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Χωρίς παιδίατρο από σήμερα 
το Κέντρο Υγείας Δικαίων

Μετά την μη ανανέωση της θητείας της υπάρχουσας γιατρού η οποία λόγω 
συνταξιοδότησης αποχωρεί από την δομή � 6

Σοκαρισμένη η κοινωνία του 
Τυχερού από το θάνατο 28χρονης

Βρέθηκε νεκρή σε μικρή χαράδρα στην περιοχή της Λευκίμμης. 
Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα 

� 5

Δράση εθελοντικής 
αιμοδοσίας από το 
3ο Γενικό Λύκειο 

Αλεξανδρούπολης 

Με τη συμμετοχή 
εκπαιδευτικών, μαθητών, 

μαθητριών και γονέων του 
σχολείου

� 5

Χωρίς ΚΤΕΟ για βαρέα 
οχήματα ο βόρειος 

Έβρος

Αναγκάζονται να 
μετακινηθούν στην 
Αλεξανδρούπολη

� 7

Με νέα πρόσωπα 
το ψηφοδέλτιο του 
ΣΥΡΙΖΑ στον Έβρο

● Βαλαβανίδου, Γκαρά, Δέδογλου, Μαλτέζος, Μπέρδου, Τσολακίδης τα πρόσωπα που θα δώ-
σουν τη μάχη των εθνικών εκλογών 

● Τα πρώτα τους μηνύματα προς τους Εβρίτες

● «Αισιοδοξούμε για το τελικό αποτέλεσμα» λέει στη «Γ» ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επι-
τροπής Γιώργος Λιανίδης 

� 9

Πως ο πόλεμος “αναβίωσε” τη Πως ο πόλεμος “αναβίωσε” τη 
ξεχασμένη σιδηροδρομική γραμμή ξεχασμένη σιδηροδρομική γραμμή 
του λιμένα Αλεξανδρούπολης  του λιμένα Αλεξανδρούπολης  

Θεοδωρικάκος: Τα σύνορά μας 
στον Έβρο είναι απροσπέλαστα

Στο ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών ροών προς 
την Ελλάδα, μετά τον σεισμό στην Τουρκία και στη 
Συρία αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του 

Πολίτη. Τι είπε για εικονικά σύμφωνα συμβίωσης των 
συνοριοφυλάκων 

� 4

Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
η Υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ   

� 13

�  8  8
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Ασημένιο μετάλλιο στους Ασημένιο μετάλλιο στους 
Πανελλήνιους Χειμερινούς Αγώνες Πανελλήνιους Χειμερινούς Αγώνες 
για την σκυτάλη του ΝΟΑ! για την σκυτάλη του ΝΟΑ! 
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∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
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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
1821
Σημειώνεται η πρώτη ένοπλη σύ-
γκρουση Ελλήνων υπό τον Βασίλειο 
Καραβιά και Τούρκων στο Γαλάτσι της 
Μολδοβλαχίας, δύο μέρες πριν από 
την έναρξη της Επανάστασης από τον 
Αλέξανδρο Υψηλάντη.

1848
Οι Μαρξ και Ένγκελς δημοσιεύουν 
το Κομουνιστικό Μανιφέστο, τη Βί-
βλο του Κομουνισμού.

1913
Έπειτα από διαπραγματεύσεις αντι-
προσώπων του Εσάτ Πασά και του 
Ελληνικού Στρατηγείου Ηπείρου, 
υπογράφεται συμφωνία, με την οποία 
παραδίδονται άνευ όρων στον Ελλη-
νικό Στρατό 1.000 τούρκοι αξιωμα-
τικοί, 32.000 άνδρες και 108 πυρο-
βόλα. Έτσι, ο Ελληνικός Στρατός, με 
επικεφαλής τον Αρχιστράτηγο ∆ιάδο-
χο Κωνσταντίνο, εισέρχεται απελευ-
θερωτής στην πόλη των Ιωαννίνων.

1915
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτείται 
από πρωθυπουργός, κατόπιν διαφω-
νίας του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο 
για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σηματοδοτώ-
ντας την αρχή του εθνικού διχασμού.

1958
Ο άγγλος εικαστικός Τζέραλντ Χόρ-
τομ σχεδιάζει το γνωστό σήμα της 
ειρήνης με το διχαλωτό σχήμα.

1973
Ισραηλινά μαχητικά καταρρίπτουν ένα 
πολιτικό αεροπλάνο των Λιβυκών 
αερογραμμών πάνω από το Σινά, με 
αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 108 
από τους 113 επιβαίνοντες.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1893
Αντρές Σεγκόβια, ισπανός κλασσικός 
κιθαρίστας. (Θαν. 3/6/1987)

1927
Ιμπέρ Ντε Ζιβανσί, γάλλος σχεδιαστής 
μόδας. (Θαν. 10/3/2018)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1835
Στάικος Σταϊκόπουλος, αγωνιστής της 
Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 1799)

1884
Ιάκωβος Παξιμάδης, αγωνιστής της 
Ελληνικής Επανάστασης και πολιτι-
κός. (Γεν. 1788)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Τραγούδι έγινε η ιστορία της Σύριας 
προσφυγοπούλας που βρέθηκε στις όχθες του 
έβρου δίπλα στο νεκρό πατέρα της

21
ΦΕΒ
2018

Η ιστορία της 4χρονης τότε Τάλα, της 
μικρής προσφυγοπούλας από τη Συρία που 
τον Ιανουάριο του 2015 βρέθηκε μόνη, έχο-
ντας χάσει τον πατέρα της, στις όχθες του 
Έβρου έγινε τραγούδι δια χειρός και ψυχής 
Θανάση Παπακωνσταντίνου. Το τραγούδι 
με τίτλο το όνομα του κοριτσιού, που ερ-
μηνεύει ο Σωκράτης Μάλαμας περιλαμβά-
νεται στο δίσκο «Με στόμα που γελά» και 
όπως λέει ο δημιουργός του, «με τα χρόνια 
ίσως η μικρή να μην το θυμάται πια όλο 
αυτό που έζησε. Τουλάχιστον αυτό ελπί-
ζω». Η ιστορία που συγκλόνισε το πανελ-
λήνιο Ο Γιώργος Λυμπερακάκης, κτηνοτρό-
φος από τον Έβρο, είναι ο άνθρωπος που 
το μεσημέρι της 2ας Ιανουαρίου του 2015 
βρήκε ζωντανή την 4χρονη Τάλα και πα-
γωμένο από το κρύο τον 32χρονο πατέρα 
της, πρόσφυγες από τη Συρία. Είχαν περά-
σει το ίδιο πρωί τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:03
Δύση - 17:58 
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Σήμερα λέμε καλημέρα με μία φωτογραφία του Πίνατ, του σκύλου του Μεγάρου Μαξίμου. Μαζί με το πετυχη-
μένο σχόλιο του δημοσιογράφου Χρήστου Ξανθάκη: «Αν είχε χιούμορ ο Τσίπρας, αυτό θα ήταν το προεκλογικό 
σύνθημά του: ΘΑ Τ' ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΤ!» 

Όταν βλέπουμε την έκταση των 
ζημιών, τον αριθμό των κτιρίων, 
τον αριθμό των διαμερισμάτων, 
τον αριθμό των κατοικιών που κα-
ταστράφηκαν, θα χρειαστεί μια τε-
ράστια προσπάθεια για την ανοι-
κοδόμηση … Προσθέτουμε 100 
εκατομμύρια δολάρια για να έλ-
θουν και να βοηθήσουν εκείνους 
που έχουν απεγνωσμένα ανάγκη

Α. ΜΠΛΙΝΚΕΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΠΑ

Είπαν

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
ενεργειακή κρίση δεν έχει τε-
λειώσει και οποιαδήποτε πρό-
βλεψη θα ήταν παρακινδυνευ-
μένη. Αλλωστε, σύμφωνα με 
διεθνείς αναλύσεις, ο επόμε-
νος χειμώνας θα είναι γεμάτος 
προκλήσεις. 

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

Ένας 55χρονος άνδρας υπέστη 
ανακοπή στο κέντρο της Αλεξαν-
δρούπολης αμέσως μετά το τέλος 
της καρναβαλικής παρέλασης το 
μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα 
με ασφαλείς πληροφορίες του “R”, 
ο άτυχος άνδρας είχε πάει με την 
οικογένεια του να παρακολουθή-
σουν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, 
και αμέσως μετά το τέλος της πα-
ρέλασης και ενώ είχαν προσέλθει 
στην πλατεία των Αστικών για το 
πάρτυ, ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία 
και έχασε τις αισθήσεις του.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και ευτυ-
χώς έτυχε να βρίσκονται κοντά διασώ-
στες του ΕΚΑΒ που παρείχαν τις πρώ-
τες βοήθειες, όπως και ιδιώτες γιατροί 
που επίσης προσέτρεξαν να βοηθήσουν 
έως ότου καταφθάσει το ασθενοφόρο.

Εν τω μεταξύ, λόγω της υπερσυ-
γκέντρωσης κόσμου και των κλειστών 
δρόμων η πρόσβαση του ασθενοφό-
ρου ήταν πολύ δύσκολη, και προκει-
μένου να φτάσει γρηγορότερα υπήρξε 

κινητοποίηση των μελών της Τροχαί-
ας Αλεξανδρούπολης διευκολύνοντας 
σημαντικά την άφιξη του οχήματος στο 
σημείο όπου κείτοταν ο άτυχος άνδρας. 
Επιπλέον διευκόλυναν την άφιξη του 
ασθενοφόρου στο Νοσοκομείου ανοί-
γοντας το δρόμο και κατάφεραν να το 
“φτάσουν” σε χρόνο ρεκόρ.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο Πα-
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της 
Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύ-
εται. (reportal.gr)

Αύξηση – φωτιά

Χαμόγελα ικανοποίησης 
Ρεκόρ, μετάλλια, απονομές, χαρά, συγκίνη-
ση, χειροκρότημα και πίσω από όλα αυτά 
αμέτρητες ώρες προπόνηση, πειθαρχία και 
στοχοπροσήλωση!

«Πανελλήνιοι Χειμερινοί Αγώνες Κολύμ-
βησης Γυναικών - Ανδρών για πρώτη φορά 
στην Αλεξανδρούπολη! 

Κι αυτή η σπουδαία διοργάνωση είναι 
μόνο η αρχή για τον Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει πολλές 
και εξίσου μεγάλες αθλητικές διοργανώ-
σεις!» αναφέρει στο μήνυμα του ο Δήμος

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα ανα-
γκαστούν να βάλουν όσοι θέλουν την 
πατροπαράδοτη λαγάνα για το σαρακο-
στιανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας 
καθώς το κύμα της ακρίβειας που σα-
ρώνει την Ελλάδα όπως και οι ανατιμή-
σεις στα βασικά υλικά παρασέρνουν και 
την τιμή του παραδοσιακού εδέσματος, 
η οποία αναμένεται κατά 42% πιο ακρι-
βή φέτος στην Αττική.

Ο Πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών 
Αθηνών Παναγιώτης Σαχινίδης μίλησε 
στο Newsbomb.gr για την τιμή της λα-
γάνας που αναμένεται φέτος από 4 ευ-
ρώ έως και 5 ευρώ. 

«Πέρυσι η τιμή της λαγάνας κυμαινό-
ταν μεταξύ 3 – 3,50 ευρώ. Φέτος λό-
γω των ανατιμήσεων που έχουν προη-
γηθεί στις πρώτες ύλες, εκτιμούμε ότι 
θα υπάρξει μια αύξηση στην τιμή και θα 

πωλείται την Καθαρά Δευτέρα μεταξύ 
4 και 5», είπε ο κ. Σαχινίδης.

Θέλω να πιστεύω ότι οι δικοί μας 
φούρνοι δεν θα προβούν σε τέτοιες αυ-
ξήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, προ-
τείνω να ψάξουμε συνταγές για σπιτι-
κή λαγάνα… Δεν είναι καιροί για τέτοια 
έξοδα!
Κ.Η.

«Επιδημία» ρατσισμού  
Δύο ακροδεξιοί φοιτητές στη Γαλλία που 

έβαψαν άσπρο άγαλμα του Ουγκώ επειδή το 
έβρισκαν πολύ σκούρο καταδικάστηκαν σε 
140 ώρες κοινωφελούς εργασίας. 

Οι δύο φοιτητές, ακροδεξιών πολιτικών 
πεποιθήσεων, θεώρησαν πως το άγαλμα -έρ-
γο Σενεγαλέζου γλύπτη- ήταν πολύ σκούρο 
και έβαψαν με άσπρη μπογιά το πρόσωπο, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στη συνέχεια ανα-
κοίνωσαν μέσω Διαδικτύου ότι «με πρωτο-
βουλία τοπικών εθνικιστών το άγαλμα του 
Ουγκώ έχει πλέον ωραίο άσπρο, γαλλικό 
χρώμα». Η καταδίκη τους αφορά καταστρο-
φές που, με ρατσιστικούς στόχους, προκάλε-
σαν σε δημόσιο αγαθό. Πέραν της κοινωφε-
λούς εργασίας, οι δύο νεαροί θα πρέπει να 
καλύψουν και τις δαπάνες αποκατάστασης 
του αγάλματος. Αν δεν εκτίσουν την ποινή 
τους, αντιμετωπίζουν κίνδυνο φυλάκισης 
τριών ετών.

Ο συνήγορος ενός εκ των δύο καταδικα-

σθέντων δήλωσε ικανοποιημένος διότι το δι-
καστήριο έλαβε υπόψη το νεαρό της ηλικίας 
τους και το ότι είχαν λευκό ποινικό μητρώο, 
ενώ ο Δήμος της Μπενζασόν, όπου βρίσκεται 
το άγαλμα, και εκπρόσωποι αντιρατσιστικών 
οργανώσεων θεώρησαν ελαφρά την ποινή 
και εξέφρασαν την ελπίδα πως τουλάχιστον 
θα συνετίσει τους δύο φοιτητές.

Κ.Η. 

55χρονος υπέστη ανακοπή στην 
καρναβαλική παρέλαση της Αλεξ/πoλης 
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Η κυβέρνηση επιταχύνει την 
κατασκευή του φράχτη στον 
Έβρο, ενώ βρίσκεται σε διαρκή 
ετοιμότητα για την αντιμετώπι-
ση των μεταναστευτικών ροών, 
δήλωσε ο υπουργός Προστασί-
ας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, σε συνέντευξή του στον 
ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε ο υπουργός, 
στο επόμενο 10μηνο θα έχουν 
κατασκευαστεί τα επιπλέον 35 
χιλιόμετρα του φράχτη στον 
Έβρο, καθώς ήδη έχει επιλεγεί 
ο ανάδοχος και αναμένεται η 
έγκριση του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου για να ξεκινήσει το έργο.
Το κόστος του έργου θα 

ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ και 
θα καλυφθεί από τον ελληνικό 
προϋπολογισμό, αλλά όπως είπε 
ο κ. Θεοδωρικάκος, οι χώρες της 
Ε.Ε «πρέπει να κατανοήσουν ότι 
τα σύνορα του Έβρου δεν είναι 
μόνο σύνορα της Ελλάδας αλλά 
και της Ευρώπης με την Τουρ-
κία», εκφράζοντας ταυτόχρονα 
αισιοδοξία ότι τουλάχιστον ορι-
σμένες χώρες θα συνδράμουν 
στην κάλυψη της δαπάνης.

Επανέλαβε ότι τα σύνορά 
μας είναι απροσπέλαστα «δεν 

περνάει τίποτα, ιδιαίτερα στον 
Έβρο» σημειώνοντας ότι οι κα-
ταστροφικοί σεισμοί στην Τουρ-
κία, ενδεχομένως να ενισχύσουν 
το μεταναστευτικό ρεύμα προς 
την Ευρώπη και γι’ αυτόν τον 
λόγο υπάρχει ετοιμότητα, τόσο 

στον Έβρο, όσο και στα νησιά, 
όπου η αστυνομία συνδράμει 
το λιμενικό.

