε-
ούμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου. Είναι άνθρωποι 
που κάλυψαν τις ανάγκες του νοσο-
κομείου, μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες 
και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊ-
ού. Δυστυχώς, το αντάλλαγμα των πολύτιμων 
υπηρεσιών που προσέφεραν αυτοί οι εργαζό-
μενοι, είναι η άμεση απόλυση τους αφού έχει 
αποφασιστεί η ανάθεση σε εργολάβο, παρόλο 
που δεν είναι σίγουρο ότι αυτό αποσκοπεί προς 
το δημόσιο οικονομικό συμφέρον.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Έβρου του ΠΑΣΟΚ - 
Κίνημα Αλλαγής  Έβρου αντέδρασε άμεσα και σ’ 
αυτό το ζήτημα και σε συνεργασία με τους βου-
λευτές κ. Φραγγίδη και κ. Μουλκιώτη σχημάτι-
σαν και κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση 
και ζητούν άμεσα απαντήσεις για το μέλλον των 
συμβασιούχων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Δυστυχώς η δημόσια υγεία κάθε μέρα πέφτει 

θύμα των κεντρικών πολιτικών που εφαρμόζο-
νται από την Κυβέρνηση και τους κατά τόπους 
λειτουργούς της και υποβαθμίζεται σταδιακά. 

Οι πολίτες του Έβρου και της περιφέρειας 
μας, δεν αξίζουν τέτοια αντιμετώπιση και το 
ΠΑΣΟΚ που σφράγισε την πορεία του με την 
δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστεί με πολιτι-
κές υποβάθμισης και ιδιωτικοποιήσεων. Γι’ αυ-
τό προτείνουμε:

•Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας.

•Όχι στην κατάργηση της πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης των γιατρών του Ε.Σ.Υ. 

•Ενιαίο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας υπό δημόσια εποπτεία.

•Σύγχρονα και λειτουργικά δημόσια νο-
σοκομεία με αξιοκρατική επιλογή Διοικη-
τών, ολοκληρωμένοι προϋπολογισμοί και 
αυτονομία στην λήψη αποφάσεων, ολοή-
μερη λειτουργία ιδίως στον χειρουργικό 
τομέα και στις επεμβατικές μονάδες κάθε 
ειδικότητας με τις ανάλογες αμοιβές στο 
προσωπικό, δυνατότητα συμβάσεων με 
ασφαλιστικές εταιρείες για άντληση πρό-
σθετων εσόδων, νέος χάρτης Υγείας που 
ανταποκρίνεται στις πληθυσμιακές αλλαγές.

•Γενναία χρηματοδότηση του Ε.Σ.Υ. από 
το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να περι-
φρουρήσει με κάθε τρόπο το ύψιστο αγα-
θό της Δωρεάν Δημόσιας Υγείας για όλους. 
Ο αγώνας μπροστά στην αρρώστια και το 
θάνατο είναι ίδιος για όλους τους πολίτες. 

 
Χαμαλίδης Ελευθέριος
Υποψήφιος Βουλευτής Έβρου
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ  ΧΑΜΑΛΙΔΗ
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Σε μία επίσκεψη υψηλού 
συμβολισμού, στην πόλη της 
Αλεξανδρούπολης, αναμένε-
ται να προβεί η Υφυπουργός 
Εθνικής Άμυνας των Η.Π.Α. 
Celeste Wallander, συνοδευ-
όμενη σύμφωνα με έγκυρες 
πληροφορίες από τον υφυ-
πουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο 
Χαρδαλιά, τον Αρχηγό ΓΕΕ-
ΘΑ Αντιστράτηγο Κωνσταντί-
νο Φλώρο, από τον Αμερικα-
νό Πρέσβη στην Αθήνα Τζορτζ 
Τσούνη αλλά και την κα. Πρό-
ξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλο-
νίκη Ελίζαμπεθ Λι

Η κα. Wallander πρόκειται 
να συνοδεύσει τον υπουργό 
Εξωτερικών των Η.Π.Α. Άντο-
νι Μπλίνκεν, ο οποίος αναμέ-
νεται να επισκεφθεί την χώρα 

μας τη Δευτέρα και την Τρίτη 
στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 
αντιστοίχως.

Εντός των προγραμματι-
σμένων θεσμικών της συνα-
ντήσεων η κα. Wallander , θα 
επισκεφθεί το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης και θα συνο-
μιλήσει με τον Πρόεδρο του 
Ο.Λ.Α. Κωνσταντίνο Χατζημι-
χαήλ όπου θα ενημερωθεί από 
τον ίδιο για όλα αυτά, αλλά και 
την 12 Μεραρχία, προκειμένου 
να λάβει επίσημη ενημέρωση 
για τις συμμαχικές ασκήσεις 
καθώς και τις στρατιωτικές 
δραστηριότητες στην περιο-
χή. Εν συνεχεία η κ.Wallander 
θα βρεθεί στην πόλη της Λάρι-
σας, καθώς πρόκειται για μία 
επίσης πολύ σημαντική περιο-
χή για τις Η.Π.Α.

Σύμφωνα με έγκυρες 
στρατιωτικές πηγές του 
evrosonline.gr, η επίσκεψη 
της εκπροσώπου του Αμερι-

κανικού Πενταγώνου στην πό-
λη της Αλεξανδρούπολης, δεν 
είναι καθόλου τυχαία και εί-
ναι ενδεικτική της δυναμικής 
που έχει αποκτήσει η περιοχή, 
μετά την έναρξη του Ρωσό – 
Ουκρανικού πολέμου, αναφο-
ρικά με την αμυντική θωράκι-
ση της ανατολικής πτέρυγας 
του ΝΑΤΟ.

