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Μπλίνκεν για Αλεξανδρούπολη: 
«Βασικός στρατιωτικός 
στρατηγικός κόμβος»

«Η Αλεξανδρούπολη έχει γίνει βασικός στρατηγικός κόμβος για να φέρουμε 
νέα αμυντικά όπλα, φορτηγά, πυροβολικό, στρατιωτικές μονάδες σε όλη την 

Ευρώπη», επισήμανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών
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ΕΡΓΟΣΕ: Τέλος του 2023 ξεκινά η 
κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής 
γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο

«Επιδιώκουμε να λάβουμε έστω και το 2% του εμπορευματικού φορτίου 
από τα Στενά του Βοσπόρου» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος 

Βίνης από την πρωτεύουσα του Έβρου. Δρομολογείται και έργο 
συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής στην ΑΜΘ � 9

Να γίνουν 
προσεισμικοί έλεγχοι 

στις σχολικές 
μονάδες των δήμων 

του Έβρου

 Ζητούν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι και ο 

περιφερειακός σύμβουλος 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 

του νομού
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Συνέδριο με έντονο 
ελληνοαμερικανικό 

ενδιαφέρον

 «Ο ρόλος της Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης στην αναβάθμιση 

του γεωπολιτικού 
αποτυπώματος της Ελλάδας»
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Σε βαρύ πένθος 
το Τυχερό 

● Σήμερα η κηδεία της 28χρονης Βίκυς που βρέθηκε νεκρή σε περιοχή της 
Λευκίμμης

● Τι δείχνει η ιατροδικαστική έρευνα. Η αστυνομία φαίνεται να εξετάζει όλα τα 
πιθανά ενδεχόμενα

● Δαρούσης: «Όλοι έχουμε συγκλονιστεί για την απώλεια της Βίκυς»

● Το Λύκειο Τυχερού συγκινεί: Αποχαιρετά την πρώην του μαθήτρια μέσω ενός 
ποιήματος που είχε γράψει η ίδια…

� 5

Eπανήλθε από την περιπέτεια της Eπανήλθε από την περιπέτεια της 
υγείας του ο Παύλος Σ. Μιχαηλίδηςυγείας του ο Παύλος Σ. Μιχαηλίδης

«Αντικείμενο προεκλογικής 
εκμετάλλευσης η διαμάχη παραγωγών-

εμπόρων για τη νέα λαϊκή αγορά»

Να συμφωνήσουν σε μία κοινή πρόταση χωροθέτησης, 
καλεί τις δύο πλευρές η παράταξη της «Λαϊκής 

Συσπείρωσης». «Λάθος που έφυγε η λαϊκή από το χώρο 
κάτω από τον Φάρο»
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Κύπελλο Ελλάδας Βόλει: Για την 
υπέρβαση σήμερα Άθλος και κόσμος 

κόντρα στον Παναθηναϊκό
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Στα έδρανα του Δημοτικού Στα έδρανα του Δημοτικού 
Συμβουλίου το 15μελές του Ειδικού Συμβουλίου το 15μελές του Ειδικού 
Σχολείου Αλεξ/πολης! Σχολείου Αλεξ/πολης! 
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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
1630
Ο ινδιάνος Κουαντεκίνα γνωρί-
ζει στους βρετανούς αποίκους το 
ποπ-κορν.

1848
Ξεσπά η λεγόμενη «Φεβρουαριανή 
Επανάσταση» στη Γαλλία, που θα 
οδηγήσει στην κατάργηση της βα-
σιλείας και στην εγκαθίδρυση της 
Β’ Γαλλικής ∆ημοκρατίας.

1917
Ξεσπούν απεργιακές κινητοποιή-
σεις στη Ρωσία, που θα οδηγή-
σουν στη λεγόμενη Φεβρουαρια-
νή Επανάσταση και στο τέλος της 
κυριαρχίας των Τσάρων, με την 
καθαίρεση του Νικολάου Β’.

1993
H «Ορχήστρα των Χρωμάτων» υπό 
τη διεύθυνση του ιδρυτή της Μά-
νου Χατζιδάκι δίνει συναυλία δια-
μαρτυρίας κατά του Νεοναζισμού 
με έργα Βάιλ, Λιστ και Μπάρτοκ 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Το πρόγραμμα της συναυλίας πε-
ριέχει ένα κείμενο - μανιφέστο του 
μεγάλου έλληνα συνθέτη κατά του 
νεοναζισμού, με τίτλο «Σκέψεις και 
παρατηρήσεις για το αναζωογονη-
μένο φαινόμενο του νεοναζισμού».