«Όταν σημειώθηκε αυτή η 
τραγωδία στη γειτονική Τουρκία, 
η ελληνική κυβέρνηση και ο ελ-
ληνικός λαός βρεθήκαμε δίπλα 

στους γείτονές μας. Πήγαν τα 
παλικάρια της ΕΜΑΚ και συνέ-
δραμαν να σωθεί κόσμος. Βε-
βαίως εκεί απ’ ότι φαίνεται το 
πρόβλημα είναι τεράστιο και οι 
πάντες βοηθούν την Τουρκία να 
ορθοποδήσει. Όμως, υπάρχει ο 

κίνδυνος όλο αυτό να μετακυλη-
θεί σε νέες ισχυρές μεταναστευ-
τικές πιέσεις», είπε ο υπουργός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρ-
θηκε και στα εικονικά σύμφωνα 
συμβίωσης πολλών εκ των νέ-
ων συνοριοφυλάκων στον Έβρο 
για να πετύχουν ευνοϊκή τοπο-
θέτηση στην αστυνομική διεύ-
θυνση Αλεξανδρούπολης, επι-
σημαίνοντας:

«Στον Έβρο είχαμε και κάτι 
ανάποδο, θέλω να το πω γιατί 
πρέπει να είμαστε πάρα πολύ 
εντάξει και πάρα πολύ ειλικρι-
νείς: Δυστυχώς υπήρξαν ορι-
σμένοι από τους 250 νεοπρο-
σληφθέντες συνοριοφύλακες, 
οι οποίοι ψευδέστατα δήλωσαν 
σύμφωνα συμβίωσης. Έχει δι-
αταχθεί διοικητική έρευνα και 
ποινική έρευνα από την δικαι-
οσύνη και είναι προφανές ότι 
όσοι νομίζουν ότι θα αρχίσουν 
την πορεία τους και την στα-
διοδρομία τους στην Ελληνική 
Αστυνομία με παρανομίες, είναι 
πολύ γελασμένοι και δεν πρό-
κειται ποτέ να προσληφθούν. 
Όποιος έχει το εθνόσημο στην 
στολή του, θα πρέπει να το έχει 
στο μυαλό και στην καρδιά του 
με πράξεις».

Θεοδωρικάκος: Τα σύνορά μας 
στον Έβρο είναι απροσπέλαστα

ΣΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΕΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ             

 Τι είπε για εικονικά σύμφωνα συμβίωσης 
των συνοριοφυλάκων 

Χώρο στο Παράρτημα 
ΑΜΘ του Πανελληνίου Συλ-
λόγου Οπτικών Οπτομετρών 
για την έδρα τους, παραχώ-
ρησε το Επιμελητήριο Έβρου 
στον 4ο όροφο των κτιρια-
κών του εγκαταστάσεων. 

Η συμφωνία συνάφθηκε 
κατόπιν συνάντησης που είχε 

ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Έβρου Χριστόδουλος Το-
ψίδης με τα μέλη της προσω-
ρινής διοικούσας επιτροπής 
του Περιφερειακού Τμήμα-
τος – τους Νικόλαο Γκουγκή 
(Πρόεδρο), Κωνσταντίνο Κε-
τσέρη (Γενικό Γραμματέα) και 
Χρήστο Κουλίγκα (Ταμία). 

Τα μέλη της Επιτροπής 
ενημέρωσαν τον πρόεδρο του 
Επιμελητήριου Έβρου για τις 
δράσεις και τις διεκδικήσεις 
τους αλλά και για το μεγάλο 

όραμά τους που είναι η ίδρυ-
ση και λειτουργία Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών - Το-
μέας Οπτικής και Οπτομετρί-
ας στην Αλεξανδρούπολη

Το Επιμελητήριο Έβρου 
στηρίζει τα σωματεία όλων 
των βαθμίδων που εργάζο-
νται για την προάσπιση και 
προώθηση των συμφερόντων 
των επαγγελματικών κλάδων 
που εκπροσωπούν με απώ-
τερο στόχο πάντα την τοπι-
κή ανάπτυξη και προοπτική.

Στο Επιμελητήριο 
Έβρου

Μεγάλη και συγκινητική η 
ανταπόκριση και η προσφο-
ρά των Εβριτών στην συγκέ-
ντρωση ειδών ανάγκης για 
τους σεισμόπληκτους. Την 
Πέμπτη παραδόθηκε η πρώ-
τη αποστολή ειδών βάρους 
δυο τόνων, και συνεχίζεται η 
συγκέντρωση τροφίμων και 
φαρμάκων, όπως γνωστοποι-
εί με ανακοίνωσή της η Μη-
τρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδος και Σουφλίου: Μετά 
συγκινήσεως ανταποκρινόμε-
νος ο ακριτικός λαός του Κε-

ντρικού και Βορείου Έβρου 
στο κάλεσμα της τοπικής του 
Εκκλησίας, ολοπρόθυμα εκ-
δήλωσε τα θεοφιλή και φι-
λάνθρωπα αισθήματά του 
συγκεντρώνοντας σεβαστές 
ποσότητες ανθρωπιστικής βο-
ήθειας για τους σεισμόπλη-
κτους της Νότιας Τουρκίας 
και της Βόρειας Συρίας. Συ-
γκεκριμένα, την Πέμπτη, 16η 
του μηνός Φεβρουαρίου ε.έ. 
παρεδόθη προς αποστολή, 
καθ´ υπόδειξη της Ιεράς Συ-
νόδου στον Φιλανθρωπικό 
Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών «Αποστολή», 
η πρώτη δόση της ανθρωπι-
στικής βοήθειας προς τους 
εμπερίστατους αδελφούς των 
σεισμόπληκτων περιοχών, 

αποτελουμένη από επτά πα-
λέτες συνολικού βάρους δύο 
περίπου τόνων, προκειμένου 
όπως προωθηθεί αρμοδίως. 
Παράλληλα θα συνεχισθεί η 
συγκέντρωση τροφίμων μα-
κράς διαρκείας και φαρμάκων 
και κατά τις επόμενες ημέρες. 
Ο Σεβασμιώτατος σχολιάζο-
ντας τις αυθόρμητες εκδη-
λώσεις συμπαράστασης του 
λαού μας, σε συνάφεια με το 
μήνυμα του ευαγγελικού ανα-
γνώσματος, που πρόκειται να 
αναγνωσθεί την προσεχή Κυ-
ριακή της Απόκρεω, τόνισε ότι 
«η αγάπη και το ενδιαφέρον 
για τον εμπερίστατο πλησίον 
μας θα γίνει το κριτήριο της 
ιδικής μας σωτηρίας».
radioevros.gr

Μεγάλη η προσφορά των 
Βορειοεβριτών στους 
σεισμόπληκτους

Απεστάλησαν ήδη 
δύο τόνοι ειδών 
ανάγκης 

Παραχώρηση χώρου στο 
Τμήμα ΑΜΘ του Πανελληνίου 
Συλλόγου Οπτικών 
Οπτομετρών 
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Το 3ο Γενικό Λύκειο της Αλε-
ξανδρούπολης πραγματοποίησε το 
Σάββατο 18/2/2023 δράση εθελο-
ντικής αιμοδοσίας στο Νομαρχείο 
με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μα-
θητών, μαθητριών και γονέων του 
σχολείου στη μνήμη του Μητούση 
Σταύρου, εκπαιδευτικού, κλάδου 
Φυσικής Αγωγής, που έφυγε από 
τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2011.

«Ελπίζουμε το παράδειγ-
μα τους να το ακολουθή-
σουν άλλα λύκεια της πόλης 
μας καθώς και πολιτιστικοί 
και άλλοι σύλλογοι καλώ-
ντας οργανωμένα σε συ-
νεργασία μαζί μας και με 
τον Σύλλογο Αιμοδοτών 
τους πολίτες να συμμετέ-
χουν στις αιμοληψίες στο 
Νομαρχείο κάθε Σαββάτου 
8:30 με 13:30» αναφέρει 
εκ μέρους του προσωπικού 
της υπηρεσίας αιμοδοσίας 
ο Αιματολόγος Γεώργιος 
Μαρτίνης

Μια 28χρονη κοπέλα από το Τυ-
χερό βρέθηκε χθες το πρωί νεκρή σε 
χαράδρα στην περιοχή της Λευκίμ-
μης, κι ενώ είχε εξαφανιστεί από το 
απόγευμα της Κυριακής.

Η κοπέλα που ήταν η ψυχή της 

διοργάνωσης των καρναβαλικών 
εκδηλώσεων της περιοχής, βρέθη-
κε από συγγενή λίγο έξω από τη 
Λευκίμμη. Η οικογένεια και οι φίλοι 
της ανησύχησαν όταν η 28χρονη 
δεν εμφανίστηκε στο ποδοσφαιρικό 

αγώνα που είχε πει ότι θα πήγαινε 
την Κυριακή.

Στο στήθος της κοπέλας βρέθη-
κε καρφωμένο ένα μαχαίρι, ενώ εί-
χε τραύματα από μαχαίρι και στα 
χέρια. Στο σημείο του εντοπισμού 
της, βρέθηκε και το μηχανάκι της. 
Στην περιοχή μετέβη και ο ιατροδι-
καστής Παύλος Παυλίδης, καθώς 
και η σήμανση. Εξετάζονται όλα τα 
ενδεχόμενα για τις συνθήκες και τα 
αίτια του θανάτου από την αστυνο-
μία, ενώ απαντήσεις θα δώσει και η 
νεκροψία - νεκροτομή.

Σοκ από το θάνατο 
28χρονης στο Τυχερό

Συμβολική σκυταλοδρομία 
για την Ν. Ορεστιάδα 
“100 χιλιόμετρα πορείας-100 χρόνια ιστορίας”

ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΠΟΡΕΙΑΣ – 100 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Η 
Οργανωτική Επιτροπή των 100 χρόνων 
του Δήμου Ορεστιάδας και ο Σύλλογος 
Δρομέων Ορεστιάδας διοργανώνουν 
σκυταλοδρομία μήκους 100 χιλιομέτρων 
στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων 
από την ίδρυση της πόλης.

 Η δράση προγραμματίζεται εντός του 
Απριλίου 2023 με αφετηρία το συνορια-
κό σταθμό των Καστανέων και τερματι-
σμό την κεντρική πλατεία Νέας Ορεστι-
άδας. Η σκυταλοδρομία έχει συμβολικό 

και όχι ανταγωνιστικό χαρακτήρα, διευ-
κρινίζει η σχετική ανακοίνωση.

 Συμβολίζει την ιστορική πορεία των 
100 χρόνων των κατοίκων της Νέας 
Ορεστιάδας, την ομαδικότητα, τη συνερ-
γασία, την προοπτική, το μέλλον. Όπως 
ενημερώνουν οι διοργανωτές στην σχετι-
κή ανακοίνωση, θα ακολουθήσει σύντο-
μα νέα ανακοίνωση με την ημερομηνία 
διεξαγωγής, την αναλυτική περιγραφή 
της διαδρομής και όλες τις σχετικές πλη-
ροφορίες.

Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας από το 
3ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης

Με τη συμμετοχή 
εκπαιδευτικών, 
μαθητών, μαθητριών 
και γονέων του 
σχολείου

Αλεξανδρούπολη: Δύο 
συλλήψεις για κλοπή… 

τηλεσκόπιου
Διέρρηξαν σπίτι  σε οικισμό του Έβρου

Συνελήφθησαν σε περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης, από αστυνομικούς 
της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας 
Επέμβασης της Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Αλεξανδρούπολης δύο ημεδα-
ποί, διότι νωρίτερα διέρρηξαν σπίτι  
σε οικισμό του Έβρου και αφαίρεσαν 

από το εσωτερικό του ένα τηλεσκόπιο 
και τέσσερα είδη σπιτιού. Στο πλαίσιο 
των ερευνών βρέθηκαν τα αφαιρεθέ-
ντα είδη τα οποία κατασχέθηκαν και 
αποδόθηκαν στον διακαιούχο τους. 
Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύ-
θυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης

ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΗ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΧΑΡΑΔΡΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ            

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα 

Σοκ και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο θάνατος 28χρονης 
κοπέλας από το Τυχερό που σε χαράδρα στην περιοχή της Λευκίμμης

Διακοπή νερού στα Αλώνια 
Σήμερα Τρίτη 21/2

Ενημερώνουμε ότι σήμερα ημέρα Τρίτη 21.02.2023 από τις 09.00 πμ θα 
πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στα ΑΛΩΝΙΑ καθώς συνεργείο του Δήμου 
θα πραγματοποιήσει εργασίες αποκατάστασης βλάβης.
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Χωρίς παιδίατρο μένει από 
σήμερα το Κέντρο Υγείας Δι-
καίων μετά την μη ανανέωση 
της θητείας της υπάρχουσας 
γιατρού η οποία λόγω συντα-
ξιοδότησης αποχωρεί από την 
δομή.

Ο Αντιπρόεδρος του Ιατρι-
κού Συλλόγου Έβρου και μέ-
λος του ΔΣ του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου Ανδρέ-
ας Παπανδρούδης μιλώντας 
σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιά-
δας τόνισε ότι έχει κατατε-
θεί   επείγουσα  παρέμβαση 
στο Υπουργείο Υγείας με την 
οποία ζητείται η άμεση ανά-
κληση της απόφασης αυτής 
και ταυτόχρονα η παράταση 

της θητείας της γιατρού  για 
όσο διάστημα χρειασθεί .

Ο κ Παπανδρούδης χαρα-
κτήρισε “άστοχη, άδικη και 
λανθασμένη” την απόφαση 
του Υπουργείου να λήξει την 
θητεία χωρίς να την ανανεώσει 
και ενώ στην προκειμένη περί-
πτωση η  παιδίατρος επιθυμεί 
να παραμείνει και να προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες της.

Η περιοχή εμβέλειας του 
ΚΥ Δικαίων είναι όλος ο πα-
λαιός Δήμος Τριγώνου που 
περιλαμβάνει 17 χωριά με 
έναν μεγάλο αριθμό παιδιών 
που εξυπηρετούνται σε αυτό, 
αποφεύγοντας την ταλαιπω-
ρία των μεγάλων αποστάσεων 

προς το ΚΥ  Ορεστιάδας ή το 
Νοσοκομείο  Διδυμοτείχου .

«Είναι ενήμερη η διοίκηση  
και το Υπουργείο Υγείας» τόνι-
σε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας  ο δι-
ευθυντής του Κέντρου Κλεάν-
θης Χαλιαμπάλιας ελπίζοντας 
σε μια θετική εξέλιξη.

Να  προσθέσουμε εδώ ότι 
ανάλογο θέμα είχε προκύψει 
πριν από 1 χρόνο και με τους 
δυο διευθυντές των Κέντρων 
Υγείας Δικαίων και Ορεστιά-

δας όπου  λόγω συνταξιοδότη-
σης έληγε η θητεία τους χωρίς 
να υπάρχει διάδοχη κατάστα-
ση. Εκεί με  παρέμβαση του Ια-
τρικού Συλλόγου Έβρου  αφού 
δεν είχε γίνει ανάλογη προκή-
ρυξη, δόθηκε μια παράταση 6 
μηνών που σημαίνει ότι όταν 
αυτή λήξει θα έχουμε και κει 
την ίδια κατάσταση  .

Στο ΚΥ Δικαίων σήμερα 
εξυπηρετούνται σε καθημερι-
νή βάση 30 πολίτες υπάρχει 

δλδ μια ικανοποιητική κίνηση 
η οποία   θα γίνει προβλημα-
τική εάν εκλείψουν ειδικότη-
τες γιατρών.

Το υπόμνημα του Ιατρι-
κού Συλλόγου εστάλη στους 
βουλευτές του νομού, στην 
4η ΥΠΕ ΑΜ-Θ, στον Δήμαρχο 
Ορεστιάδας  ώστε να πάρουν 
γρήγορες αποφάσεις κάνοντας 
παρεμβάσεις όπου χρειαστεί.

Το αίτημα είναι κοινό για 
κάθε ακριτική περιοχή: Άμεση 

προκήρυξη των κενών οργα-
νικών θέσεων και προγραμ-
ματισμός προσλήψεων ώστε 
να μην μείνει κενό διάστημα 
χωρίς ιατρική φροντίδα. Άλ-
λωστε «με επιστρατεύσεις δεν 
λύνονται τα κενά» όπως τονί-
ζει ο κ Παπανδρούδης απευ-
θυνόμενος στην διοίκηση του 
Υπουργείου.
Μ. Μανάκα – ertnews.gr

Χωρίς παιδίατρο από σήμερα 
το Κέντρο Υγείας Δικαίων

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ 
Η ΟΠΟΙΑ ΛΟΓΩ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΜΗ     

Η περιοχή εμβέλειας του ΚΥ Δικαίων είναι 
όλος ο παλαιός Δήμος Τριγώνου που 
περιλαμβάνει 17 χωριά με έναν μεγάλο 
αριθμό παιδιών που εξυπηρετούνται σε 
αυτό

Το λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης επισκέφθηκε η Υφυπουρ-
γός Άμυνας των ΗΠΑ Celeste 
Wallander. Σε ανάρτησή του ο 
πρόεδρος του Οργανισμού Λι-
μένα Κωνσταντίνος Χατζημιχα-
ήλ αναφέρει:

«Είχαμε την τιμή να υποδε-
χθούμε στον λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης την Υφυπουργό 
Άμυνας των ΗΠΑ για Θέματα 
Διεθνούς Ασφάλειας, Celeste 
Wallander!