Μετά την υψηλού συμβο-
λισμού επίσκεψη της η υφυ-
πουργός Άμυνας των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών συνοδεύοντας 
τον υπουργό Εξωτερικών των 
Η.Π.Α. Άντονι Μπλίνκεν στις 
συναντήσεις που αναμένεται 
να έχει με τον Έλληνα Πρω-

θυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, τον Υπουργό Εξωτερι-
κών Νίκο Δένδια καθώς και 
τον Αρχηγό της Αντιπολίτευ-
σης Αλέξη Τσίπρα. Θα συζητή-
σουν σχετικά με την αμυντική 
συνεργασία, την ενεργειακή 
ασφάλεια και την κοινή δέ-
σμευση των δύο κρατών Ελ-
λάδας και Η.Π.Α. αναφορικά με 
την υπεράσπιση της Δημοκρα-
τίας. Ο κ. Μπλίνκεν, παρουσία 
της κας. Wallander, πρόκειται 
να εγκαινιάσει τον τέταρτο γύ-
ρο του Στρατηγικού Διαλόγου 
Η.Π.Α. – Ελλάδας στις 21 Φε-
βρουαρίου

Υπουργικό κλιμάκιο των ΗΠΑ 
στην Αλεξανδρούπολη

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Η 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. 
CELESTE WALLANDER, 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ  

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σήμερα το πρωί στο κέντρο 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  11

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης και το τμήμα Τροχαίας 
ανακοίνωσαν τις εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Την πρώτη εκδήλωση γνωρι-
μίας του Περιφερειακού Τμήμα-
τος του Συνδέσμου Επιχειρημα-
τιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) 
στην Αλεξανδρούπολη, φιλοξέ-
νησε το Επιμελητήριο Έβρου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν 
να γνωρίσουν οι γυναίκες επι-
χειρηματίες του Έβρου τον 
Σ.Ε.Γ.Ε. και τις δράσεις του και 
κυρίως να ενημερωθούν για το 
πώς μπορούν να επωφεληθούν 

στην επιχειρηματική τους δρά-
ση, ούσες μέλη του. Η εκδήλωση 
στέφθηκε με επιτυχία και σύντο-
μα θα ακολουθήσουν και άλλες 
δράσεις με τον ίδιο προσανα-
τολισμό.

«Η στήριξη της επιχειρημα-
τικότητας παραμένει πρωταρχι-
κός στόχος του Επιμελητηρίου 
μας και εργαζόμαστε γι’ αυτό με 
κάθε πρόσφορο μέσο. Στο ίδιο 

πλαίσιο προσπαθούμε να τονώ-
σουμε και την γυναικεία επιχει-
ρηματικότητα και εκδηλώσεις 
όπως αυτή του Σ.Ε.Γ.Ε. δρουν 
καταλυτικά προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Θέλω να συγχαρώ 

την πρόεδρο του Σ.Ε.Γ.Ε. Απο-
στολίνα Τσαλταμπάση, για την 
διοργάνωση, αλλά και τις κυρίες 
Κούλα Λεγγέτση που είναι μέ-
λος του ΔΣ του Επιμελητηρίου 
μας και εκπρόσωπός του στον 

Σ.Ε.Γ.Ε. και Μαρίνα Δουλάμη, 
μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Επιμελητηρίου μας και 
μέλος του ΕΕΔΕΓΕ, που εργά-
στηκαν για την επιτυχία της εκ-
δήλωσης, διαβλέποντας σε αυ-

τήν σημαντικές ευκαιρίες για τις 
Εβρίτισσες επιχειρηματίες», δή-
λωσε σχετικά ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Έβρου, Χριστό-
δουλος Τοψίδης.

Αλεξανδρούπολη: Εκδήλωση γνωριμίας 
με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να γνωρίσουν 
οι γυναίκες επιχειρηματίες του Έβρου τον 
Σ.Ε.Γ.Ε. και τις δράσεις του  

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  Αλεξ/πολη       17-02-2023

    Αριθμ. Πρωτ        1032

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ   
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-   
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
με δ.τ.«ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»
 Ταχ.Δ/νση : Γ. Καρτάλη 2
Πληρ.        : Χριστοδούλου Μ.    

     Τηλ.          : 25510-38712 26298,83012             
FAX          : 25510-38713    
E-mail       : info@kkpapp.gr                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης, Παι-

δείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης» με δ.τ. «ΠΟ-

ΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»

Γνωστοποιεί
Α. Την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού Γενικής Ιατρικής  και  εν  ελλείψει 

Παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Β. Την πρόσληψη δύο [2]  Ιατρών  Παιδιάτρων
Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν:
1. Ελληνική Ιθαγένεια

2. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άντρες).
3. Έλλειψη ποινικής καταδίκης ή δικαστικής αντιλήψεως ή απαγο-

ρεύσεως.
Προσόντα ιατρού: 
1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
2. Ειδικότητα Ιατρού  Γενικής  Ιατρικής, Παθολόγου, Παιδιάτρου.
Ο ιατρός υπάγεται απευθείας στην Πρόεδρο του Ν.Π. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΟ» Δήμου Αλεξ/πολης.
Η επιλογή και η πρόσληψη ενεργείται με δημόσια γνωστοποίηση διά 

του τύπου  από τον Πρόεδρο, ο οποίος και συνάπτει σύμβαση εργασίας 
με το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του,  το  καταλληλότερο, μεταξύ 
αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Στη σύμβαση εργασίας αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του 
καθώς και η αμοιβή του για το διάστημα του ενός (1) χρόνου αυτής.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας είναι γνήσια σύμ-
βαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα αποδεικτικά των προσόντων 
και την ιδιότητα θα υποβληθούν στο ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ στη Δ/νση  Γ. Καρ-
τάλη 2 Αλεξανδρούπολη ή στο e-mail: info@kkpapp.gr μέσα σε προθε-
σμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης σε 
ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα  2551038712  &  2551083012 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : (ΑΔΑ: 6Φ0ΧΟΚ9Β-8Β1)

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γκουγκουλάκης Χρήστος
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 SUDoKU

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας δικηγόρος μόλις έχει εγκατασταθεί στο 
καινούριο  του γραφείο.

Κάθεται ώρες και  σκέφτεται τι μπορεί να κάνει 
για να αποκτήσει πελάτες.

Μετά από κάμποση ώρα ένας κύριος μπαίνει 
στο γραφείο του δικηγόρου.

Τότε αυτός αμέσως λέει να βάλει σε εφαρμογή 
το σχέδιο που σκέφτηκε.

Eτσι σηκώνει το τηλέφωνο του, και λέει:
- Δυστυχώς κυρία Βαρδινογιάννη, δεν μπορώ 

να αναλάβω την υπόθεση σας. Είμαι πνιγμένος στη 
δουλειά. Πάρτε με σε κάνα  μήνα, μήπως και μπο-
ρέσω να σας βοηθήσω.

Κλείνει το τηλέφωνο και λέει στο κύριο που 
περιμένει:

– Σε τι θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω κύριε;
– Τίποτα,  εγώ είμαι από την Ο.Τ.Ε και ήρθα για 

να συνδέσω το τηλέφωνό σας.

* * * * *

Δυο φίλοι τυχαίνει να εργάζονται στο ίδιο γρα-
φείο. στο γραφείο

Μια μέρα ο ένας βλέπει τον άλλο να φορά ένα 
σκουλαρίκι.

Ξέροντας πως είναι γενικά νορμάλ τύπος, πα-
ραξενεύεται, και τον ρωτάει:

– “Καλά ρε και εσύ, σκουλαρίκι;
– Ναι, τι να κάνουμε μόδα βλέπεις,  απαντά ο 

άλλος, φανερά ενοχλημένος.
Του την έχει δώσει η περιέργεια του πρώτου, 

οπότε μετά απο ώρα:
– Καλά, από πότε άρχισες να φοράς σκουλαρίκι; 

Δεν το φανταζόμουν ποτέ…
Οπότε ο άλλος:
– Ούτε και εγώ το φανταζόμουν, αλλά να  που 

το βρήκε η γυναίκα μου στο αυτοκίνητο…

* * * * *

Ο Θανάσης συζητάει με ένα φίλο του την οικο-
γενειακή του κατάσταση.

-Όταν πρωτοπαντρεύτηκα, ήταν όλα μια χαρά.
Όταν γύριζα σπίτι κουρασμένος ύστερα από τη 

δουλειά μου, ο σκύλος μου γάβγιζε από χαρά και 
η γυναίκα μου έφερνε τις παντόφλες.

Τώρα όμως όλα έχουν αλλάξει.
Ο σκύλος φέρνει τις παντόφλες και η γυναίκα 

μου γαβγίζει!

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Αδίδακτος, άπειρος.
8. Άγγλος… Αδάμ.
13. Πρωτεύουσα επαρχίας του νομού 
Λακωνίας.
14. Αίσθημα σωματικής κόπωσης.
16. … παρών: σαν να ήταν εδώ.
17. Θαμνώδη φυτά.
19. Ερημική πεδιάδα της Ασίας.
20. Μπόσικα, χαλαρά.
22. Μουσικό φωνητικό σύνολο.
24. Σιγόντο ψάλτη.
26. Φάτσα με φάτσα.
28. Ο εκκινητήρας του αυτοκινήτου.
29. Με αναμνήσεις το… πατρικό.
31. Λίμνη της Αιθιοπίας.
33. Αν πολλαπλασιαστεί… σαλπίζει.
34. Σύστημα μετάδοσης τηλεοπτικών 
προγραμμάτων.
36. … Γκάντι: αξέχαστη Ινδή πολιτικός.
38. Το όνομα του συγγραφέα Φλέμινγκ.
40. Γάλλος φιλόσοφος, ιδρυτής της κοι-
νωνιολογίας.
41. Ρόλος ζωής για τον Τσάρλι Τσάπλιν.
43. Τα χωρίς στίγματα.
44. Γράμματα από το… Λεωνίδα.

-- Συστατικά --

• 500 γρ. φάβα
• 4 κουταλιές ελαιόλαδο
• Αλάτι
• 2 κρεμμύδια

--Υλικά για γαρνίρισμα--
• 
• λίγο λάδι
• Χυμό λεμονιού
• 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά ξεπλένουμε καλά τη φάβα. Τουλάχι-

στον 2-3 φορές.
• Βάζουμε τη φάβα σε μια κατσαρόλα με μπό-

λικο νερό να βράσει σε δυνατή φωτιά. Προ-
σοχή: το νερό πρέπει να καλύψει όλη τη φάβα 
2 φορές. Εναλλακτικά υπολογίστε 5 κούπες 
νερό.

• Κατά τη διάρκεια του βρασμού της φάβας, 
ανακατεύουμε τακτικά και την παρακολου-
θούμε γιατί η φάβα έχει τη συνήθεια να αφρί-
ζει και φουσκώνει. Αν δεν προσέξουμε πολύ 
εύκολα θα κάνουμε την κουζίνα μας χάλια!

• Μόλις πάρει βράση, περίπου στα 20-30 λεπτά 

δηλαδή, με ένα τρυπητό την ξαφρίζουμε και 
προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το αλάτι και τα 
κρεμμύδια.

• Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη φά-
βα να βράσει εκεί για μία με μιάμιση ώρα, μέ-
χρι μαλακώσει καλά και το μείγμα να χυλώσει 
και να πήξει.

• Τέλος, όπως είναι η φάβα μες στην κατσαρό-
λα μαζί με τα κρυμμύδια, χρησιμοποιούμε το 
μούλτι για να κάνουμε την φάβα μας να είναι 
ο γνωστός κίτρινος και λείος πουρές που όλοι 
λατρεύουμε.

• Σερβίρουμε τη φάβα μας με ελαιόλαδο, λε-
μόνι και ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Αν θέλουμε 
προσθέτουμε λίγο μαϊντανό ή λίγη ρίγανη ή 
θυμάρι.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Φάβα Σαντορίνης, η κλασική εύκολη συνταγή

Κάθετα
1. Αυτοκίνητα της… Φόρμουλα 1.
2. Είναι και ο τετρακέφαλος.
3. Δεν έχουν το στοιχείο της πρόθεσης.
4. Αδελφή του πατέρα ή της μητέρας κά-
ποιου.
5. Ομόηχα φωνήεντα.
6. Έργο του Πουτσίνι.
7. Θεαματικό σπορ.
8. Ονομαστό γαλλικό τσίρκο.
9. Άνομη και… αθόρυβη.
10. Κι έτσι η Δεκέλεια.
11. Ώστε, λοιπόν.
12. Αδελφή του Λαζάρου.
15. Θεός των Βίκινγκς.
18. Και ελέγχου καυσαερίων υπάρχει.
21. Τρέχει με χιονοπέδιλα (ξ.λ.).
23. Τα έχει η… τιμή.
25. Γιάννης…: ο εικονιζόμενος.
27. Ισραηλινός πολιτικός.
30. Είδος μπαμπακερού υφάσματος.
32. Δεν ξέρω.
35. Το σύνολο των ηθοποιών ενός έργου 
(ξ.λ.).
37. Συντομογραφία εκρηκτικής ύλης.
39. Νομπελίστας οικονομολόγος.
42. Όμοια… ποιοτικά.
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Εργαζόμενοι της εταιρεί-
ας Zoox η οποία ανήκει στην 
Amazon μετακινούνται τις τε-
λευταίες μέρες με τα αυτόνομα 
ταξί που κατασκευάζει η Zoox. 
Τα οχήματα δεν έχουν τιμόνι ή 
πεντάλ και διαθέτουν ένα σύ-
στημα διεύθυνσης σε 
τέσσερις τροχούς 
που τους επι-

τρέπει να αλλάζουν κατευθύν-
σεις χωρίς να χρειάζεται να κά-
νουν όπισθεν.