Η κα. Wallander συνοδευό-
ταν από τον Έλληνα Υφυπουρ-
γό Εθνικληςς Αμυτνας Νίκπο 
Χαρδαλιά, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
Κωνσταντίνο Φλώρο, την Επι-
τετραμμένη της Αμερικανικής 
Πρεσβείας Maria Olson, και τη 
Γενική Πρόξενο των ΗΠΑ στη 
Θεσσαλονίκη Liz Lee!

Είχε προηγηθεί συνάντη-
ση με τον Αντιπρόεδρο του 
μεγαλύτερου μεταφορέα βα-
ρέων οχημάτων και ελικο-
πτέρων της Αμερικανικής Κυ-

βέρνησης, American Roll-On 
Roll-Off  Carrier Group (ARC), 
Kevin Killoran & του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου της VISTA 
MARITIME & LOGISTICS S.A., 
Σπύρου Ζερβάκη και συζήτη-
ση για επέκταση της συνεργα-

σίας μας & χρήση του λιμένα 
για εμπορικά οχήματα, πέραν 
της επικείμενης αύξησης των 
στρατιωτικών! 

«Η σύγχρονη ιστορία του 
λιμένα της Αλεξανδρούπο-
λης είναι στενά συνδεδεμένη 
με τους ελιμενισμούς του ARC 
Endurance, του μεγαλύτερου 
μεταγωγικού που διαθέτει η 
εταιρία και ένα από τα μεγαλύ-
τερα στις ΗΠΑ» σημείωε ο πρό-
εδρο του ΟΛΑ Κ. Χατζημιχαήλ!

Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης η Υφυπουργός 
Άμυνας των ΗΠΑ
Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον 
Αντιπρόεδρο του μεγαλύτερου μεταφορέα 
βαρέων οχημάτων και ελικοπτέρων της 
Αμερικανικής Κυβέρνησης
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Περίπου 800 βαρέα οχήματα 
(φορτηγά, λεωφορεία κ.α.), της κα-
τηγορίας άνω των 3,5 τόνων, “κατε-
βαίνουν” από τον βόρειο και τμήμα 
του κεντρικού Έβρου στην Αλεξαν-
δρούπολη, για τον τακτικό τεχνικό 
έλεγχό τους, εξαιτίας της αναστο-
λής λειτουργίας του δημόσιου ΚΤΕΟ 
Ορεστιάδας (Καβύλη), από τον Ιού-
λιο του 2021, όταν έμεινε χωρίς το 
απαιτούμενο πιστοποιημένο τεχνικό 
προσωπικό. 

Εδώ και 1,5 χρόνο, οι ιδιοκτήτες 
φορτηγών, λεωφορείων και κάθε άλ-
λου οχήματος που ανήκει στα βα-
ρέα αναγκάζονται να εξυπηρετού-
νται από τα δύο ιδιωτικά ΚΤΕΟ της 
Αλεξανδρούπολης, που διαθέτουν 
γραμμή για οχήματα άνω των 3,5 
τόνων, ωστόσο αυτή η λύση τούς κο-
στίζει ένα μεροκάματο και τα έξοδα 
μετακίνησης. 

Όσον αφορά το ιδιωτικό ΚΤΕΟ της 
Ορεστιάδας, δεν διαθέτει γραμμή για 

οχήματα άνω των 3,5 τόνων, ενώ και 
το όποιο επιχειρηματικό ενδιαφέρον 
εκδηλώνεται για τη δημιουργία νέ-
ας επένδυσης τεχνικού ελέγχου οχη-
μάτων κάθε τύπου στην Ορεστιάδα, 
φαίνεται ότι θα απαιτήσει αρκετό και-
ρό ακόμα για να υλοποιηθεί. 

Το θέμα τέθηκε εμφατικά στην 
πρόσφατη ευρεία σύσκεψη που είχε 
ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, Χρήστος Μέ-
τιος με τους προέδρους των κοινοτή-
των του δήμου Ορεστιάδας, καθώς 
το δημόσιο ΚΤΕΟ ανήκει στην αρ-
μοδιότητα της Περιφέρειας, η οποία, 
ωστόσο, δηλώνει αδυναμία να απο-
καταστήσει τη λειτουργία του με νέες 
προσλήψεις, ενώ λόγω της γενικότε-
ρης έλλειψης τεχνικού προσωπικού 
στα εναπομείναντα ΚΤΕΟ όλης της 
Περιφέρειας, δεν είναι δυνατή ούτε η 
εκ περιτροπής μετακίνηση υπαλλήλου 
σε αυτό της Καβύλης Ορεστιάδας. 

Η δέσμευση του Περιφερειάρχη 
ήταν ότι θα εξεταστούν όλες οι δυ-

νατές επιλογές για την επίλυση του 
προβλήματος, ανάμεσα στις οποίες 
ακόμα και η διερεύνηση της δυνατό-
τητας ενοικίασης του δημόσιου ΚΤΕΟ 
σε ιδιώτη, ενώ στις προτάσεις που 
ακούστηκαν στη σύσκεψη με τους 
προέδρους, ήταν να δοθεί ενός έτους 
παράταση στην υποχρέωση ελέγχου 
των βαρέων οχημάτων που είναι εγ-
γεγραμμένα στη Διεύθυνση Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας, 

με την προσδοκία ότι στο διάστημα 
που θα μεσολαβήσει, είτε θα έχει 
βρεθεί λύση για το δημόσιο ΚΤΕΟ 
είτε θα έχει προχωρήσει η ιδιωτική 
πρωτοβουλία για τη δημιουργία νέ-
ων εγκαταστάσεων τεχνικού ελέγχου, 
που θα διαθέτουν μικτή γραμμή, για 
ελαφρά και βαρέα οχήματα. 

«Με τα σημερινά δεδομένα, δεν 
υπάρχει περίπτωση να επαναλειτουρ-
γήσει άμεσα το δημόσιο ΚΤΕΟ, και το 

θεσμικό πλαίσιο για να βγει σε δημο-
πρασία μία δημόσια δομή, δεν είναι 
εύκολο», ανέφερε για το θέμα το δή-
μαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυ-
ρίδης, απαντώντας στον επικεφαλής 
της παράταξης «Δυναμικά Μπροστά», 
Παναγιώτη Σιανκούρη, που ζήτησε 
ενημέρωση στην τελευταία συνεδρί-
αση του δημοτικού συμβουλίου.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Χωρίς ΚΤΕΟ για βαρέα οχήματα 
ο βόρειος Έβρος

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Υπό εξέταση όλες οι πιθανές λύσεις, δίχως όμως να 
είναι ορατή η άμεση επαναλειτουργία 

Γραπτή Ερώτηση κατέθε-
σε (18/2) ο Βουλευτής κι Επί-
τιμος Αρχηγός της Αστυνομίας 
Αναστάσιος Δημοσχάκης στον 
Υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών.

Στο επίκεντρο της Ερώτησης 
βρίσκεται ο κάθετος άξονας Αρ-
δανίου – Ορμενίου ο οποίος με 
τα σημερινά δεδομένα κρίνεται 
ανεπαρκής να εξυπηρετήσει τους 
σημαντικούς κυκλοφοριακούς 
φόρτους & φορτία που θα προ-
κύψουν προσεχώς.

Ο βουλευτής υπογραμμίζει 
ότι τα έργα υποδομής που βρί-
σκονται σε εξέλιξη, και τα οποία 
θα εξασφαλίσουν την Σιδηρο-
δρομική σύνδεση του Λιμένα της 
Αλεξ/πολης με τα λιμάνια της 
Βουλγαρίας όπως αυτό του Πύρ-
γου (Μπουργκάζ) της Βάρνας & 
του Ρούσε θα καταστήσουν την 
περιοχή του Έβρου κεντρικό δι-
ακομετακομιστικό κέντρο. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο σημερινός κάθε-
τος άξονας Αρδανίου- Ορμενίου 
αδυνατεί να εκπληρώσει τον ρό-
λο του με επάρκεια κι ασφάλεια, 
κυρίως για τον μεγάλο αριθμό 
βαρέων οχημάτων που διέρχο-
νται και τα οποία είναι όχι μόνο 

εγχώρια αλλά και από γειτονι-
κές χώρες.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ήδη 
βρίσκονται σε εξέλιξη οι περι-
βαλλοντικές μελέτες για το έργο 
της σιδηροδρομικής σύνδεσης 
Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου ο 
βουλευτής ρωτά τον αρμόδιο 
Υπουργό αν υπάρχει πρόβλεψη 
για παράλληλη μελέτη αναβάθ-
μισης των γεωμετρικών χαρα-
κτηριστικών του Καθέτου Άξονα 
Αρδανίου – Ορμενίου.

Ακολουθεί η Ερώτηση:
Το τελευταίο χρονικό διά-

στημα, ο Ν.Έβρου, μετατρέπε-
ται σταδιακά σε ένα απέραντο 
«εργοτάξιο» σημαντικών έργων 
υποδομής, τα οποία αναμένεται 
να συμβάλλουν στην αναπτυξι-
ακή του θωράκιση!

Ένα από τα έργα που θα παί-
ξουν σημαντικό ρόλο στην ανά-
πτυξη της περιοχής, είναι η Σιδη-
ροδρομική σύνδεση του Λιμένα 
της Αλεξ/πολης με τα λιμάνια της 
Βουλγαρίας όπως αυτό του Πύρ-
γου (Μπουργκάζ) της Βάρνας & 
του Ρούσε. Το εν λόγω έργο πε-
ριλαμβάνει την αναβάθμιση της 
υφιστάμενης γραμμής αλλά και 
την κατασκευή νέας, με νέα χά-

ραξη. Η υλοποίησή του, θα κα-
ταστήσει την εθνικά ευαίσθητη 
περιοχή του Νομού σε κόμβο 
μεταφορών και σύνδεσης με τα 
Ανατολικά Βαλκάνια μέχρι την 
Ουκρανία.

Ωστόσο, το εθνικό οδικό δί-
κτυο μεταφορών, το οποίο απο-
τελεί ένα σημαντικό κρίκο την 
τρέχουσα χρονική στιγμή στην 
περιοχή των βαλκανικών χωρών, 
εξακολουθεί να παραμένει ανε-
παρκές. Ο κάθετος άξονας Αρ-
δανίου – Ορμενίου αποδεδειγ-
μένα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει 
τους σημαντικούς κυκλοφορια-
κούς φόρτους & φορτία που θα 
προκύψουν..!!

Κρίνεται ως εκ τούτου απα-
ραίτητος ο σχεδιασμός από τώ-
ρα της αναβάθμισης των οδι-
κών μεταφορών, προκειμένου 
να διαμορφωθούν οι κατάλλη-
λες συνθήκες καθόσον οι απαι-
τήσεις της γρήγορης αλλά και 
ασφαλούς διέλευσης οχημάτων 
θα είναι συνεχώς αυξανόμενες 
& επιτακτικές…

Το πρόβλημα έγκειται κυρί-
ως στον μεγάλο αριθμό βαρέων 
οχημάτων που διέρχονται από 
τον κάθετο άξονα, τα οποία εί-
ναι όχι μόνο εγχώρια αλλά και 
από γειτονικές χώρες.

Η κατασκευή ενός σύγχρονου 
αυτοκινητόδρομου διπλής κυ-

κλοφορίας ανά κατεύθυνση με 
διαχωριστική λωρίδα, ενός άξο-
να ταχείας κυκλοφορίας ευρω-
παϊκών προδιαγραφών, θα δημι-
ουργήσει προϋποθέσεις ταχείας 
εξυπηρέτησης όχι μόνο προσώ-
πων αλλά και πραγμάτων!!

Είναι χρονικά πρόσφορο, 
λαμβάνοντας υπόψιν τις μελέ-
τες που αφορούν την νέα χάρα-
ξη της Σιδηροδρομικής Γραμμής 
Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου, 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
αναβάθμισης του καθέτου Άξο-
να Αρδανιου- Ορμενιου!!

Στόχος είναι ο συγκεκριμέ-
νος Κάθετος Άξονας να λάβει 
τις απαιτούμενες γεωμετρικές 

διαστάσεις, να μετατραπεί από 
μονής σε διπλής κυκλοφορίας, 
ώστε να γίνει ένας ανταγωνι-
στικός κι αντίστοιχος όλων των 
υπολοίπων της Εγνατίας Οδού. 
Θα ήταν σκόπιμο & εθνικά ωφέ-
λιμο οι Μελέτες οι περιβαλλο-
ντικές που ήδη ξεκίνησαν να 
έχουν διπλή στόχευση από τώ-
ρα … ώστε όταν θα αποφασιστεί 
η υλοποίηση της προτεινόμενης 
κατασκευής να έχουν εξασφαλι-
στεί οι βασικές Μελέτες..!

Επισημαίνεται ότι η γειτονι-
κή Βουλγαρία έχει αναβαθμίσει 
τα βασικά της οδικά δίκτυα, τα 
οποία συνδέουν τα μεγάλα αστι-
κά κέντρα αλλά και τους λιμένες 
της χώρας.

Λαμβάνοντας δε υπόψη, ότι ο 
λιμένας Αλεξ/πολης αναβαθμίζε-
ται γεωστρατηγικά και αποτελεί 
κέντρο ενεργειακών και μεταφο-
ρικών εξελίξεων, αποτελώντας 
«ισχυρό κρίκο» Διευρωπαϊκού 
Δικτύου Λιμένων! Συνεπώς κα-
θίσταται αναγκαίο το ως άνω 
οδικό δίκτυο να αναβαθμιστεί και 
να εκσυγχρονιστεί, ανταποκρινό-
μενο στις γεωπολιτικές συνθήκες 
που διαμορφώνονται στην περι-
οχή των Ανατολικών Βαλκανίων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανω-
τέρω, ερωτάσθε :

Υπάρχει ο σχεδιασμός να 
προβεί το Υπουργείο στην μελέτη 
αναβάθμισης των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών του Καθέτου 
Άξονα Αρδανίου – Ορμενίου ;

Δημοσχάκης: Ανεπαρκής ο κάθετος άξονας Αρδανίου – Ορμενίου

Ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο: Ο 
δρόμος αδυνατεί να εκπληρώσει τον ρόλο 
του με επάρκεια κι ασφάλεια, κυρίως για 
τον μεγάλο αριθμό βαρέων οχημάτων που 
διέρχονται 
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Η ανταγωνιστικότητα κάθε 
σύγχρονου λιμένα “περνά” μέσα 
(και) από τις οδικές και σιδηρο-
δρομικές συνδέσεις. Η ανωτέρω 
παραδοχή “κουμπώνει” απόλυ-
τα στην περίπτωση του λιμένα 
Αλεξανδρούπολης, το οποίο – 
λόγω των γεωπολιτικών εξελί-
ξεων – διεκδικεί έναν πιο σύν-
θετο ρόλο.

Μπορεί σε απόλυτα οικονο-
μικά μεγέθη, το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης να θεωρείται αρ-
κετά “μικρό” (το 2021, το λιμάνι 
σημείωσε κύκλο εργασιών 1,5 
εκατ. έναντι 0,6 εκατ. το 2020), 
ωστόσο διαθέτει ισχυρή “δυνα-
μική”, εξαιτίας της γεωγραφικής 
θέσης του (αποφυγή στενών 
Βοσπόρου).

Τα όσα έχουν συμβεί τα τε-
λευταία χρόνια και κυρίως, η 
την έναρξη ρωσο-ουκρανικού 
πολέμου έχουν αναβαθμίσει τη 
σημασία του λιμένα, με απο-
τέλεσμα η ελληνική Πολιτεία 
να δρομολογήσει ενέργειες εκ-

συγχρονισμού του λιμένα, μέ-
σω οδικών και σιδηροδρομικών 
συνδέσεων.