Τα στελέχη της Zoox δήλω-
σαν ότι η εταιρεία ξεκίνησε τις 
δοκιμές αφού έλαβε έγκριση 
από το Τμήμα Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων της Καλιφόρ-
νια την περασμένη 

εβδομάδα. Η 

άδεια δεν είναι για όλους τους 
δημόσιους δρόμους της πολι-
τείας. Οι δοκιμές περιορίζονται 
επί του παρόντος στη μεταφορά 
εργαζομένων της Zoox σε μια 
δημόσια διαδρομή περίπου δύο 
χλμ. μεταξύ δύο κτιρίων γραφεί-
ων στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας στη πόλη Φόστερ Σί-
τι της Καλιφόρνια, με ταχύτητες 
έως και 60 χλμ./ώρα. Η Zoox 
δεν έχει πει πόσο μεγάλος είναι 
ο δοκιμαστικός της στόλος, αλ-
λά τα στελέχη είπαν ότι έχουν 
κατασκευάσει περίπου 100 αυ-
τόνομα ταξί τα οποία φέρουν το 
όνομα της εταιρείας.

Η Zoox ιδρύθηκε το 2014 
και η Amazon την εξαγόρασε 
το 2020 όταν η νεοφυής εται-
ρεία παρουσίασε το ηλεκτρικό 
ρομποταξί της που προορίζεται 
για χρήση σε υπηρεσίας μεταφο-
ράς επιβατών μέσω πλατφόρ-
μας που κάποιος θα χρησιμο-
ποιεί για να καλέσει το αυτόνομο 
όχημα να τον παραλάβει από το 
σημείο που βρίσκεται για να τον 
μεταφέρει όπου επιθυμεί.

Na� emporiki.gr

Σκίτσα με μολύβι του Λεονάρντο ντα 
Βίντσι στις αρχές του 15ου αιώνα υπο-
δηλώνουν ότι κατάλαβε τη βαρύτητα 

πολύ πριν από τον Ισαάκ Νεύ-
τωνα. Ερευνητές από 

το φημισμένο αμε-
ρικανικό Πανεπι-

στήμιο Caltech 
ανέλυσαν εκ 
νέου κάποια 
από τα ση-
μειωματάρια 
του ιδιοφυούς 

καλλιτέχνη και 
εφευρέτη (τους 

περίφημους Κώδικες 

ντα Βίντσι) και με ανακοίνωση τους υπο-
στηρίζουν ότι ο ντα Βίντσι κατάφερε να 
μοντελοποιήσει τη σταθερά της βαρύτη-
τας με 97 τοις εκατό ακρίβεια.

Η ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι το 
μόνο πράγμα που εμπόδισε τον Ντα Βί-
ντσι στο να εξηγήσει με τον απόλυτα ορι-
στικό τρόπο τη βαρύτητα ήταν τα περιο-
ρισμένα εργαλεία που είχε στη διάθεσή 
του. Του έλειπε ένα μέσο ακριβούς μέ-
τρησης του χρόνου καθώς τα αντικεί-
μενα πέφτουν.  Ο Ντα Βίντσι, ο οποίος 
έζησε από το 1452 έως το 1519, ήταν 
πολύ μπροστά από την εποχή του στην 
κατανόηση μιας σειράς φαινομένων και 
εννοιών πολλών επιστημονικών τομέων 

τα οποία εξηγήθηκαν και αποκωδικοποι-
ήθηκαν μετά από αιώνες. Δεν αποτελεί 
συνεπώς έκπληξη ότι αυτός ο πολυμαθής 
πανεπιστήμονας είναι πιθανό να κατάλα-
βε την έννοια της βαρύτητας.

Ένα αιώνα με τον θάνατο του Ντα Βί-
ντσι ο Γαλιλαίος πρότεινε ότι η απόστα-
ση που ένα αντικείμενο ταξιδεύει είναι 
ανάλογη προς το τετράγωνο του χρόνου 
που χρειάζεται το αντικείμενο να φτάσει 
στο έδαφος. Στα τέλη του 17ου αιώνα, 
ο Νεύτων ανέπτυξε τον περίφημο νόμο 
της παγκόσμιας έλξης, περιγράφοντας 
πώς τα αντικείμενα έλκονται μεταξύ τους.

Na� emporiki.gr

Πρόλαβε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι τον 
Νεύτωνα στην ανακάλυψη της βαρύτητας;

Δεν είναι 
μια ανθρώπινη 
εφεύρεση που 

ανάγεται στον. Είναι 
και Χημεία.

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δι-
ευθύντρια του Βιοχημικού Εργαστηρίου 
του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, Δώρα 
Χόλη – Παπαδοπούλου, η έκφραση «ο 
έρωτας είναι χημεία» που χρησιμοποιεί-
ται ευρέως, δεν αντιστοιχεί απολύτως 
στην πραγματικότητα.

Χημεία υπάρχει, όπως διευκρίνισε, 
αλλά «πυροδοτείται από άλλους παρά-
γοντες που ξεφεύγουν από απλές χη-
μικές αντιδράσεις ή για να είμαστε πιο 
συγκεκριμένοι από βιοχημικές αντιδρά-
σεις, και «ως συμπέρασμα, μπορούμε 
να πούμε ότι οι βιοχημικές αντιδράσεις 
προηγούνται από άλλες διαδικασίες, 
που σχετίζονται με τις προσωπικές προ-
σλαμβάνουσες, την καθημερινότητά και 
την προσωπικότητα».

Αλλά με τον έρωτα «με την πρώ-
τη ματιά» τι γίνεται; Μπορεί κάποιος 
να ερωτευτεί ξαφνικά; Η επιστημονι-
κή απάντηση είναι «ναι», σύμφωνα με 
την ίδια. «Εάν η πρώτη ματιά πυροδο-
τεί διαδικασίες που οδηγούν σε έκκρι-
ση κάποιων συγκεκριμένων ορμονών 
και νευροδιαβιβαστών, ναι, είναι δυ-
νατόν να αρχίσει μία τέτοιου είδους 
επικοινωνία».

«Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το αισθη-
σιακό πανηγύρι συμμετέχουν χημικοί 
αγγελιοφόροι του ενδοκρινικού μας 
συστήματος και του εγκεφάλου. Αρ-
χίζει η έκκριση αδρεναλίνης και κορτι-
ζόλης, διότι ενεργοποιούνται ο υποθά-
λαμος, η υπόφυση και τα επινεφρίδια. 
Στη συνέχεια εκκρίνεται ντοπαμίνη στο 

κυκλοφορικό σύστημα, η ορμόνη της 
απόλαυσης και αίσθηση ευφορίας. Κα-
τά τη διάρκεια του έρωτα η ωκυτοκίνη, 
η ορμόνη της αγκαλιάς, αποτελεί την 
ισχυρή ορμόνη που εκτοξεύεται κατά 
τη διάρκεια του οργασμού» εξήγησε 
η καθηγήτρια.