Οι οδικές και σιδηροδρομι-

κές συνδέσεις

Στα τέλη του 2021 υπογρά-
φηκε η σύμβαση για την Ανατο-
λική Περιφερειακή Οδό Αλεξαν-
δρούπολης, η οποία αποτελεί 
την οδική σύνδεση της Εγνατί-
ας Οδού με τον λιμένα. Το έργο 
αφορά 3,03 χλμ. αστικής αρτη-
ρίας και 0,5 χλμ. συνδετήριου 
κλάδου με το λιμάνι. Αντίστοι-
χα, τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει 
“αναβιώσει” και η σιδηροδρομι-
κή σύνδεση του λιμένα. Την εξε-
ταζόμενη περίοδο διεξήχθησαν 
54 σιδηροδρομικά δρομολόγια 
πλήρους φορτίου από/προς τον 
λιμένα Αλεξανδρούπολης, κυρί-
ως στρατιωτικού υλικού.

Παράλληλα, η ΕΡΓΟΣΕ έχει 
προκηρύξει το έργο της ανα-
βάθμισης και του διπλασιασμού 
της σιδηροδρομικής γραμμής 

Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, 
αρχικού προϋπολογισμού 1,07 
δις ευρώ. Το έργο – μεταξύ άλ-
λων – περιλαμβάνει την κατα-
σκευή περί τα 186 χλμ. κύριας 
σιδηροδρομικής γραμμής και 
βελτίωση – προσαρμογή των 15 
σιδηροδρομικών σταθμών και 
στάσεων στο τμήμα “Αλεξαν-
δρούπολη – Διδυμότειχο” και 

19 σιδηροδρομικών σταθμών 
και στάσεων στο τμήμα “Διδυ-
μότειχο – ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα”.

Τόσο το Αλεξανδρούπολη – 
Ορμένιο, όσο και η πεδινή χά-
ραξη Θεσσαλονίκη – Τοξότες 
εντάσσονται στο φιλόδοξο εγ-
χείρημα της σιδηροδρομικής 
σύνδεσης των λιμένων Θεσ-

σαλονίκης, Καβάλας και Αλε-
ξανδρούπολης με λιμάνια της 
Βουλγαρίας (Sea2Sea). Εκτός 
από τις οδικές και σιδηροδρο-
μικές συνδέσεις και έπειτα από 
την απόφαση για τη ματαίωση 
της ιδιωτικοποίησης του λιμένα 
Αλεξανδρούπολης, το ΤΑΙΠΕΔ 
αποφάσισε την υλοποίηση έρ-
γων, ύψους 23 εκατ. ευρώ, με 

στόχο την ενίσχυση της εμπο-
ρευματικής δραστηριότητάς 
του, μέσω και της προμήθει-
ας ανυψωτικών μηχανημάτων. 
Πλέον, το λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης μπορεί να αντλή-
σει ευρωπαϊκά κονδύλια, αφού 
εντάχθηκε στο Διευρωπαϊκό Δί-
κτυο Μεταφορών.

capital.gr

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πως ο πόλεμος “αναβίωσε” 
τη ξεχασμένη σιδηροδρομική γραμμή 
του λιμένα Αλεξανδρούπολης

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ    

Το λιμάνι – λόγω των γεωπολιτικών 
εξελίξεων – διεκδικεί έναν πιο σύνθετο 
ρόλο
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της Κικής Ηπειρώτου
Ανακοινώθηκε την Κυριακή το ψη-

φοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ και στον Έβρο, στο οποίο, 
όπως αναφέρουν τα στελέχη του κόμ-
ματος, «αποτυπώνεται έμπρακτα η διεύ-
ρυνση των δυνάμεων του κόμματος, η 
ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών 
και κατά ποσοστό 50% και η ανανέωση 
των ψηφοδελτίων».

Στον Έβρο, τη μάχη των βουλευτικών 
εκλογών θα δώσουν οι : 

Βαλαβανίδου Σμαρώ, Δημόσιος 
Υπάλληλος στην Υπηρεσία Ασύλου, ΚΥΤ 
Φυλακίου

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα), Βουλευ-
τής Έβρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Δέδογλου Σπύρος, Ελεύθερος Επαγ-
γελματίας, πρώην Συντονιστής Ν.Ε. ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ ΕΒΡΟΥ

Μαλτέζος Μενέλαος, Οικονομολό-
γος-Λογιστής Φοροτεχνικός-Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων

Μπέρδου Κατερίνα, Δικηγόρος Αλε-
ξανδρούπολης

Τσολακίδης Βασίλης, Βιοαρχιτέκτο-
νας, Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Περιβάλλοντος-Ενέργειας-Κλίματος

Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ», ο γραμμα-
τέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου 
του κόμματος Γιώργος Λιανίδης σημεί-
ωσε πως τα πρόσωπα που απαρτίζουν 
το ψηφοδέλτιο στον Έβρο είναι κατα-
ξιωμένα στην τοπική κοινωνία και στο 
επαγγελματικό-επιστημονικό τους πε-
δίο με έντονη παρουσία στους κοινωνι-
κούς αγώνες.

«Είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης, προάγ-
γελος της αναγκαίας πολιτικής αλλαγής 
με πρώτη πολιτική δύναμη τον ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία. Αισιοδοξούμε για 
το τελικό αποτέλεσμα, πρωτίστως πανελ-
λαδικά, ώστε να αναδειχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ 
πρώτο κόμμα. Σε τοπικό επίπεδο, οπωσ-
δήποτε θα είμαστε ικανοποιημένοι με την 
ανάδειξη δύο βουλευτών από τον Έβρο, 
ενώ το ιδανικό θα ήταν να καταφέρου-
με να εκλέξουμε τρεις, όπως το 2019». 

Το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποι-
ηθούν σταδιακά και σημαντικά ονόματα 
νέων υποψηφίων, καθώς η Κουμουνδού-
ρου κρατά πολλά «βαριά» ονόματα για 
την ευθεία της προεκλογικής περιόδου.

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου 
σε ανακοίνωσή της: «Τα ψηφοδέλτια του 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αποτυπώνουν την αμφί-
πλευρη διεύρυνση, που αποτελεί στρα-
τηγική μας επιλογή, εκφράζουν την ανα-
νέωση, αποτελούνται από άνδρες και 
γυναίκες που έχουν επιλεγεί με βάση την 
πολιτική τους συγκρότηση, τις προοδευ-
τικές τους θέσεις, την διαδρομή και την 
καταξίωσή τους ο καθένας και καθεμιά 
στον τομέα του, στην εργασία, στην επι-
στήμη, τον πολιτισμό, τους κοινωνικούς 
αγώνες και την προστιθέμενη αξία που 
μπορούν να προσδώσουν στην συλλο-
γική μας προσπάθεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κάνει πράξη την ισάριθ-
μη αντιπροσώπευση με την υιοθέτηση 

της αναλογίας 50-50 ανδρών και γυ-
ναικών στο 100% των υποψηφιοτήτων.

Ως προς την ανανέωση, σημειώνεται 
ότι το 50% των υποψηφίων δεν ήταν 
υποψήφιοι το 2019. Τέλος, η αμφίπλευ-
ρη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που επιβε-
βαιωνεται από τις υποψηφιότητες, επι-
βεβαιώνει και την κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ 
ΠΣ στο χωρο».

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Σμαρώ Βαλαβανίδου: «Αγώνας 
για μια δίκαιη, δημοκρατική και 
συμπεριληπτική κοινωνία»

Στο πρώτο της σχόλιο μετά την ανα-
κοίνωση της υποψηφιότητάς της, η Σμα-
ρώ Βαλαβανίδου αναφέρει:

«Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι 
μετά την οριστικοποίηση των ονομάτων 
στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στον 
Έβρο, θα είμαι κι εγώ μια από τις τρεις 
γυναίκες υποψήφιες στις επερχόμενες 
εθνικές εκλογές. Μαζί με τους συνυπο-
ψηφίους μου, αλλά και με όλους τους 
προοδευτικούς πολίτες του Εβρου, θα 
δώσουμε τον αγώνα για την πολιτική 
αλλαγή. 

Αγώνας ενάντια στις αντιλαϊκές και 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη που οδηγούν στην 
ολοένα και βαθύτερη φτωχοποίηση των 
μεσαίων και των λαϊκών στρωμάτων. 
Αγώνας για μια δίκαιη, δημοκρατική και 
συμπεριληπτική κοινωνία.

Όλοι μαζί δίνουμε την μάχη της αλ-
λαγής! 

Καλούς αγώνες!»

Νατάσα Γκαρά: «Δημοκρατικός 
ξεσηκωμός για να απαλλαγεί η 
χώρα από τη χειρότερη και πιο 
επικίνδυνη κυβέρνηση»

Η νυν και εκ νέου υποψήφια βουλευ-
τής Νατάσα Γκαρά υπογράμμισε :

«Μετά και την επίσημη ανακοίνωση 
του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον 
Έβρο.

Δίνουμε τη μάχη για την αλλαγή και 
την απαλλαγή από το καθεστώς Μητσο-
τάκη. Με συλλογικότητα και αυταπάρνη-

ση, όλοι μαζί σαν μια γροθιά.
Για δικαιοσύνη παντού, ανάπτυξη, ευ-

ημερία, δημοκρατία. Για τις νικηφόρες 
ανατροπές που η κοινωνία έχει ανάγκη.

Δηλώνω παρούσα στις μάχες για την 
προάσπιση και την ευημερία της κοινω-
νίας του Έβρου, όπως πάντα.

Δημοκρατικός ξεσηκωμός για να 
απαλλαγεί η χώρα από τη χειρότερη 
και πιο επικίνδυνη κυβέρνηση δεκαετί-
ες τώρα.

Καλούς και ελπιδοφόρους αγώνες.
Μέχρι τη νίκη!»

Σπύρος Δέδογλου : «Για να πάρει 
ο Έβρος τη θέση που του ανήκει»

Ο Σπύρος Δέδογλου από την πλευρά 
του, σημείωσε τα εξής:

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Αλέξη Τσί-
πρα και τα όργανα του κόμματος για την 
απόφαση τους να είμαι στο ψηφοδέλτιο 

της νίκης στον Έβρο 
Όλοι μαζί, υποψήφιοι, κόμμα και πο-

λίτες, δίνουμε τη μάχη για τη νίκη του 
ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ στις εθνικές εκλογές του 
2023. Μαζί θα φέρουμε τη μεγάλη πο-
λιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινω-
νία και η χώρα. Για να είναι ο Έβρος στο 
επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων και 
να πάρει τη θέση που του ανήκει».

Μενέλαος Μαλτέζος : 
«Αναγκαία προσπάθεια να 
επιστρέψει η Δικαιοσύνη 
Παντού»

Στην πρώτη του ανάρτηση στα social 
media, μετά την ανακοίνωση της  υπο-
ψηφιότητάς του, ο Μενέλαος Μαλτέζος, 
δημοσίευσε ένα πρωτότυπο και συναι-
σθηματικό βίντεο, στο οποίο κυριαρχεί το 
σλόγκαν της καμπάνιας του «με το δίκιο 
σου» (#metodikiosou), το οποίο είναι 
εμπνευσμένο από το ευρύτερο αφήγη-
μα του ΣΥΡΙΖΑ για Δικαιοσύνη Παντού. 

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά:
«Μετά και την επίσημη ανακοίνωση 

της υποψηφιότητας μου θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τον πρόε-

δρο Αλέξη Τσίπρα για την ευκαιρία που 
μου έδωσαν να σταθώ και εγώ ως απλός 
στρατιώτης στην αναγκαία προσπάθεια 
να επιστρέψει η Δικαιοσύνη Παντού. 

Εύχομαι σ’ αυτό το καινούργιο ταξί-
δι να συναντηθούμε ξανά, όλοι και όλες 
μαζί, ισότιμα και με ειλικρίνεια.

Κάθε κριτική δεχτή, εξάλλου, είναι ο 
μόνος γόνιμος τρόπος να προσχωρή-
σεις μπροστά. 

Ελπίζω να φανώ και εγώ χρήσιμος σ’ 
αυτόν τον αγώνα μαζί με τους συντρό-
φους και τις συντρόφισσες που βρίσκο-
νται στο ψηφοδέλτιο και θα δώσουμε 
έναν συλλογικό αγώνα νίκης».

Κατερίνα Μπέρδου: «Οι νέοι 
άνθρωποι μπορούμε και πρέπει 
να είμαστε μπροστά στην πρώτη 
γραμμή»

Η Κατερίνα Μπέρδου, στο μήνυμά 
της τονίζει :

«Φίλες και φίλοι,
Όλοι βιώνουμε καθημερινά τις συ-

νέπειες από την πολιτική της σημερινής 
κυβέρνησης. 

Η αδιαφάνεια, η παραβίαση θεμελι-
ωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις 
πρωτόγνωρες πρακτικές του “μεγάλου 
αδελφού”, η διαφθορά, η ακρίβεια που 
φτωχοποιεί μεγάλα στρώματα πληθυ-

σμού της χώρας μας, τα υποτιμητικά επι-
δόματα για την αντιμετώπιση του πλη-
θωρισμού, η δημογραφική κατάρρευση 
της περιοχής μας με τα ιδιαίτερα κι ευ-
αίσθητα χαρακτηριστικά, η διάλυση του 
ΕΣΥ, οι αδιανόητες ελλείψεις φαρμάκων 
είναι ορισμένα από τα στοιχεία που συν-
θέτουν την εικόνα της χώρας μας. 

Απέναντι στην πραγματικότητα αυτή, 
αλλά και στις προκλήσεις του μέλλο-
ντος δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. 
Οφείλουμε να ορθώσουμε ένα δημο-
κρατικό τείχος, απέναντι σε όλες αυτές 
τις πολιτικές που πλήττουν βάναυσα την 
δημοκρατία μας. Να σταθούμε απένα-
ντι και να μην επιτρέψουμε την συνέχι-
ση των πολιτικών που μας οδηγούν στο 

περιθώριο. 
Γι’ αυτό, έπειτα από την τιμητική πρό-

ταση που δέχθηκα, αποφάσισα να συ-
μπαραταχθώ συμμετέχοντας στο ψη-
φοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία, συμβάλλοντας με όλες μου 
τις δυνάμεις στην αλλαγή πολιτικής, στην 
αλλαγή πορείας του τόπου μας.

Πιστεύω ακράδαντα πως μόνο ένα 
ισχυρό μέτωπο της μεγάλης προοδευτι-
κής παράταξης στην οποία δραστηριο-
ποιούμαι και συμμετέχω μπορεί να βάλει 
τέλος στην πορεία της παρακμής.

Πιστεύω πως εμείς οι νέοι άνθρωποι 
μπορούμε και πρέπει να είμαστε μπρο-
στά στην πρώτη γραμμή της συμμετοχής 
στην πολιτική. 

Εμείς οι γυναίκες μπορούμε και πρέπει 
να συμμετέχουμε στο πεδίο της πολιτι-
κής μιας και εκεί καθορίζεται το μέλλον 
των παιδιών μας. 

Νιώθω την ευθύνη και συμμετέχω 
και με ιδιαίτερο σεβασμό σε όλους, ζη-
τώ την στήριξή σας, ώστε σ΄ αυτή την 
κρίσιμη ιστορικά περίοδο να προχωρή-
σουμε μαζί μπροστά.

Μαζί για μια νέα προοδευτική δια-
κυβέρνηση». 

Βασίλης Τσολακίδης: 
«Επανεκκίνηση για να πάμε τον 
Έβρο πιο ψηλά!»

«Επιμένουμε Έβρο» αναφέρει μεταξύ 
άλλων στην πρώτη του δήλωση ο υπο-
ψήφιος βουλευτής Βασίλης Τσολακίδης:

«Με μεγάλη χαρά δηλώνω και πά-
λι παρών στον αγώνα για την Πολιτική 
Αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και θα 
είμαι ξανά υποψήφιος βουλευτής στο 
νομό Έβρου με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευ-
τική Συμμαχία!

Όσες και όσοι με γνωρίζετε ήδη, ξέ-
ρετε ότι το ενδιαφέρον μου για την ανά-
πτυξη και την ανάδειξη των δυνατοτήτων 
του Έβρου ξεκινάει από πολύ παλιά και 
συνεχίζεται ακόμα πιο έντονα τα τελευ-
ταία χρόνια.

Είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα να 
επιστρέφουμε ξανά και ξανά στις ρίζες 
μας και στον τόπο καταγωγής μας με 
αγάπη και γνήσια διάθεση προσφοράς.