Όσο αφορά τον ισχυρισμό ότι κα-
τανάλωση οστρακοειδών ευνο-
εί τη λίμπιντο δεν αντιστοιχεί 
στην πραγματικότητα. Οπότε 
δε χρειάζεται ένας ερωτευ-
μένος άνθρωπος να φάει 
κάτι συγκεκριμένο. «Οι τρο-
φές δεν είναι κάτι που αν 
το πάρουμε σήμερα αύριο θα 
μας "οδηγήσουν" στον έρωτα.

ΑΠΕ

Πώς εξηγείται ο έρωτας επιστημονικά

Η εταιρεία SpaceX του Elon 
Musk πραγματοποίησε μια ση-
μαντική δοκιμή στο νέο τερά-
στιο πυραυλικό της σύστημα, το 
Starship. Οι μηχανικοί πραγμα-
τοποίησαν αυτό που ονομάζε-
ται «στατική φωτιά», αναφλέ-
γοντας ταυτόχρονα 31 από τους 
33 κινητήρες στη βάση του κά-
τω τμήματος του οχήματος. Η 
πυροδότηση διήρκεσε μόνο λί-
γα δευτερόλεπτα, με τα πάντα 
να είναι στερεωμένα στη θέση 
τους για να αποτραπεί οποια-
δήποτε κίνηση.

Το Starship θα γίνει το ισχυ-
ρότερο λειτουργικό πυραυλι-
κό σύστημα στην ιστορία όταν 
πραγματοποιήσει την παρθενική 
του πτήση. Αυτό θα μπορούσε να 
συμβεί τις επόμενες εβδομάδες, 
εφόσον η SpaceX μείνει ικανο-
ποιημένη από το αποτέλεσμα της 
δοκιμής της Πέμπτης.

Η στατική πυρκαγιά έλαβε 
χώρα στις εγκαταστάσεις έρευ-
νας και ανάπτυξης της SpaceX 
στην Boca Chica στα σύνορα Τέ-
ξας/Μεξικού.

Στο Twitter ο Elon Musk δή-
λωσε ότι η ομάδα είχε απενεργο-

ποιήσει έναν κινητήρα πριν από 
τη δοκιμή και ότι ένας άλλος κι-
νητήρας σταμάτησε μόνος του, 
αφήνοντας συνολικά 31 κινητή-
ρες να πυροδοτούν. Αλλά, πρό-
σθεσε, «εξακολουθούν να είναι 
αρκετοί κινητήρες για να φτά-
σουμε σε τροχιά».

Ο πλησιέστερος παραλληλι-

σμός είναι ίσως ο πύραυλος Ν1 
που ανέπτυξαν οι Σοβιετικοί στα 
τέλη της δεκαετίας του 1960 για 
να μεταφέρουν κοσμοναύτες στη 
Σελήνη. Όμως ο Ν1 απέτυχε και 
στις τέσσερις πτήσεις του και τε-
λικά ακυρώθηκε.

BBC

Η SpaceX δοκιμάζει το πιο ισχυρό
 πυραυλικό σύστημα

Αυτόνομο ταξί της Amazon κυκλοφορεί 
στους δρόμους της Καλιφόρνια 

Science«Μπορεί κάποιος να ερωτευτεί ξαφνικά; Η επιστημονική απάντηση είναι ‘ναι’. Εάν η πρώτη 
ματιά πυροδοτεί διαδικασίες που οδηγούν σε έκκριση κάποιων συγκεκριμένων ορμονών και 

νευροδιαβιβαστών, ναι, είναι δυνατόν να αρχίσει μία τέτοιου είδους επικοινωνία»..
Δώρα Χόλη – Παπαδοπούλου, διευθύντρια του Βιοχημικού Εργαστηρίου του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ

Νέα μελέτη 
αναφέρει ότι ο ιδιοφυής 

καλλιτέχνης και εφευρέτης 
είχε κατανοήσει και 

καταγράψει την έννοια της 
βαρύτητας.

Το 
όχημα μεταφέρει 
εργαζομένους της 
εταιρείας που το 

κατασκεύασε

Η εταιρεία 
SpaceX του Elon Musk 

πραγματοποίησε μια σημαντική 
δοκιμή στο νέο τεράστιο 

πυραυλικό της σύστημα, το 
Starship



14 Η ΓΝΩΜΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

GREEN COLA  •  Βιομηχανία Αναψυκτι-
κών - Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

Καφέ
Εστίαση

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

Φροντιστήρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 

Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

POLYMEDICAL
Καραγκιοζίδης Β & Ξιωτίδης Β ΟΕ 
Λ. Δημοκρατίας 386   •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 81914

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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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: 
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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
14:00-22:00 Χατζησωτηρίου Ανατολικής 
Θράκης 47 (έναντι ΙΚΑ) ✆25510 27333
Αντώναρου Z. - Ζωη Α. 28ης Οκτωβρίου 16α 
(έναντι 1ου Δημοτικού) ✆2551029082

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου Δ. Ευρι-
πίδου 17 ✆2552022456

αγγελιεσ

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, για σήμερα Δευτέρα με το 
ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία, να ανα-
μένεις μία ξαφνική ευκαιρία – είδηση που 
θα σε συναρπάσει! Δέχεσαι εύνοια για νέες 
γνωριμίες και τυχερές προτάσεις!   

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε , για σήμερα Δευτέρα με 
το ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία προ-
σφέρει μία τυχερή πρόταση – είδηση που 
αφορά την εκπλήρωση ενός στόχου ή ενός 
επαγγελματικού σχεδίου!     

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε , για σήμερα Δευτέρα με 
το ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία, διασκε-
δάζεις, το ρίχνεις έξω, αλλάζεις παραστά-
σεις και γνωρίζεις νέους ανθρώπους! Με 
την Σελήνη σήμερα από τον Υδροχόο εκμε-
ταλλεύσου την αυξημένη σου τύχη και την 
αισιοδοξία σου και σίγουρα δεν θα χάσεις!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε , για σήμερα Δευτέρα 
με το ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία, θα 
έχεις κάποια νέα επιτυχίας που αφορούν 
εργασία – οικονομικά! Επιπλέον με την Σε-
λήνη σήμερα από τον Υδροχόο επιθυμίες 
και στόχοι, πραγματοποιούνται μέσα από 
επαφές, κυρίως λόγω της αποτελεσματι-
κής σου πειθούς, αλλά και της ισχυρής δι-
ορατικότητας σου!!     