Ο νομός Έβρου έχει τεράστιες δυνα-
τότητες, υπέροχο φυσικό περιβάλλον και 
μοναδική γεωπολιτική θέση.

Διαθέτει όμως και πολύ άξιους και 
ευγενικούς ανθρώπους, για τους οποί-
ους πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε 
να μπορούν να μείνουν, να δημιουργή-
σουν και να μεγαλουργήσουν στις δυ-
ναμικές πόλεις και τα πανέμορφα χω-
ριά του Έβρου.

Αυτή είναι η δέσμευση μου και για αυ-
τό θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις.

Επιμένουμε Έβρο και θα τα καταφέ-
ρουμε!»

Με νέα πρόσωπα το ψηφοδέλτιο 
του ΣΥΡΙΖΑ στον Έβρο

ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΟΥ, ΓΚΑΡΑ, ΔΕΔΟΓΛΟΥ, 
ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ΜΠΕΡΔΟΥ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗ 
ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΤΑ 
ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ  

«Αισιοδοξούμε για το τελικό αποτέλεσμα» λέει 
στη «Γ» ο γραμματέας της ΝΕ Γιώργος Λιανίδης
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Παρεμβάση

Η Κυβέρνηση στραγγαλίζει τους μικρομεσαίους
– 6 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη στήριξη επαγγελματιών & 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η 
πραγματική οικονομία και η κοινωνία ασφυ-
κτιά, ανεβαίνοντας καθημερινά τον Γολγοθά της 
επιβίωσης.  Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, 
επαγγελματίες και εργαζόμενοι, ειδι-
κότερα στον Έβρο, οδηγούνται σε  
συνθήκες οικονομικής ασφυξί-

ας, αντιμετωπίζοντας τον εμπαιγμό και τα 
ψέματα της Κυβέρνησης. Η μεσαία τάξη, 
για την οποία «κόπτονταν» η ΝΔ, σήμερα 
ζει με κουπόνια και «καλάθια», έχοντας 
χάσει μεγάλο μέρος από το εισόδημα και 
την αξιοπρέπειά της.

Η ΝΔ υποσχέθηκε προεκλογικά επενδύ-
σεις, καλές δουλειές και ελαφρύνσεις, αλλά 
λεηλατεί τις τσέπες των πολιτών με φουσκωμέ-
νους λογαριασμούς ρεύματος, υψηλές τιμές σε 
τρόφιμα και είδη μαζικής κατανάλωσης. Απέκλει-
σε το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσε-
ων, ειδικά στην Περιφέρεια, από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, ενώ δεν έχουν πρόσβαση και 
στο τραπεζικό σύστημα. Αρκετές επιχειρή-
σεις έβαλαν λουκέτο κι άλλες δεν μπορούν 
να καλύψουν τις πληγές της πανδημίας. Το ιδιωτικό χρέος 
υπερδιπλασιάστηκε, αποτελώντας ξανά το μεγάλο αγκάθι 
της οικονομίας και βραχνά για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

 Εγκατέλειψε την οικονομία αθωράκιστη και αδύναμη, 
πνίγοντας τους επαγγελματίες στα χρέη, ενώ απελευθέρω-
σε τους πλειστηριασμούς. Άφησε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 
«έρμαια» στην καταιγίδα της ακρίβειας και της αισχροκέρδει-
ας. «Χαράτσωσε» 1,2 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελμα-
τίες και αγρότες με αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές.

Αντί να απαντήσει στην ακρίβεια και τα πραγματικά προ-
βλήματα, αντί να ενισχύσει την οικονομία, αντί να αξιοποιη-
θούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να δοθεί έμφαση 
στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, στην ενίσχυση μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων και στην προώθηση παραγωγικών 
επενδύσεων, η Κυβέρνηση επιλέγει να ενισχύσει λίγους και 
ισχυρούς, υπηρετώντας ένα σύστημα διαπλοκής. 

Πάνω από 8,5 δις οι απευθείας αναθέσεις, δεκά-
δες εκατομμύρια και απαλλαγές στα ΜΜΕ, πα-

χυλοί μισθοί για τα γαλάζια παιδιά, και η απά-
ντηση του Πρωθυπουργού στα προβλήματα 
των Εβριτών κατά την πρόσφατη επίσκεψή 
του ήταν ο εμπαιγμός. Μας είπε, λίγο πολύ, 
ότι όλα πάνε καλά και φταίμε εμείς που δεν 
το καταλαβαίνουμε. Ότι δεν υπάρχει μεγά-
λο μεταφορικό και ενεργειακό κόστος, αθέ-

μιτος ανταγωνισμός λόγω διασυνοριακότη-
τας, ερήμωση, φτωχοποίηση στην περιοχή. Ότι 

η απομόνωση του Έβρου, αποτελεί «συγκριτικό 
πλεονέκτημα», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, απο-
δεικνύοντας και την απόσταση που τον χωρίζει από 

την πραγματικότητα.  
Η Κυβέρνηση με ιδεολογική εμμονή υπη-

ρετεί πιστά το δόγμα Πέτσα «όποιος δεν προ-
σαρμόζεται, πεθαίνει». Αρνείται την πρόταση 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για διαγραφή μέρους της βα-

σικής οφειλής χρεών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, αρνείται τις προτάσεις για ενίσχυση της ρευ-
στότητας για αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, αρνείται να αξιοποιήσει χρηματοδοτικά εργαλεία 
σε όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας των επαγγελματιών και 
εργαζόμενων, αλλά ενισχύει τα καρτέλ 

Αρνείται να εφαρμόσει την ψηφισμένη διάταξη από την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (νόμος 4608/2019 - Άρθρο 41) για 
την επιδότηση του λειτουργικού, ενεργειακού, μεταφορικού 
και εργασιακού κόστους μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πα-
ραμεθόριες περιοχές, όπως ο Έβρος. Μας έταξε, όμως, σι-
δηροδρομικό ισοδύναμο, ενώ είναι αυτή η Κυβέρνηση που 
καταδίκασε τη Θράκη σε πολυετή σιδηροδρομικό αποκλεισμό.

Αρνείται να προστατέψει την πρώτη κατοικία, την αγροτική 
γη και την επαγγελματική στέγη από πλειστηριασμούς. Δου-
λεύει για να μπορούν οι «Πάτσηδες», άλλα «κοράκια» και «γα-
λάζιες ακρίδες», να λεηλατήσουν τις περιουσίες του κοσμάκη.

Αρνείται να λάβει μέτρα κατά της ακρίβειας. Αρνείται να 
δώσει διέξοδο στους νέους, στους επαγγελματίες και στις 
ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας, των επαγγελματιών και εμπόρων του 
Έβρου, έχει προτείνει και δεσμεύεται για:

•Αφορολόγητο στις 10.000 ευρώ για ελεύθερους επαγ-
γελματίες, αγρότες, εργαζόμενους με μπλοκάκι, μισθωτούς, 
συνταξιούχους - Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος & ακα-
τάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός

•Διαγραφή μέρους βασικής οφειλής χρεών που δημι-
ουργήθηκαν στην υγειονομική κρίση και 120 δόσεις για την 
αποπληρωμή του υπολοίπου – Ένταξη στο σχήμα και όσων 
απώλεσαν τη ρύθμιση του 2019

•Νέος πτωχευτικός κώδικας και προστασία της πρώτης κα-
τοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης από 
τους πλειστηριασμούς – Κανόνες στη λειτουργία των Funds

•Ενίσχυση ρευστότητας για πολύ μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις με ανακατεύθυνση μέρους των δανείων του Τα-
μείου Ανάκαμψης προς την Αναπτυξιακή Τράπεζα – Συμπερί-
ληψη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Μετάβαση

•Μείωση του ΦΠΑ  στα τρόφιμα στον χαμηλότερο συντε-
λεστή και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στον κατώτερο συ-
ντελεστή της Ε.Ε.

•Επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ για φθηνό ρεύμα σε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από τις αποκοπές ρεύματος 
των ευάλωτων καταναλωτών, (επιχειρήσεων - νοικοκυριών)

Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή. Για δικαιοσύνη και στην οι-
κονομία. Για να καταστήσουμε τον Έβρο και τη Θράκη τόπο 
ελκυστικό για να ζει κάποιος, να εργάζεται και να επενδύει, 
αλλά και «πόλο» οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης.

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ
ΓΚΑΡΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει 
ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτι-
κών, Επισκευή Και Συντήρηση Οχημάτων Και Λοιπών Μηχανημάτων Για 2 Έτη», προϋπολογισμού 69.000,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

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

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών, για να καλύ-
ψει τις αντίστοιχες ανάγκες για την συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2023 και 2024.

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

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

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

Α/Α ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙ-
ΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.
ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

184846 16-02-2023
Ώρα: 14:00

16-02-2023
Ώρα: 14:00

06-03-2023
Ώρα: 13:00

10-03-2023
Ώρα: 10:00 π.μ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και συγκεκριμένα από τους Κ.Α. 62.07.0300, 
Κ.Α. 62.07.0302 και Κ.Α. 62.07.0303 και για τον ΦΠΑ από τους Κ.Α. 54.00.2990 και Κ.Α. 63.98.0800 και θα 
βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2023 και 2024 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 210 
ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Επισημαίνεται ότι, κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει για όσες ομάδες επιθυμεί ή και για όλες. Οι υπο-
βληθείσες προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της εκάστης ομάδας.

Επιπλέον επί ποινής αποκλεισμού, είτε στο σώμα της εγγυητικής, είτε με συνοδευόμενη υπεύθυνη δήλωση, 
θα πρέπει να αναγράφονται οι ομάδες για τις οποίες επιθυμεί να συμμετέχει.

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

Ποίηση

Ο κήπος του ευτυχισμένου ηλίθιου 

Το σκοτάδι είναι βαθύ και οι εικόνες 
χάνονται σαν φαντάσματα στο πηγά-
δι της λήθης.

Ωστόσο ακόμα θυμάμαι αυτούς που 
με λύσσα κατέστρεφαν τον πολιτισμό, 
τους ναούς, τ’ αγάλματα και τα ιερά 
μας, γιατί τα θεωρούσαν βέβηλα.

Τα βουνά, τα άλση και τα ποτάμια πο-
νούσαν, γιατί οι νεράιδες, τα ξωτικά 
και οι νύμφες τα είχαν εγκαταλείψει.

Οι άνθρωποι μέσα στη λύπη τους εί-
χαν μάθει μόνο να πενθούν για όσα 
αγάπησαν και η δύναμη της πειθούς 
έγινε μωρία.

Μα να που την πιο μαύρη στιγμή της 
νύχτας είχε αρχίσει ήδη το ξημέρωμα 
της αναγέννησης.

Τι υπάρχει τώρα μέσα σε αυτόν τον 
εξαίσιο κήπο; 

Υπάρχουν τα πάντα, εκτός από το δέ-
ντρο της γνώσης.

Η ματαιοδοξία εξαργυρώνει πια την 
ευτυχία της πάνω στο  ψηφιοποιημέ-
νο μάρμαρο της ιστορίας.  

Ενώ στο κέντρο του μεσημεριού έχει 
αρχίσει και πάλι να νυχτώνει.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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Όπως αναφέρει νέο ΦΕΚ η δι-
άρκεια ισχύος των δελτίων ταυ-
τότητας, από την ημερομηνία έκ-
δοσής τους, ορίζεται σε δέκα (10) 
έτη, για τα άτομα που έχουν συ-
μπληρώσει το δωδέκατο έτος της 
ηλικίας τους, ενώ μέχρι και σήμε-
ρα η ισχύς των ταυτοτήτων ήταν 
τα 15 έτη.

Μήπως ήρθε η ώρα να αλλά-
ξετε ταυτότητα; Μικρότερη θα εί-
ναι και επίσημα πλέον η ισχύς των 
αστυνομικών ταυτοτήτων καθώς 
με νέο ΦΕΚ που εκδόθηκε ανα-
φέρονται τα εξής:

«Η διάρκεια ισχύος των δελ-
τίων ταυτότητας, από την ημε-
ρομηνία έκδοσής τους, ορίζεται 
σε δέκα (10) έτη, για τα άτομα 
που έχουν συμπληρώσει το δω-
δέκατο έτος της ηλικίας τους ενώ 
σε περίπτωση κατά την οποία εί-
ναι προσωρινώς αδύνατη η λή-
ψη δακτυλικών αποτυπωμάτων 
από οποιαδήποτε δάκτυλα του 
αιτούντος, η διάρκεια ισχύος του 
δελτίου ορίζεται στους δώδεκα 
(12) μήνες.

«Επιπλέον του παραβόλου για 
τις περιπτώσεις έκδοσης δελτί-
ου ταυτότητας λόγω απώλειας ή 
φθοράς του προηγούμενου δελ-
τίου του αιτούντος, καταβάλλεται 
ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του 
Δημοσίου, ύψους 9,00€».

1. Για την έκδοση/αντικατά-
σταση του δελτίου ταυτότητας, 
υποβάλλονται αυτοπροσώπως 
από τον ενδιαφερόμενο στην αρ-
μόδια αστυνομική αρχή, τα ακό-
λουθα δικαιολογητικά:

α. Μία (1) φωτογραφία, σε 
ψηφιακή μορφή, η οποία θα εκ-
δίδεται με μέριμνα του ενδιαφε-
ρόμενου, σύμφωνα με τις τεχνι-
κές προδιαγραφές του εγγράφου 
9303 του ICAO. Η φωτογραφία 
δύναται να λαμβάνεται είτε απευ-
θείας από τις αρχές έκδοσης, είτε 
θα την προσκομίζει ο ενδιαφερό-
μενος εντός εξωτερικού ψηφια-
κού δίσκου μνήμης (τύπου usb 
stick), με τις προδιαγραφές του 
προηγούμενου εδαφίου. Εφό-
σον, ο ενδιαφερόμενος έχει πρό-
σβαση στην εφαρμογή myPhoto 
του gov.gr, η ως άνω φωτογρα-
φία δύναται να λαμβάνεται με τις 
ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και 
να αναρτάται από τους πιστοποιη-
μένους επαγγελματίες φωτογρά-
φους στην εν λόγω εφαρμογή, 
απ’ όπου την ανακτά ο υπάλλη-
λος της

αρμόδιας Αρχής έκδοσης.
β. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλω-

ση, όπως καθορίζεται στο Πα-
ράρτημα Β’ του άρθρου 14 της 
παρούσας, για την αυτεπάγγελ-
τη αναζήτηση, μέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήματος «Μητρώο 
Πολιτών», των απαραίτητων για 
την έκδοση του δελτίου στοιχείων 
δημοτολογίου, η οποία εκτυπώ-
νεται και υπογράφεται από τον 
αιτούντα. Στις περιπτώσεις που 
δεν είναι εφικτή η διασύνδεση 
στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρό-
σβασης του Πληροφοριακού Συ-
στήματος «Μητρώο Πολιτών», τα 
απαραίτητα για την έκδοση του 
δελτίου δημοτολογικά στοιχεία, 
προκύπτουν από πιστοποιητικό 
του Δήμου, στο δημοτολόγιο του 
οποίου είναι εγγεγραμμένος ο εν-
διαφερόμενος, το οποίο αναζητεί-
ται αυτεπαγγέλτως από την αρ-
μόδια Υπηρεσία έκδοσης.

γ. Αίτηση έκδοσης - αντικα-
τάστασης, όπως καθορίζεται στο 
Παράρτημα Γ’ του άρθρου 14 της 
παρούσας, η οποία συμπληρώνε-
ται από την αρμόδια υπηρεσία έκ-
δοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτό-
τητας του ενδιαφερομένου, όπως 
αυτά προκύπτουν από το Πληρο-
φοριακό Σύστημα «Μητρώο Πο-
λιτών» του Υπουργείου Εσωτερι-
κών ή από το πιστοποιητικό της 
περίπτωσης (β), εκτυπώνεται και 
υπογράφεται από τον αιτούντα.

δ. Το παλαιό δελτίο ταυτότη-
τας σε περιπτώσεις αντικατάστα-
σης, πλην των περιπτώσεων απώ-
λειας και κλοπής.

ε. Ηλεκτρονικό παράβολο 
(e-παράβολο) για την πιστοποί-
ηση πληρωμής του παραβόλου 

έκδοσης - αντικατάστασης του 
δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής 
αποστολής των δικαιολογητικών 
και του δελτίου, προς και από την 
Υπηρεσία εκτύπωσης - προσωπο-
ποίησης. Επιπλέον του ανωτέρω, 
ηλεκτρονικό παράβολο (e-παρά-
βολο) για την πιστοποίηση πλη-
ρωμής του παραβόλου της παρ. 
4 του άρθρου 5 της παρούσας, 
στις περιπτώσεις έκδοσης λόγω 
απώλειας ή φθοράς του προη-
γούμενου δελτίου του αιτούντος.

στ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγ-
γραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής 
Αρχής, από το οποίο να προκύ-
πτει προηγούμενη εγγραφή των 
στοιχείων του αιτούντος (επώ-
νυμο, όνομα, όνομα πατρός και 
όνομα μητρός), με λατινικούς χα-

ρακτήρες, εφόσον επιθυμεί ανα-
γραφή των ανωτέρω στοιχείων 
διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 
743, υποβάλλοντας παράλληλα 
και σχετική προς τούτο υπεύθυνη 
δήλωση. Αντίγραφο του εν λόγω 
εγγράφου, μαζί με την υπεύθυνη 
δήλωση, θα τηρείται από την αρ-
χή έκδοσης, μαζί με τα λοιπά δι-
καιολογητικά.

ζ. Βεβαίωση νοσηλευτικού 
ιδρύματος ή υγειονομικού εργα-
στηρίου, στην οποία αναγράφεται 
η ομάδα αίματος και το RHESUS, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος επι-
θυμεί την αναγραφή των στοι-
χείων αυτών.

η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 
1599/1986, στην οποία αναφέ-
ρονται οι συνθήκες απώλειας ή 

φθοράς, για τις περιπτώσεις έκ-
δοσης - αντικατάστασης του δελ-
τίου λόγω απώλειας ή φθοράς, 
αντίστοιχα. Σε περίπτωση έκδο-
σης - αντικατάστασης του δελ-
τίου ταυτότητας λόγω κλοπής, 
υποβάλλεται πρόσφατη βεβαί-
ωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνο-
μικής ή Προξενικής) στην οποία 
δηλώθηκε η κλοπή.

θ. Απόφαση καθορισμού επι-
μέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή 
δικαστικού συμπαραστάτη, όταν 
πρόκειται για έκδοση δελτίου σε 
πρόσωπο, η επιμέλεια του οποί-
ου ασκείται σύμφωνα με δικαστι-
κή απόφαση ή το οποίο τελεί σε 
επιτροπεία ή δικαστική συμπα-
ράσταση.

Ταυτότητες: Νέα απόφαση «κόβει» την ισχύ της
Κάθε πόσα χρόνια 
πλέον πρέπει να την 
αλλάζετε

Την έναρξη απεργιακών κινη-
τοποιήσεων, την Παρασκευή 24 
Φεβρουαρίου, αποφάσισε το Κε-
ντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσι-
κοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ.

Οι φυσικοθεραπευτές δηλώ-
νουν αποφασισμένοι να συνεχί-
σουν τις απεργιακές κινητοποιή-
σεις και τις επόμενες εβδομάδες, 
διεκδικώντας βιώσιμη σχέση με 
τον ΕΟΠΥΥ. Έτσι, την προσεχή 
Παρασκευή κλείνουν προειδο-
ποιητικά τα εργαστήρια φυσικο-
θεραπείας και από την επόμενη 
εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, θα πα-
ραμένουν κλειστά.

Με την κινητοποίησή τους, οι 
φυσικοθεραπευτές ζητούν την 
κατάργηση των μέτρων rebate 
και clawback, που επιβλήθηκαν 
στους παρόχους υπηρεσιών Υγεί-
ας την περίοδο εφαρμογής των 
μνημονίων και αύξηση της δαπά-

νης φυσικοθεραπείας σύμφωνα 
με τις πραγματικές ανάγκες.

«Δέκα μαύρα χρόνια βιώνουν 
οι φυσικοθεραπευτές, εξαιτίας 
της εφαρμογής των ληστρικών 
μέτρων rebate και clawback. 
Έχουμε ήδη επιστρέψει στο κρά-
τος πλέον των 230 εκατομμυρί-
ων ευρώ από υπηρεσίες που πα-
ρείχαμε σε ασφαλισμένους του 
ΕΟΠΥΥ. Η κατάσταση αυτή δεν 
πάει άλλο. Οι φυσικοθεραπευ-
τές στο σύνολό τους αντιμετω-
πίζουν προβλήματα επιβίωσης, 
οι μικρομεσαίοι όμως επαγγελ-
ματίες βρίσκονται στο χείλος της 
καταστροφής. Τα προβλήματα 
έχουν επιδεινωθεί δραματικά τον 
τελευταίο χρόνο, οπότε οι δα-
πάνες ενέργειας, θέρμανσης και 
μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατα-
κόρυφα», δηλώνει ο πρόεδρος 
του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος 
Λυμπερίδης.

Οι εκπρόσωποι των φυσι-
κοθεραπευτών καλούν την κυ-
βέρνηση να άρει τα μέτρα που 
θεσπίστηκαν την περίοδο των 
μνημονίων. «Ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσο-
τάκης, με αφορμή την άρση της 
εποπτείας την 20η Αυγούστου 
2022, δήλωσε ότι αυτό “σημα-
τοδοτεί το τέλος των Μνημονίων 
και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά 
τους: δυσβάσταχτοι φόροι και πε-
ρικοπές μισθών και συντάξεων”. 
Οι φυσικοθεραπευτές περιμένου-
με να το δούμε και στην πράξη», 
πρόσθεσε ο κ. Λυμπερίδης.

Όπως επισημαίνουν οι φυσι-
κοθεραπευτές, το 2013, λόγω 
των έκτακτων οικονομικών συν-
θηκών που αντιμετώπιζε η χώ-
ρα, επιβλήθηκαν μέτρα περιορι-
σμού των δαπανών υγείας με την 
εφαρμογή κλειστών προϋπολο-
γισμών για κάθε κατηγορία δα-
πάνης του ΕΟΠΥΥ. Αυτό δεν γι-
νόταν με την παύση της παροχής 
υπηρεσιών όταν συμπληρωνόταν 
το όριο, αλλά επιβάλλοντας «τι-
μωρία» στον συμβεβλημένο με 
τον ΕΟΠΥΥ πάροχο, αφαιρώντας 
από την συμπεφωνημένη αμοιβή 
του επειδή παρείχε υπηρεσίες. 
Τα μέτρα που επιβλήθηκαν προ-
κειμένου να μην υπερβαίνουν οι 
δαπάνες, τα επιτρεπόμενα όρια, 
ήταν το rebate και το claw back.

Υποστηρίζουν:
· Το μέτρο του rebate αφορά 

την εφαρμογή έκπτωσης όγκου, 
βάσει του οποίου επιβάλλεται 
υποχρεωτικά κλιμακωτή έκπτω-
ση πριν την έκδοση του σχετικού 
τιμολογίου που εκδίδει ο πάρο-
χος και με αυτό τον τρόπο, κάθε 
χρόνο αφαιρούνται από τα δε-
δουλευμένα 10.000.000 ευρώ.

· Το μέτρο του claw back αφο-
ρά την οριζόντια εφαρμογή έκ-
πτωσης σε όλους τους παρόχους, 
αφού έχει εφαρμοστεί πρώτα το 
rebate, ανάλογα με την εκατοστι-
αία απόκλιση της δαπάνης από 
την ετήσια επιτρεπόμενη.

Η επιτρεπόμενη δαπάνη για 

τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας-
εργαστήρια φυσικοθεραπείας, 
ανέρχεται στα 73.995.000 ευρώ.

Το 2022 η δαπάνη φυσικοθε-
ραπείας ανήλθε στα 87.237.000 
ευρώ με υπέρβαση 13.237.000 
ευρώ. Η συγκεκριμένη δαπάνη 
προκύπτει μετά την εφαρμογή 
του rebate, το οποίο στο σύ-
νολο του έτους ανέρχεται στα 
10.000.000 ευρώ.

Άρα η πραγματική ανάγκη 
για φυσικοθεραπεία στον ελλη-
νικό πληθυσμό, στο σύνολο του 
έτους είναι 97.000.000 ευρώ, 
αλλά με επιτρεπόμενη δαπάνη 
73.995.000 ευρώ.

Δηλαδή στο σύνολο του 

έτους, 23.000.000 ευρώ υπο-
λείπονται για να καλυφθεί η 
πραγματική ετήσια ανάγκη για 
φυσικοθεραπεία και αυτό το πο-
σό εισπράττεται ως επιστροφή 
(rebate ή claw back) από τους 
συμβεβλημένους φυσικοθερα-
πευτές.

Ο Π.Σ.Φ., εκτός από το αίτη-
μα της αύξησης του προϋπολο-
γισμού του ΕΟΠΥΥ, πρότεινε σε 
κάθε συναρμόδιο υπουργό τα 
τελευταία τρία χρόνια διάφορα 
μέτρα, που εφαρμόζονται επι-
λεκτικά για άλλους παρόχους,. 
Ούτε ένα εξ αυτών έγινε πράξη 
στην περίπτωση των φυσικοθε-
ραπευτών.

Απεργούν οι φυσικοθεραπευτές
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ 
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ  

Τι ζητούν με την κινητοποίησή τους
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 20.02.2023 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                         Αριθ. πρωτ: 14
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ  12ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γνωστοποιεί  ότι  προκηρύσσει δημόσιο 
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση 
του κυλικείου του  12ου  Δημοτικού Σχολείου  Αλεξανδρούπολης, που 
βρίσκεται στην οδό Παπαδιαμάντη & Αλκιβιάδη, στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο του Διευθυντή  του  12ου  
Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, την  21η  Μαρτίου 2023, ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα 12:00. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και το έντυ-
πο της  διακήρυξης από το 12ο Δημοτικό Σχολείο ( τηλ. 25510- 27224, 
24651) και από την Σχολική Επιτροπή  Α/θμιας που βρίσκεται στο Δη-
μοτικό Κολυμβητήριο ( τηλ. 25510 38601).

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δ.Αλεξ/πολης 
                 

            Φωτοπούλου Παναγιώτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 20.02.2023 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    Αριθ. πρωτ: 15                    
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ ΑΛΕΞ/

ΠΟΛΗΣ 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γνωστοποιεί  ότι:  προκηρύσσει δημόσιο 
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση 
του κυλικείου του  Δημοτικού Σχολείου Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης, 
που βρίσκεται στην οδό Κανάρη 12, στην Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολη.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Διευθύντριας του  Δη-
μοτικού Σχολείου Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης, την  21η  Μαρτίου 
2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και το έντυ-
πο της διακήρυξης από το Δημοτικό Σχολείο Νέας Χηλής ( τηλ. 25510- 
39625) και από την Σχολική Επιτροπή  Α/θμιας που βρίσκεται στο Δη-
μοτικό Κολυμβητήριο ( τηλ. 25510 38601).

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δ.Αλεξ/πολης 
                 

            Φωτοπούλου Παναγιώτα
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 SUDoKU

1 3

3 2 9

9 3 6 2

9 5 7

3 7 8 1 4 5

1 9 6

1 5 8 9

6 9 3

6 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb 17 08:54:03 2023 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

3 5 2 6

9 4 7 8

8 9

8 1 6

1 5 8 3 9

4 5 8

5 2

7 9 4 6

2 4 1 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Feb 20 09:21:25 2023 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας πιλότος έχει πρόβλημα με το αεροπλάνο 
την ώρα που βρίσκεται στα 3.000 πόδια:

«Πύργος ελέγχου ακούει;»
«Ναι, ακούει»
«Είμαι στα 3000 πόδια και βρίσκομαι 200 μίλια 

από το αεροδρόμιο. Για κάποιο λόγο τα καύσιμα σχε-
δόν μου έχουν τελειώσει. Μάλλον είναι βλάβη διαρ-
ροής στην παροχή καυσίμου…  ΔΩΣΕ ΟΔΗΓΙΕΣ !!!

«Επανάλαβε μετά από μένα: Πάτερ ημών, ο εν 
τοις Ουρανοίς……»

* * * * *

Ένας τύπος ανοίγει την πόρτα του κουρείου βά-
ζει το κεφάλι του ίσα-ίσα και ρωτάει τον κουρέα:

«Σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»
Κοιτάει ο κουρέας τα ραντεβού του και του απα-

ντά σε 2 ώρες.
Φεύγει ο τύπος και έρχεται πάλι μετά από 2 μέ-

ρες. Βάζει το κεφάλι του ίσα-ίσα απο την πόρτα και 
ρωτάει τον κουρέα πάλι:

«Σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»
Κοιτάει ο κουρέας τα ραντεβού του και του απα-

ντά σε 1,5 ώρα.
Φεύγει ο τύπος και έρχεται πάλι μετά από μια 

βδομάδα. Βάζει το κεφάλι του ίσα-ίσα στο μαγαζί 
και ρωτάει πάλι:

«Σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»
Κοιτάει ο κουρέας τα ραντεβού του και του απα-

ντά έλα σε 3 ώρες.
Φεύγει ο τύπος και επανέρχεται πάλι την επό-

μενη ημέρα. Βάζει το κεφάλι πάλι του ίσα-ίσα από 
την πόρτα και ρωτάει:

«Σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»
Κοιτάει ο κουρέας τα ραντεβού του και του απα-

ντά έλα σε 1 ώρα.
Ο τύπος φεύγει αλλά ο κουρέας τρελαμένος 

από τον μυστήριο αυτό τύπο λέει στον βοηθό του:
«Ρε Βασιλάκη, ακολούθησε τον να δεις που πάει 

αυτός ο μυστήριος.»
Μετά από λίγο έρχεται ο Βασιλάκης σκασμέ-

νος στα γέλια.
«Τι γελάς ρε Βασιλάκη», του λέει ο κουρέας 

«πού πηγαίνει ο τύπος μετά που φεύγει από ‘δώ»
Και ο Βασιλάκης απαντάει:
«Στο σπίτι σου»

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Παλιά, Γαλλίδα σταρ.
7. Θυμίζει… χαριστικό διορισμό.
11. Κομμάτι υφάσματος.
12. Ο ανθός, ο αθέρας.
14. Πανελλήνιος ο έρανός του (αρχικά).
15. … Μαν: παλιός, Αμερικανός σκηνοθέτης.
17. Μισθολογική άνοδος.
19. Αρχιτέκτονες τα μέλη του (αρχικά).
20. Πηγή νερού.
22. Μέσα στο… φάσμα.
23. Γυναικείο χαϊδευτικό.
25. Εγκεφαλική… ουσία.
27. Δεν παίρνει… ο ακάματος.
29. Προσθήκη.
31. Παλιός, Κορεάτης δικτάτορας.
32. Παράπλευρα, κοντά (επίρρ.).
34. … Μαρούδα: παλιά ηθοποιός.
36. Δέρμα ζώου, τομάρι.
38. Ποικιλία σταφυλιού.
40. Ευχάριστα… λουλούδια.
42. Είναι τα… σκανταλιάρικα παιδιά.
44. Ρίκα…: ηθοποιός.
46. Οργανισμός που αναλαμβάνει την 
ανέλκυση ναυαγίων (αρχικά).
47. Είναι και ο Πακιστανός.
48. Το κατακάθι του κρασιού.

-- Συστατικά --
• 1 πακέτο μακαρόνια σπαγγέτι
• 6 φέτες μπέικον κομμένο σε μικρά τετραγωνάκια
• 2 κουταλιές βούτυρο
• 2 κουταλιές ελαιόλαδο
• 100 ml κρέμα γάλακτος (αν δεν έχετε 300 ml φρέ-

σκο γάλα)
• 2 φρέσκα πράσινα κρεμμυδάκια
• 1 μικρό ξερό κρεμμύδι
• 1 μεγάλη κουταλιά αλεύρι
• 150 γρ. τριμμένη παρμεζάνα ή άλλο αλμυρό τυρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Βράζουμε τα ζυμαρικά μας για 8-9 λεπτά, τα 

στραγγίζουμε και τα αφήνουμε στην κατσα-
ρόλα.

• Κόβουμε το φρέσκο πράσινο κρεμμυδάκι σε 
λεπτές ροδέλες. Αν έχουμε και μανιτάρια, τα 
κόβουμε σε μικρά κομμάτια.

• Σε ένα βαθύ τηγάνι, τσιγαρίζουμε δύο κου-
ταλιές βούτυρο με το κομμένο φρέσκο κρεμ-
μυδάκι.