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα , για σήμερα Δευτέρα με 
το ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία, δέχε-
σαι ευχάριστα νέα από την σχέση σου, ή 
αν είσαι ελεύθερος συμβαίνει μία τυχερή 
εξέλιξη που σε φέρνει κοντά σε έναν νέο 
άνθρωπο! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε , για σήμερα Δευτέρα με 
το ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία, συντο-
νίζεις θέματα εργασίας και καθημερινότη-
τας και βρίσκεσαι ευνοημένος στα οικονο-
μικά σου! Με την Σελήνη από τον Υδροχόο 
θα μπορέσεις να διεκπεραιώσεις πολλές 
από τις υποχρεώσεις σου, αλλά και να πε-
τύχεις αρκετούς από τους στόχους σου!  

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ , για σήμερα Δευτέρα με το 
ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία, έρχονται 
απίστευτα θετικά νέα στα αισθηματικά σου 
ή μία τυχερή γνωριμία που θα τα αλλάξει 
όλα! Παράλληλα η Σελήνη από τον Αιγόκε-
ρω σου προσφέρει σίγουρα ενθουσιασμό, 
ανανέωση, χαρά και μπόλικη καλοπέραση! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ , για σήμερα Δευτέρα 
με το ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία, θα 
έχεις όμορφες στιγμές με την οικογένεια 
και θα επιλυθεί και κάποιο ζήτημα που σε 
ταλαιπωρούσε! Παράλληλα με την Σελήνη 
από τον Υδροχόο το ζητούμενό σου είναι 
η αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα 
σε σένα και στα πρόσωπα που αγαπάς και 
αισθάνεσαι κοντά σου!!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη , για σήμερα Δευτέρα με 
το ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία, σου 
προσφέρει ευκαιρίες για μετακινήσεις, τα-
ξιδάκια, γνωριμίες αλλά και για όμορφες 
προτάσεις στα αισθηματικά! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε , για σήμερα Δευτέρα 
με το ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία, 
λαμβάνεις χαρούμενα νέα στα οικονομι-
κά και καθησυχάζεσαι γιατί τώρα δημι-
ουργούνται νέες προοπτικές! Η Σελήνη 
από τον Υδροχόο σε βοηθά να χτίσεις δε-
σμούς εμπιστοσύνης στις σχέσεις σου και 
να αναπτυχθεί το αίσθημα της ασφάλειας 
και της σιγουριάς από τα δεδομένα που 
υπάρχουν γύρω σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόο , για σήμερα Δευτέρα με 
το ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία, είσαι 
μέσα στην εκφραστικότητα και την επικοι-
νωνιακή διάθεση! Το τηλέφωνό σου χτυπά 
ασταμάτητα ενώ μία νέα τυχερή γνωριμία 
θα σε συναρπάσει! Η Σελήνη σήμερα στο 
δικό σου Ζώδιο σε κάνει να λάμπεις και να 
πρωταγωνιστείς!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ , για σήμερα Δευτέραμε το 
ευεργετικό εξάγωνο Ερμή – Δία, λαμβάνεις 
χαρούμενα νέα για τα οικονομικά σου είτε 
προχωράς προς ένα νέο επενδυτικό σχέδιο 
ή μία αγορά που είναι για σένα σημαντική! 

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€

ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Παγκόσμια Ημέρα 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Τροφές με σύνθετους 
υδατάνθρακες και 

οφέλη
Ποιες είναι αυτές;
1) Ρεβύθια: Μια πλούσια πηγή μαγνησίου, 

ασβεστίου, καλίου και σιδήρου, πρωτεϊνών 
και φυτικών ινών. Ένα φλιτζάνι δίνει 270 
θερμίδες, περίπου 13 γραμμάρια φυτικών 
ινών και 15 γραμμάρια πρωτεΐνης.

2) Βρώμη: Περιέχει μαγγάνιο, σίδηρο, βι-
ταμίνη B και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστα-
τικά. 30 γραμμάρια (δηλαδή 1/2 φλιτζάνι) 
δίνουν περίπου 127 θερμίδες.

3) Γλυκοπατάτα: Είναι πλούσια σε βιταμί-
νη C και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. 
Περιέχει β-καροτίνη που μειώνει τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών παθήσεων. Μια μικρή γλυ-
κοπατάτα δίνει 112 θερμίδες, 4 γραμμάρια 
φυτικών ινών και 2 γραμμάρια πρωτεΐνης.

4) Ψωμί ολικής άλεσης: Μια ιδανική επι-

λογή για ένα σνακ μέσα στην ημέρα. Θρε-
πτικό και βιταμινούχο, το ψωμί ολικής άλε-
σης μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη 
τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθήσεων. Μια 
φέτα δίνει περίπου 61 θερμίδες και 2 γραμ-
μάρια φυτικών ινών.

5) Κινόα: Πολύ σημαντικά τα οφέλη της 
κινόα στον οργανισμό μας. 180 γραμμάρια 
κινόα δίνουν περίπου 200 θερμίδες, 8,1 γρ. 
πρωτεΐνες και 5,2 γραμμάρια φυτικές ίνες. 
Είναι πηγή φυλλικού οξέος, μαγνησίου, ψευ-
δαργύρου.

6) Φακές: Πρωτεΐνες και φυτικές ίνες δη-
μιουργούν τον τέλειο συνδυασμό που μειώ-
νει το αίσθημα πείνας. Μια ωραία ιδέα είναι 
να προσθέσετε φακές στη σαλάτα σας. Ένα 
φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές δίνει 230 θερ-
μίδες, 16 γραμμάρια φυτικών ινών και 18 
γραμμάρια πρωτεϊνών.

7) Μακαρόνια ολικής άλεσης: Συνδυάστε 
τα μακαρόνια ολικής άλεσης με μια σάλτσα 
με ντομάτα, σκόρδο, βασιλικό και λίγο ελαι-
όλαδο: ένα πιάτο χορταστικό και ιδιαίτερα 
ωφέλιμο.
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«Πολύ σκληρός για να πεθάνει» 
αποδείχθηκε απόψε στο «Ν. Σαμα-
ράς» ο «διπρόσωπος» Άθλος Ορε-
στιάδας, καθώς αν και βρέθηκε πί-
σω με 0-2 από τον Α.Ο.Π Κηφισιάς, 
η ομάδα μας «μεταμορφωμένη» στη 
συνέχεια «σάλπισε αντεπίθεση και με 
ηγέτη τον Άλμπο έφτασε στην ολική 
ανατροπή 3-2 και την πολύτιμη νί-
κη επί ενός άκρως δυσκατάβλητου 
αντιπάλου.

Η ομάδα μας στον αγώνα της 
15ης αγωνιστικής της Volleyleague 
έδειξε δύο πρόσωπα στο παιχνίδι, 
που θύμισε σε πολλά σημεία αυτό 
του Α’ γύρου και την επικράτηση της 
ομάδας μας στο Ζηρίνειο, με το ίδιο 
σκορ! Υπό την πίεση του σερβίς των 
φιλοξενούμενων, τα πολλά «παιδικά» 
λάθη αλλά και τις απίστευτες άμυνες 
της παρέας του ασταμάτητου Οκο-
σάνοβιτς βρέθηκε από νωρίς με την 
«πλάτη στον τοίχο». Από το γ’ σετ 
όμως και μετά η ομάδα του Θοδωρή 
Χουσίδη, ανέβασε την απόδοσή της, 
πίστεψε στην ανατροπή την οποία τε-
λικά την πέτυχε με τη συμπαράσταση 
του κόσμου της αλλά και του Κουβα-
νού, Ντάριελ Άλμπο, που με συμπα-
ραστάτες τους Γκλάντσοουν, Ριζό-

πουλο και Βελούδη, έβαλε «φαρδιά 
πλατιά» την υπογραφή του σε αυτή 
την επική ανατροπή και τη νίκη ψυ-
χλογίας, ενόψει του προσεχούς αγώ-
να Κυπέλλου στην Ορεστιάδα με τον 
πρωταθλητή Παναθηναϊκό.

Συναρπαστικό σε εξέλιξη ήταν το 
τάι μπρέικ με τις δύο ομάδες να πη-
γαίνουν πόντο-πόντο και να βρίσκο-
νται μαζί μέχρι το 6-6. Εκεί ο Οκο-
σάνοβιτς με συνεχόμενους πόντους 
έδωσε στην Κηφισιά το προβάδισμα 
στην αλλαγή του τερέν με 6-8.

Ο Άθλος έβγαλε αντίδραση και με 
μπλοκ του Ριζόπουλου στον Ρικάρντο 
ισοφάρισε 8-8. Το σετ πήρε «άγρια 
ομορφιά» με τον Ριζόπουλο να δίνει 
σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα 
του 11-9 με διαδοχικούς άσσους. Οι 
γηπεδούχοι βγάζοντας πάθος κατά-
φεραν να φτάσουν σε τετραπλό ματς 
μπολ 14-10 με τους Γκένοφ και Άλ-
μπο να «τρυπούν» το μπλοκ της Κη-
φισιάς σε δύο περιπτώσεις.

Ο Μαικόν με κερδισμένο μπλοκ 
άουτ κράτησε στο παιχνίδι την Κη-
φισιά, όμως το σερβις του Ρικάρντο 
πήγε στο φιλέ για το 15-11.

*Πριν την έναρξη της αναμέ-
τρησης στο «Ν. Σαμαράς» ο Λίβυ-

ος κεντρικός του Άθλου Ορεστιά-
δας, Μοχάμεντ Αλγκούλ τιμήθηκε 
ως πολυτιμότερος αθλητής MVP Βί-
κος Cola για την διάκριση του στην 
11η αγωνιστική του πρωταθλήματος 
Volley League.

Η βράβευση του Αλγκούλ έγινε 
από τον αντιπρόεδρο του Άθλου, 
Ευστράτιο Κυλούδη, μέσα σε θερ-
μά χειροκροτήματα των συμπαικτών 
και φιλάθλων για τη σημαντική αυτή 
διάκριση του κορυφαίου μπλοκέρ του 
φετινού πρωταθλήματος.

Διακύμανση:
1ο σετ: 8-6, 16-15, 18-21, 22-25
2ο σετ: 5-8, 12-16, 15-21, 18-25
3ο σετ: 7-8, 16-11, 21-17, 25-21

4ο σετ: 8-7, 16-14, 21-15, 25-17
5ο σετ: 5-4, 10-9, 12-10, 15-11
*Οι πόντοι του Άθλου Ορεστιάδας 

προήλθαν: 11 άσσοι, 52 επιθέσεις, 
10 μπλοκ, 32 λάθη αντιπάλων και 
του Α.Ο.Π.Κηφισιάς οι πόντοι προήλ-
θαν: 5 άσσοι, 58 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 
30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (22-25, 18-25, 25-21, 
25-17, 15-11) σε 137΄

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Θεόδω-
ρος Χουσίδης): Γκλαντσόουν 8π., 
(4/12επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Κα-
σαμπαλής 9 (5/7επ., 4 άσσοι), Αλ-
γκούλ 8 (5/10επ., 3 μπλοκ), Άλμπο 
24 (21/39επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), 
Ριζόπουλος 10 (4/9επ., 1 μπλοκ, 5 

άσσοι, 57%υπ., 43%αρ.), Γκένοφ 12 
(11/32επ., 1 μπλοκ) / Βελούδης (λ. 
– 77%υπ., 54%αρ.), Τσιουτσιουλού-
δης, Τσολακίδης, Μποζίδης, Ιωαννί-
δης 2 (2/3επ.).

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Κώστας Χρι-
στοφιδέλης): Οκοσάνοβιτς 30π. 
(28/51επ., 2 άσσοι), Στιβαχτής 
1 (1/1επ.), Ρέγκο Ρικάρντο 13 
(12/33επ., 59%υπ., 27%αρ., 1 άσ-
σος), Σπηλιώτης 3 (1/4επ., 2 μπλοκ), 
Μαϊκόν 12 (8/11επ., 2 μπλοκ, 2 άσ-
σοι), Τσέιβερς 6 (6/24επ., 38%υπ.) / 
Κοντοστάθης (λ. – 50%υπ., 21%αρ.), 
Ρουσσόπουλος 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), 
Παπαδόπουλος 2 (1/3επ., 1 μπλοκ), 
Φιλιππακόπουλος, Τσικάτος.

“Επτάψυχος” ο… διπρόσωπος Άθλος έφτασε 
από 0-2 στην ανατροπή 3-2 με Κηφισιά

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΘΛΟΣ ΤΗΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 3-2 ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ 

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο «Ν. 
Σαμαράς» ο Λίβυος κεντρικός του Άθλου 
Ορεστιάδας, Μοχάμεντ Αλγκούλ τιμήθηκε ως 
πολυτιμότερος αθλητής MVP

Με τον καλύτερο τρόπο επι-
βεβαιώθηκε ο χαρακτηρισμός 
του derby, για την αναμέτρηση 
του Εθνικού κόντρα στη ΧΑΝΘ, 
με τις δύο ομάδες να προσφέ-
ρουν πλούσιο θέαμα, πολλές 
ανατροπές και συγκινήσεις, με 
τους παίκτες του Γιώργου Αν-
δραβίζου ωστόσο, να χαμογε-
λούν στο τέλος και να παίρ-
νουν τη νίκη με 3-1.