• Προσθέτουμε στο τηγάνι το ψιλοκομμένο 
μπέικον και ανακατεύουμε. Χαμηλώνουμε τη 
φωτιά στο ελάχιστο και αφήνουμε το τηγάνι 
εκεί για να ετοιμάσουμε την υπόλοιπη σάλτσα 
της καρμπονάρας.

• Κόβουμε το ξερό κρεμμύδι στη μέση.

• Σε μια άλλη κατσαρόλα, ρίχνουμε δύο κουτα-
λιές σούπας ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε (για 
2-3 λεπτά σε δυνατη φωτιά) το ξερό κρεμμύ-
δι που κόψαμε στη μέση.

• Διαλύουμε μια κουταλιά αλεύρι σε ένα ποτή-
ρι βραστό νερό. Βάζουμε το αλεύρι λίγο-λίγο 
στο νερό και ανακατεύουμε καλά για να μην 
μείνει το αλεύρι σε μπαλάκια...

• Χαμηλώνουμε τη φωτιά στην κατσαρόλα και 
προσθέτουμε το διαλυμένο αλεύρι ανακατεύ-
οντας καλά.

• Αφήνουμε για 4-5 λεπτά να πάρει μια βράση 
και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Αν εί-
ναι πολύ πηχτή την αραιώνουμε λίγο με ζεστό 
νερό.

• Όταν βράσει το μείγμα, ρίχνουμε μέσα τριμ-
μένη παρμεζάνα ή άλλα αλμυρά τυριά της 
αρεσκείας μας.

• Ανακατεύουμε γρήγορα μέχρι να λιώσει εντε-
λώς το τυρί μες στην σάλτσα.

• Προσθέτουμε στη σάλτσα της καρμπονάρας 
τα τσιγαρισμένα λαχανικά με το μπέικον και 
ανακατεύουμε καλά.

• Τέλος, ρίχνουμε σιγά-σιγά τη σάλτσα μέσα 
στην κατσαρόλα με τα μακαρόνια. Ανακατεύ-
ουμε με μία κουτάλα μέχρι να πάει η σάλτσα 
παντού…Καλή όρεξη!!!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Καρμπονάρα, μια συνταγή βγαλμένη από τον 
παράδεισο του μακαρονά!

Κάθετα
1. Νόθευση.
2. Νόστιμο κι έτσι το κοτόπουλο (ξ.λ.).
3. Μαζί, ομού.
4. Φημίζεται το καρναβάλι του.
5. Μερίδα ζωοτροφής.
6. Ομόηχα φωνήεντα.
7. … στον πατσά: παραίνεση για δράση.
8. Τα αρχικά του σωματείου των ηθοποιών.
9. Ορατόριο του Χέντελ.
10. Περνούν απαρατήρητα.
13. Είδος ταψιού.
16. Λιμάνι της Βραζιλίας.
18. Έτσι έρχεται… το απροσδόκητο.
21. Διεθνής αποχαιρετισμός.
24. Η σύντροφος του Περικλή.
26. Καθαρός κάποτε… ουρανός.
28. … Τζέρσεϊ: πολιτεία των Η.Π.Α.
30. Περιώνυμος χαλκουργός της αρχαί-
ας Αίγινας.
33. Μεγάλη ασιατική λίμνη.
35. Αμερικανική πρωτεύουσα.
37. Εδώδιμος καρπός.
39. Γάλλος… Γιάννης.
41. Επιδίωξη… σκακιστή.
43. Νομπελίστας Ρώσος φυσικός.
45. Ο χοίρος των… αρχαίων.
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Την 1η θέση και το χρυσό 
μετάλλιο στα 100μ. ελεύθερο 
ανδρών στους Πανελλήνιους 
Χειμερινούς Αγώνες Κολύμβη-
σης που διεξήχθησαν για πρώ-
τη φορά στην Αλεξανδρούπολη, 
κατέκτησε την Κυριακή με χρόνο 
50:10, ο Χρήστος Παπαδόπου-
λος του ΝΟ Αλεξανδρούπολης.

Την 2η θέση κατέλαβε ο 
Θοδωρής Ανδρεόπουλος του 

Άρη με 50:19 και την 3η ο Νί-
κος Αντωνίου από την Κύπρο 
με 50:42.

Μετά την κούρσα του ο Πα-
παδόπουλος δήλωσε: «Η κούρ-
σα ήταν πολύ ωραία, είμαι ευχα-
ριστημένος για την εποχή αυτή 
που βρισκόμαστε. Αναφορικά 
με την σκυτάλη, είμαστε δεμέ-
νοι ως παρέα στο ΝΟΑ και αυτό 
μας οδήγησε στο να πάρουμε 

την 2η θέση εκεί. Η διοργάνωση 
ήταν εξαιρετική».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
Σάββατο ο Παπαδόπουλος εί-
χε κατακτήσει και το χάλκινο με-
τάλλιο στα 50μ. ελεύθερο πίσω 
από τους Γκολομέεβ και Μελα-
δίνη, με χρόνο 22:57.

Με τον Πανθρακικό να κάνει επική ανατρο-
πή με γκολ του Βάσκου στο φινάλε του αγώνα, 
τον Ορφέα Ξάνθης να παίρνει σημαντικό δι-
πλό στο Ορφάνι και την Αλεξανδρούπολη να 
παίρνει μάγκικο βαθμό στην Θέρμη διεξήχθη 
η 17η στροφή του 1ου ομίλου της Γ’ Εθνικής. 

Με buzzer beater του Χρήστου Βάσκου ο 
Πανθρακικός ολοκλήρωσε μια μεγάλη ανα-
τροπή καταφέρνοντας να γυρίσει το ματς με 
τον Βύρωνα, είχε ισοφαρίσει στο 80' ο Γιαν-
νακιτσίδης. Μεγάλης βαθμολογικής σημασί-
ας νίκη πήρε ο Ορφέας Ξάνθης στο Ορφάνι 
χάρις τα τέρματα των Κατρανίτσα και Τορο-
μανίδη, ενώ η Αλεξανδρούπολη με ακόμα μια 
ψυχωμένη εμφάνιση γυρνάει με τον βαθμό 
απο την Θέρμη.  

Τα  αποτελέσματα:
Άρης Αβάτου – Απόλλων Παραλιμνίου 0-3 (6', 

42' Καρυοφύλλης, 33' Τζαμπέγι')
Καμπανιακός – Αγροτικός Αστέρας 5-0 
(28'Ιγνατίδης, 57' Ταίρης, 75' 83'Ντόγος, 88(π) 
Ξανθόπουλος)
ΑΟ Καβάλα – Δόξα Δράμας 3-1 (45' Μπιμπι-
σίδης, 53' Καρακώστας, 92'Μπαρέττας – 29' 
Σαμπανίδης)
Θερμαϊκός Θέρμης – Αλεξανδρούπολη 1-1 
(57' Λάκοβιτς – 50'Κυριζάκης)
Πανθρακικός – Βύρων Καβάλας  2-1 (80' 
Γιαννακιτσίδης, 94' Βάσκος – 29'Ναουμίδης)
Πανδραμαϊκός – Νέστος Χρυσούπολης 1-2 
(70' Παυλίδης- 43' Κούτεφ, 54''Γκατζολάρι)
Μ.Α. Ορφανίου – Ορφέας Ξάνθης 1-2(66' 
Μτσεντλισβίλι – 60' Κατρανίτσας, 83(π) Το-
ρομανίδης)
Ρεπό: Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (17 αγωνιστικές)
1. Καμπανιακός 38 (29-5)
2. ΑΟ Καβάλα 34 (34-11)
3. Απόλλων Παραλιμνίου 33 (34-16)
4. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας  30 
(21-13) *
5. Πανθρακικός 28 (27-22)
6. Δόξα Δράμας 24 (22-19)
7. Πανδραμαϊκός 23 (24-16) *
8. Άρης Αβάτου 20 (16-22)
9. Νέστος Χρυσούπολης 19 (19-25)
10. Θερμαϊκός Θέρμης 19 (12-16)
11. Ορφέας Ξάνθης 19 (19-24)
12. Βύρων Καβάλας 17 (19-23)
13. Αγροτικός Αστέρας 12 (16-25)
14. Αλεξανδρούπολη FC  7 (9-29)
15. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 2 (8-
43)
*Έχουν κάνει το ρεπό τους

 Το προφίλ της 17ης αγωνιστικής της Γ΄Εθνικής

Σε ένα από τα καλύτερα χειμερινά 
πρωταθλήματα , όπως παραδέχονται 
οι συμμετέχοντες, ο ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, απέδει-
ξε γιατί αναδείχθηκε 1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΟΜΑΔΑ στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Ανδρών-Γυναικών του 2022!

Το αποκορύφωμα της 1ης ημέρας 
για το ΝΟΑ ήταν η σκυτάλη 4×100μ 
Ελεύθερο Ανδρών, όπου οι φίλαθλοι της 
Αλεξανδρούπολης άρχισαν να συνειδη-
τοποιούν το επίπεδο που έχει φθάσει τα 
τελευταία χρόνια ο ΝΟΑ την κολύμβηση 
της πόλης, καθώς κατέκτησε την δεύτερη 
θέση και το ασημένιο μετάλλιο, με τους 
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, ΒΑΡΣΑΜΙΔΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΠΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣ-
ΤΟ και ΒΟΛΤΕΖΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ.

Επιπλέον, στο αγώνισμα 100μ πετα-
λούδα ο ΝΟΑ είχε 3 συμμετοχές στον 
μεγάλο τελικό και κατέκτησε το πρώ-
το μετάλλιο με τον ΣΤΡΑΤΟ ΒΟΛΤΕ-
ΖΟ, ο οποίος κατέλαβε την 3η θέση με 
νέο ατομικό ρεκόρ. Ο ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κατέλαβε την 4η θέση 
και ο ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ την 
5η θέση.

Στο αγώνισμα 200μ μικτή ατομική 
ο ΓΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ, κατέλαβε την 
3η θέση χαρίζοντας το δεύτερο μετάλ-
λιο στον ΝΟΑ. Στον μικρό τελικό ο ΚΑ-
ΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ κατέλαβε την 

8η θέση.
Στο αγώνισμα 50μ πρόσθιο ο ΝΟΑ 

είχε δύο συμμετοχές στον μεγάλο τελικό 
και μια στον μικρό. Ο ΜΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ με επίδοση 28.41 κατέκτησε την 
4η θέση και έγινε ο πέμπτος αθλητής του 
ΝΟΑ της προεθνικής Α και ο ΚΑΣΣΙΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με επίδοση 28.79 πλησιάζει 
ακόμη πιο κοντά στην πρώτη συμμετοχή 
του με το σκουφακι της Εθνικής ομάδας 
εφήβων. Ο ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ στον μι-
κρό τελικό κατέλαβε την 1η θέση.

Στο αγώνισμα 100μ πεταλούδα γυ-
ναικών η ΤΖΙΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετεί-
χε στον μικρό τελικό και κατέλαβε την 
6η θέση.

Ασημένιο μετάλλιο στους Πανελλήνιους 
Χειμερινούς Αγώνες για την σκυτάλη του ΝΟΑ!

Ισόπαλη 1-1 με τον Θερμαϊκό 
στην Θέρμη αναδείχθηκε η Αλε-
ξανδρούπολη FC. Έτσι οι Εβρίτες 
επέστρεψαν στα θετικά αποτε-
λέσματα μετά την ήττα από τον 
Πανθρακικό στην προηγούμενη 
αγωνιστική.

Η ομάδα της Θράκης απεί-
λησε στο 15΄με σουτ του Τζα-
τζανά που έφυγε λίγο άουτ. Την 
ίδια κατάληξη είχε και σουτ του 
Κώστα Πατσιώρα στο 25'.

Τελικά η Αλεξανδρούπο-

λη προηγήθηκε με τον Κυριζά-
κη στο 48' μετά από ασίστ του 
Κώστα Πατσιώρα, αλλά στο 51' 
ο Λάλκοβιτς ισοφάρισε για τον 
Θερμαϊκό.

Στην επόμενη 18η αγωνιστική 
οι Εβρίτες υποδέχονται τον πρω-
τοπόρο Καμπανιακό.

Συνθέσεις:
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ (Κα-

ζάνας): Αβραμίδης, Μπάρδας (60’ 
Βαβλιάκης), Κουρέλλας, Μου-
τζούρης, Παπαστεριανός, Σαλιά-

ρης, Λάλκοβιτς, Αναστασιάδης 
(60’ Τσιάτσιος), Παπάζογλου, 
Παπαδόπουλος (67’ Αθανασι-
άδης), Δεινόπαπας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (Ζαπαρ-
τίδης): Κασκαντάμης, Δουρουγι-
δένης, Τζατζανάς, Τσιεγγελίδης, 
Παπαγεωργίου, Πατσιώρας Α. 
(70’ Ντέμπροβα), Μουρατίδης, 
Παπάζογλου (80’ Τοπάλι), Κυ-
ριζάκης, Πατσιώρας Κ., Ράλλης 
(75' Τσιτσεκίδης).

Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα 
η Αλεξανδρούπολη

Ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο 
για τον Παπαδόπουλο του ΝΟΑ 

Sports««Η διοργάνωση ήταν άψογη. Λατρεύω το κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης. Θέλω να 
έρχομαι πιο συχνά και ελπίζω να γίνονται περισσότερες διοργανώσεις στην Περιφέρεια γιατί 

έχουμε πολύ καλά κολυμβητήρια στην Βόρεια Ελλάδα».
Αρκάδιος Γιώργος Ασπούγαλης πρωταθλητή Ελλάδας κολύμβησης (Νέος Ηρακλής) 

Ισοπαλία 
της

Αλεξανδρούπολης 
στην Θέρμη, μεγάλη 
νίκη με ανατροπή για 

Πανθρακικό

Στους 
Πανελλήνιους 

Χειμερινούς Αγώνες 
Κολύμβησης!

1-1 στη Θέρμη με 
τον Θερμαϊκό 

Μεγάλη 
επιτυχία σε ένα 

από τα καλύτερα 
χειμερνά πανελλήνια 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

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

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

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

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

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μήτκας Ι. Καβύρη 1 & Λ. Δημοκρατίας 310 
(παραπλεύρως ΟΤΕ) ✆2551028396

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐου 139 (έναντι Νο-
σοκομείου) ✆2553024010

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μελάς Εμμανουήλ Ευριπίδου 12 
✆2552022769

αγγελιεσ

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα Τρίτη φίλε Κριέ, δεν είσαι και τόσο 
«ανοιχτό βιβλίο» κοινωνικά! Είσαι ώριμος, 
ανακτάς αυτοεκτίμηση και γνωρίζεις από 
την πρώτη στιγμή αν μία διαπροσωπική 
συναναστροφή, θα έχει θετική εξέλιξη και 
αν μπορεί να σε βοηθήσει ή να σε ζημιώ-
σει! Επιπλέον σήμερα, επικεντρώνεσαι σε 
κεκτημένα και αξίες!   

ΤΑΥΡΟΣ
Σίγουρα δεν το συνηθίζεις, αλλά σήμερα 
είσαι πανέτοιμος να κάνεις αλλαγές, να 
τολμήσεις νέα πράγματα και να περάσεις 
όμορφα, φίλε Ταύρε! Κατάλληλοι σύμμα-
χοι σου την σημερινή ημέρα, είναι σαφώς 
οι φίλοι σου, που θα σταθούν δίπλα σου 
σε κάθε σου δράση, θα σου προσφέρουν 
βοήθεια και θα περάσετε μαζί υπέροχα!!     

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα παραδόξως, κλεί-
νεσαι στον εαυτό σου, ωστόσο δεν θα στα-
ματήσουν να έρχονται ευκαιρίες ώστε να 
βελτιώσεις και την κοινωνική σου ζωή! Κα-
ταφέρνεις ενδυναμώνεις τις οικογενειακές 
και συγγενικές σχέσεις σου, αλλά κυρίως 
βελτιώνεις την φήμη και την κοινωνική 
σου εικόνα!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα φίλε Καρκίνε, είσαι αποφασισμένος 
να ζήσεις την ημέρα στο έπακρο την κά-
θε στιγμή και το κάθε λεπτό! Έχεις όλα τα 
βλέμματα πάνω σου, βελτιώνεις την κοινω-
νική σου ζωή και την καθημερινότητα σου! 
Η σημερινή ημέρα υπόσχεται χαρμόσυνες 
επικοινωνίες, ευνοημένες μετακινήσεις, δι-
ασκέδαση και καλοπέραση!    

ΛΕΩΝ
Αγαπητό Λιοντάρι, σήμερα θα είσαι αρκε-
τά συγκρατημένος και θα επιστρατεύσεις 
την διορατικότητα και την πειθώ σου, για 
να πετύχεις στόχους! Η τακτοποίηση εκκρε-
μοτήτων και υποχρεώσεων είναι προτεραι-
ότητα σου, όπως και εκπλήρωση βαθιών 
επιθυμιών! Το μόνο που πρέπει να περιο-
ρίσεις, είναι η καχυποψία σου!! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Παρθένε θα έχεις ακατα-
μάχητη γοητεία, γλυκύτητα και διαλλακτι-
κότητα! Η ημέρα θα έχει σίγουρα αρκετές 
στιγμές ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης! 
Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις βελτιώνο-
νται στο έπακρο, ωστόσο η τάση σου για 
αναποφασιστικότητα και αναβολή, θα φέ-
ρει άλλου είδους δυσκολίες!!  

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα γίνεσαι πρακτικός 
και ασχολείσαι με υποχρεώσεις της καθη-
μερινότητας! Πιθανόν να προτιμήσεις τις 
μοναξιές σου την σημερινή ημέρα ή έστω, 
θα θες να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που 
εμπιστεύεσαι πραγματικά! Ιδανική ημέρα 
για καλλωπισμό και αλλαγές εμφάνισης!! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα είσαι ιδιαίτερα χα-
ρούμενος, κοινωνικός, ενθουσιώδης και 
λαμπερός! Η ημέρα θα σου φέρει δίπλα 
σου ανθρώπους, με τους οποίους θα ζή-
σεις διασκεδαστικές στιγμές και όμορφες 
εμπειρίες!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα παραδόξως ίσως να 
δείχνεις πιο απρόσιτος κοινωνικά! , Αυτό, 
γιατί δεν θες οι άλλοι, να μπορέσουν εύ-
κολα να αντιληφθούν τις προθέσεις σου, 
τις σκέψεις σου και τα συναισθήματά σου!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα φίλε Αιγόκερε, ετοιμάσου για απρό-
σμενες αλλαγές και εποικοδομητικές ανα-
τροπές! Ο τομέας που είναι φανερά ευνοη-
μένος, είναι ο κοινωνικός τομέας! Φίλοι και 
γνωστοί, σου δίνουν λύσεις και σε βοηθούν 
με πράξεις και συμβουλές!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα πρέπει να ανα-
δείξεις την σοβαρή και αξιόπιστη πλευρά 
του χαρακτήρα σου και καταφέρνεις κα-
νείς να μην μπορέσει να αμφισβητήσει την 
εντιμότητα, την σταθερότητα και την σο-
βαρότητα σου, ιδίως στις διαπροσωπικές 
σου σχέσεις και συναναστροφές!  

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα φίλε Ιχθύ, λάμπεις με το Φεγγάρι 
να εισέρχεται στο δικό σου Ζώδιο! Έχεις 
τόλμη, δεν φοβάσαι να ρισκάρεις και να 
ζήσεις με πάθος και ένταση το κάθε λεπτό! 

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 
Κομπούτσας
Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής 
Γλώσσας
Παγκόσμια Ημέρα του 
Ξεναγού

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Η θαυματουργή βιτα-
μίνη Κ που βελτιώνει 
την υγεία των οστών

Η βιταμίνη Κ είναι μια λιποδιαλυτή βιτα-
μίνη, γνωστή για τον πρωταρχικό ρόλο της 
στην πήξη του αίματος.

Στην πραγματικότητα, χωρίς αυτή το αί-
μα δεν πήζει. Το σώμα μας την αποθηκεύει 
στον λιπώδη ιστό και στο ήπαρ.

Η βιταμίνη Κ είναι απαραίτητη όχι μόνο 
για την πήξη του αίματος, αλλά και για την 
υγεία των οστών καθώς και της καρδιάς.

Προστατεύει επιπλέον την ελαστικότητα 
του δέρματος και σε συνδυασμό με ρετινόλη 
(βιταμίνη Α) βελτιώνει τους μαύρους κύκλους 
κάτω από τα μάτια.

Η έλλειψη αυτής της βιταμίνης οδηγεί σε 
οστεοπόρωση, αποδυνάμωση των οστών, 
καρδιοπάθεια, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο του 
κατάγματος.

Οπως και η βιταμίνη D, παράγεται μόνη 
της στον οργανισμό μας, αλλά συνήθως όχι 
σε ποσότητες που να καλύπτουν τις ανά-
γκες του.

Το σώμα μας δεν είναι ικανό από μόνο 
του να παράγει επαρκή ποσότητα βιταμίνης 
Κ, γι’ αυτό θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται 
από τη διατροφή.

Τροφές που περιέχουν υψηλές ποσότητες 
είναι οι σπόροι βασιλικού, τα πράσινα φυλλώ-
δη λαχανικά, όπως το λάχανο, το σπανάκι, τα 
γογγύλια, τα πράσινα φύλλα του μαρουλιού, 
τα χόρτα καθώς και το μπρόκολο, το κουνου-
πίδι, τα αγγούρια, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, 
τα καρότα, ο μαϊντανός, και τα σπαράγγια.

Το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 
περιέχουν τη βιταμίνη Κ1 σε χαμηλά επίπεδα.

Τα δημητριακά, τα φυτικά έλαια (π.χ. σο-
γιέλαιο, κραμβέλαιο) και οι σπόροι σόγιας 
είναι καλές πηγές βιταμίνης Κ.

Την βιταμίνη Κ την βρίσκουμε επίσης στα 
φρούτα, όπως το ακτινίδιο, το βερίκοκο, τις 
φράουλες, τα αποξηραμένα σύκα, το αβοκά-
ντο, τα βατόμουρα, τα σταφύλια, το αχλάδι, 
το μάνγκο και την παπάγια.
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Σήμερα Τρίτη ανοίγει τελικά η 
πλατφόρμα για το Market Pass, όπως 
ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, Γιάννης Οικονόμου κατά την 
καθιερωμένη ενημέρωση των πολι-
τικών συντακτών.  

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, η ενί-
σχυση ανέρχεται στο 10% επί των 
αγορών κάθε είδους ενώ σημείωσε 
πως από την Τετάρτη διευρύνεται με 
νέα προϊόντα το Καλάθι του Νοικο-
κυριού και μπαίνει σε εφαρμογή και 
το Καλάθι της Σαρακοστής.

Ο γενικός γραμματέας Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 
είχε διευκρινίσει πως «η διαδικασία 
θα γίνει τμηματικά, βάσει ΑΦΜ, σε 
δύο ημέρες. Την πρώτη ημέρα θα εί-
ναι διαθέσιμη για τους πολίτες των 
οποίων οι ΑΦΜ λήγουν από 0 έως 4 
(δηλαδή 0, 1, 2, 3, 4), ενώ την επο-
μένη για τους ΑΦΜ με λήγοντα 5, 
6, 7, 8, 9».

Παράλληλα, επισήμανε ότι μετά 
τη δεύτερη μέρα θα είναι δυνατή η 
υποβολή αίτησης για το Market Pass 
από όλους τους φορολογούμενους, 
ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις θα μπορούν γίνουν έως 
τις 15 Μαρτίου, ενώ οι πρώτες πλη-
ρωμές θα γίνουν στις αρχές Μαρτίου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 
οδηγό του προγράμματος όσοι κά-
νουν αίτηση για το Market Pass μέ-
σα στον Φεβρουάριο και επιλέξουν 
την ψηφιακή κάρτα στο κινητό τους 
θα πληρωθούν μέχρι τις 3 Μαρτίου 
για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρ-
τιο, ενώ από τον Απρίλιο και μετά θα 
πληρώνονται μήνα – μήνα.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση μέσα σε 
αυτό τον μήνα και επιλέξουν να πλη-
ρωθούν μέσω τραπέζης, θα λάβουν 
τα χρήματά τους μέχρι 3 Μαρτίου για 
τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και 
Απρίλιο. Έως 3 Μαΐου προπληρώ-
νεται και το τρίμηνο Μαΐου, Ιουνίου 
και Ιουλίου.

 Ποιο μέλος του νοικοκυριού μπο-
ρεί να αιτηθεί για το Market Pass;

α. Για έγγαμους ή πρόσωπα που 
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, 
αρμόδιος να αιτηθεί είναι ο υπόχρεος 
σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογί-
ας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

β. Σε περίπτωση υποβολής χω-
ριστής δήλωσης συζύγων / μερών 
συμφώνου συμβίωσης, ο ένας εκ των 
δύο, οπότε αποκλείεται αυτοδικαίως 
ο άλλος.

γ. Δεν δικαιούνται να αιτηθούν:
γ1. φυσικά πρόσωπα τα οποία δη-

λώθηκαν ως εξαρτώμενα μέλη στη 
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων φορολογικού 
έτους 2021 από άλλο πρόσωπο,

γ2. φυσικά πρόσωπα τα οποία δη-
λώθηκαν ως φιλοξενούμενα στη Δή-
λωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυ-
σικών Προσώπων φορολογικού έτους 
2021 από άλλο πρόσωπο, 

γ3. φυσικά πρόσωπα τα οποία 
εμπίπτουν στον Φόρο Πολυτελούς 
Διαβίωσης για το φορολογικό έτος 
2021,

γ4. φορολογικοί κάτοικοι αλλο-
δαπής και

γ5. φυσικά πρόσωπα που δεν 
έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολο-
γίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώ-
πων φορολογικού έτους 2021 έως 
και 31/12/2022.

Ποια πρόσωπα συνυπολογίζονται 
στην οικονομική ενίσχυση ενός νοι-
κοκυριού από το Market Pass;

Για τον σκοπό του Market Pass, ως 
μέλη του νοικοκυριού λογίζονται οι 
σύζυγοι / τα μέρη συμφώνου συμβί-
ωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα τους, τα 
λοιπά εξαρτώμενα από αυτούς μέλη 
και οι φιλοξενούμενοί τους σύμφωνα 
με την τελευταία Δήλωση Φορολογί-
ας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
φορολογικού έτους 2021, όπως αυ-
τή υποβλήθηκε έως και 31/12/2022.

Ποια εισοδηματικά και άλλα οικο-

νομικά κριτήρια πρέπει να πληροί 

ο δικαιούχος του Market Pass;

α. Κριτήρια εισοδήματος
Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται 

την ενίσχυση, εφόσον το ετήσιο συνο-
λικό οικογενειακό εισόδημά τους κα-
τά το φορολογικό έτος 2021, ανεξάρ-
τητα από την πηγή προέλευσής του, 
πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται 
σε έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευ-
ρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε 
κατάσταση χηρείας ή ευρισκόμενο εν 
διαστάσει και είκοσι τέσσερις χιλιά-
δες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπό-
χρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του 
συμφώνου συμβίωσης που υποβάλ-
λουν χωριστή φορολογική δήλωση 
ή τους έγγαμους που υποβάλλουν 
φορολογική δήλωση βάσει της περ. 
β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώ-
δικα Φορολογίας Εισοδήματος ή τα 
φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υπο-
βάλει κοινή φορολογική δήλωση χω-
ρίς τέκνα. Το εισόδημα αυτό προσαυ-
ξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 
άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξε-
νούμενο μέλος του νοικοκυριού. Στην 
περίπτωση μονογονεϊκής οικογένει-
ας το εισόδημα αυτό καθορίζεται σε 
έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) 
ευρώ και προσαυξάνεται κατά πέντε 
χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρ-

τώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέ-
λος και φιλοξενούμενο μέλος μετά το 
πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογε-
νειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται 
εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσ-
σεται από τον φόρο εισοδήματος. Για 
τον προσδιορισμό της οικογενειακής 
κατάστασης, του αριθμού των εξαρ-
τώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμε-
νων μελών και φιλοξενούμενων με-
λών, καθώς και των εισοδηματικών 
κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δε-
δομένα της Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
του φορολογικού έτους 2021, όπως 
έχει διαμορφωθεί κατά την 31η Δε-
κεμβρίου 2022.

β. Κριτήρια ακίνητης περιουσίας
Η συνολική αξία της ακίνητης πε-

ριουσίας, όπως αυτή προκύπτει από 
την Πράξη Διοικητικού Προσδιορι-
σμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, υπό-
χρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου 
συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά 
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα-
τος, τέκνων, που αναγράφονται στη 
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων του φορολογι-
κού έτους 2021, δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει το ποσό των διακοσίων πε-
νήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για 
τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κα-
τάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 
το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων 

(400.000) ευρώ για τους έγγαμους 
ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις 
μονογονεϊκές οικογένειες.

Σε ποιο ύψος ανέρχεται η οικο-
νομική ενίσχυση μέσω Market Pass;

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικο-
κυριό ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύψους 
αγορών, που καθορίζεται σε διακόσια 
είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές 
νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 
εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον 
μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο 
όριο τα χίλια (1.000) ευρώ αγορών. 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επι-
λέξει την πίστωση σε τραπεζικό λογα-
ριασμό, το ποσό ενίσχυσης που κατα-
βάλλεται ανέρχεται στο ογδόντα τοις 
εκατό (80%) επί του ανωτέρω ύψους.

\Κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέ-
λος ή φιλοξενούμενος προσθέτει στο 
εκτιμώμενο ύψος αγορών του νοικο-
κυριού 100,00€, ενισχύοντας έτσι τη 
μηνιαία επιδότηση κατά 10,00€, εάν 
επιλεγεί η έκδοση ψηφιακής χρεωστι-
κής κάρτας, ή κατά 8,00€, εάν επιλε-
γεί η τραπεζική κατάθεση. Σε κάθε πε-
ρίπτωση το μέγιστο εκτιμώμενο ύψος 
αγορών ορίζεται στα 1.000,00€, οπό-
τε και η μέγιστη μηνιαία επιδότηση 
καθορίζεται στα 100,00€, εάν επιλε-
γεί η έκδοση ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας, ή στα 80,00€, εάν επιλεγεί 
η τραπεζική κατάθεση.

Οικονόμου για Market Pass: 
Την Τρίτη τελικά ανοίγει η πλατφόρμα 

ΠΟΙΑ ΑΦΜ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, 
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 10% επί των αγορών 
κάθε είδους ενώ από την Τετάρτη διευρύνεται 
με νέα προϊόντα το Καλάθι του Νοικοκυριού και 
μπαίνει σε εφαρμογή και το Καλάθι της Σαρακοστής

Αντίστροφα μετράει ο χρό-
νος για την ανακοίνωση των 
τιμολογίων ρεύματος του Μαρ-
τίου, η οποία αναμένεται να γί-
νει μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με πληροφορίες 
της ΕΡΤ, δεν αναμένονται ση-
μαντικές διαφοροποιήσεις σε 
σχέση με τον Φεβρουάριο.

Για τον καταναλωτή, ουσια-
στικά, δεν πρόκειται να αλλάξει 
κάτι, δεδομένου ότι ναι μεν οι 

εταιρείες παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να ανα-
κοινώσουν τιμολόγια ρεύματος 
στα επίπεδα 19 με 21 λεπτά η 
κιλοβατώρα.

Ωστόσο έχουμε και το πλαί-
σιο των επιδοτήσεων, το οποίο 
ανακοινώνεται μετά από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος. Η 
τιμή της κιλοβατώρας για τους 
καταναλωτές, θα παραμείνει 
στα επίπεδα των 16 λεπτών η 
κιλοβατώρα.

Αυτό το οποίο ουσιαστικά 
έχει σημαντική διαφοροποίη-
ση είναι ότι δεν αναμένεται να 

έχουμε επιβάρυνση στον κρατι-
κό προϋπολογισμό στο σκέλος 
των επιδοτήσεων.

Και βέβαια η τιμή του φυ-
σικού αερίου καθορίζεται με 
βάση τη χρηματιστηριακή τιμή 
τον προηγούμενου μήνα.

Δεδομένου ότι το μήνα Φε-
βρουάριο με τα έως τώρα δε-
δομένα βλέπουμε την τιμή του 
φυσικού αερίου να είναι κάτω 
από τα 60 ευρώ η μεγαβατώ-
ρα, εκτιμάται ότι η τιμή η λια-
νική μπορεί να φτάσει χωρίς 
την επιδότηση στα 10 λεπτά 
ανά κιλοβατώρα.

Λογαριασμοί ρεύματος: Ανακοινώνονται οι νέες τιμές

Τι να περιμένουμε
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