Έχοντας σε εξαιρετική μέρα 
τον νεαρό Κεσκίνη, ο οποίος 
κόντρα στη ΧΑΝΘ έκανε ένα 
από τα παιχνίδια της ζωής του 
και στον πρώτο γύρο του πρω-
ταθλήματος, ο Εθνικός πέρασε 
δια πυρός και σιδήρου, με τους 
Θεσσαλονικείς να αποδεικνύ-
ουν πως δικαιολογημένα βρί-
σκονται στη δεύτερη θέση της 
βαθμολογίας.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομά-
δες πήγαιναν πότο-πόντο, με 
τη ΧΑΝΘ να παίρνει προβάδι-
σμα κυρίως από τα block out 
και τις επιθέσεις της, που δη-
μιούργησαν πρόβλημα στον 

Εθνικό. Ωστόσο στο 9-11, οι 
γηπεδούχοι ξύπνησαν, δίνοντας 
προσοχή στο πλασέ και με ψύ-
χραιμες άμυνες, κυρίως από 
τους Μπουφίδη και Καβαρατζή 
και καθοριστικούς πόντους από 
τους Ανδρεάδη (13-16), Δημη-
τριάδη (15-17) και Μπουφίδη 
(16-17), μπόρεσαν να επιβάλ-
λουν ξανά το ρυθμό τους και 
να πάρουν το σετ με 25-23.

Το δεύτερο σετ, ξεκίνησε με 
τη ΧΑΝΘ να πιέζει και από τα 
πρώτα λεπτά να παίρνει κεφάλι 
στο σκορ. Παίρνοντας τους πε-
ρισσότερους πόντους της από 
το αλάνθαστο μπλοκ και έχο-
ντας πιέσει επιθετικά, οι φιλο-
ξενούμενοι προηγήθηκαν σε 
όλο το σετ, με τον Εθνικό να 
κάνει διαδοχικά λάθη σε σερβίς 
και υποδοχή. Το 8-13, έδωσε 
άλλον αέρα στη ΧΑΝΘ, ωστόσο 
η είσοδος του Κεσκίνη δυσκό-
λεψε τους αντιπάλους, με τον 
νεαρό διαγώνιο να μαζεύει το 
ένα ατομικό μπλοκ πίσω από 
το άλλο (τέσσερα μονά μπλοκ 
στο παιχνίδι) και να φέρνει με 
τους πόντους του, τον Εθνικό 
στο 21-23. Ωστόσο η ομάδα 
της Θεσσαλονίκης, έδειξε τη 
ψυχραιμία που χρειαζόταν και 
ισοφάρισε στα σετ, με 23-25.

Όση νευρικότητα είχε στο 
δεύτερο σετ ο Εθνικός, τόση 

ηρεμία και συγκέντρωση είχε 
στο τρίτο σετ. Με τον Γιώρ-
γο Ανδραβίζο να… γκαζώνει 
τους παίκτες του και τον κό-
σμο να βοηθάει από την κερκί-
δα, το σετ ανήκε ολοκληρωτικά 
στον Εθνικό. Ο Κεσκίνης συνέ-
χισε το εξαιρετικό του παιχνί-
δι, με το αλάνθαστο μπλοκ και 
τις επιθετικές του εκρήξεις, να 
κερδίζει το χειροκρότημα των 
συμπαικτών του. Οι υποδοχές 

του Καβαρατζή και του Κων-
σταντινίδη, μαζί με τα μπλοκ 
από Στοιλούδη (είχε δύο μονά 
στο παιχνίδι) και Μπουφίδη, 
χάλασαν τα επιθετικά σχέδια 
της ΧΑΝΘ, ενώ ο Δημητριά-
δης όπου χρειάστηκε, εξέθεσε 
την άμυνα των φιλοξενούμε-
νων (25-16).

Το 2-1, όπως ήταν λογικό 
έδωσε άλλη ψυχολογία στον 
Εθνικό. Ωστόσο κάποια επι-

πόλαια λάθη, κυρίως από τη 
γραμμή του σερβίς και την άμυ-
να, έφεραν μπροστά τη ΧΑΝΘ 
με 7-10. Εκεί ανέλαβαν δρά-
ση επιθετικά ο Δημητριάδης με 
τον Κεσκίνη, ενώ Καψαλιάρης 
και Στοιλούδης ύψωσαν τοίχος 
με το μπλοκ τους. Οι ψύχραιμες 
υποδοχές του Κωνσταντινίδη, 
έδωσαν την απαραίτητη ηρε-
μία, στο παιχνίδι για τον Εθνικό 
στο 19-19, ο Ανδρεάδης δή-

λωσε παρών με τα μπλοκ (τρία 
συνολικά μονά μπλοκ στο παι-
χνίδι) και πλέον η ομάδα που 
θα ήταν πιο συγκεντρωμένη, 
θα έπαιρνε και το σετ. Με τον 
Καβαρατζή να παίρνει πόντο 
ψυχολογίας στο 21-20 και τη 
ΧΑΝΘ να έχει την πίεση με τον 
μέρος της, ο Εθνικός πήρε το 
σετ με 25-22.

ΤΑ ΣΕΤ
1ο: 6-4, 12-15, 18-17, 25-23
2ο: 5-6, 8-13, 15-19, 23-25
3ο: 5-4, 12-7, 18-11, 25-16
4ο: 6-7, 12-12, 17-18, 25-22

Έπαιξαν οι: Δημητριάδης, 
Ανδρεάδης (Κεσκίνης), Κων-
σταντινίδης (libero), Καψαλιά-
ρης (Σουσουρίδης), Καβαρα-
τζής, Στοϊλούδης (Κυριακίδης), 
Μπουφίδης

Στην αποστολή ήταν και οι: 
Καραπιπέρης, Μπατίλης, Γκο-
τσίδης. Κοντοστάθης

-Την κόκκινη κάρτα, αντίκρι-
σε ο Δημητριάδης.

-Η διοίκηση και το τμήμα 
volley του Εθνικού, θέλουν να 
ευχαριστήσουν θερμά τους φι-
λάθλους, που παιχνίδι με παι-
χνίδι είναι όλο και περισσότε-
ροι και με την παρουσία τους 
βοήθησαν σημαντικά την ομά-
δα μας.

Θριαμβευτής και στο ντέρμπι κορυφής 
Επικράτησε και 
της ΧΑΝΘ ο 
ασταμάτητος  
Εθνικός
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