2015
Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται 
πριν από την έναρξη του αγώνα 
Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού για 
το Πρωτάθλημα Ελλάδας, με ει-
σβολή οπαδών του «τριφυλλιού» 
στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά, οι 
πράσινοι θα επικρατήσουν με 2-1.

2016
Τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης 
ανθρώπων αποκόμισαν καθαρά 
κέρδη ύψους 3 έως 6 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ το 2015 από την 
παράνομη μεταφορά προσφύγων, 
ανακοινώνει η Europol.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1928
Γρηγόριος Αυξεντίου, κύπριος 
αγωνιστής της ΕΟΚΑ, που κάη-
κε ζωντανός στο κρησφύγετό 
του από τον αγγλικό στρατό.(Θαν. 
3/3/1957)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1973
Κατίνα Παξινού, ελληνίδα ηθο-
ποιός, με διεθνή καριέρα. (Γεν. 
17/12/1900)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Εξελίξεις σηματοδοτεί η έγκριση της 
προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
χρυσωρυχείων Θράκης

21
ΦΕΒ
2012

Στην έγκριση της προμελέτης των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων της εταιρείας «Χρυσωρυχεία 
Θράκης» για την επένδυση εξόρυξης χρυσού στο 
Πέραμα προχώρησε χθες το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος. Την είδηση υποδέχθηκαν με συγκρατη-
μένη αισιοδοξία η εταιρεία και οι υπέρμαχοι της 
επένδυσης, ενώ, από την άλλη πλευρά, αρχές, 
φορείς και πολίτες που αντιδρούν, ετοιμάζουν τα 
επόμενα βήματά τους, προκειμένου να στείλουν 
εκ νέου το μήνυμα αντίθεσής τους στο έργο, 
τονίζοντας ότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από 
την υλοποίηση του έργου είναι τεράστιοι, τόσο 
για το περιβάλλον, όσο και για τους κατοίκους 
του τόπου. Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία ανέ-
μενε από τον Οκτώβριο του 2009 την έγκριση 
της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
που είχε καταθέσει στο ΥΠΕΚΑ. Από τότε ακόμη 
δήλωνε έτοιμη να υποβάλλει την τελική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κάτι που πλέον 
άνοιξε ο δρόμος για να γίνει τις επόμενες ημέρες. 

Ο καιρός σήμερα
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Γυρίζουμε πίσω στην Αλεξανδρούπολη του 1947, μία φωτογραφία από το fb του συμπολίτη  μας Γιάννη Μαλκίδη, 
η οποία περιέχεται στο λεύκωμα του Γιώργου Παναγιώτου «Το λιμάνι της Αλεξ/πολης, σταυροδρόμι του Θρακι-
κού Πελάγους». Η φωτογραφία απεικονίζει την κατασκευή του τοιχίου κάτω από τον Φάρο, από την εργολαβία 
\ΑΝΤΩΝΗ ΜΙΝΑΡΔΟΥ- ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΣΑΜΗ - ΜΙΧ. ΠΡΙΝΙΑ. Γράφει σχετικά, ο συμπολίτης νομικός - ερευνητής 
Γεώργιος Αλεπάκος: "Το έτος 1947 (…) αποφασίστηκε και κατασκευάστηκε η ανωδομή (το έξαλο τμήμα) του 
προσήνεμου μώλου με το στηθαίο του, το τείχος του παραλιακού δρόμου, οι εγκαταστάσεις θερμών θαλασσίων 
λουτρών και καμπίνες για τους κολυμβητές..."

Τα στρατεύματα των δύο χωρών 
εκπαιδεύονται μαζί, με νέους τρό-
πους και σε περισσότερα μέρη. Η 
Αλεξανδρούπολη έχει γίνει βασι-
κός στρατηγικός κόμβος για να 
φέρουμε νέα αμυντικά όπλα, φορ-
τηγά, πυροβολικό, στρατιωτικές 
μονάδες σε όλη την Ευρώπη.

Α. ΜΠΛΙΝΚΕΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΠΑ

Είπαν

Οι στρατηγικές σχέσεις ανάμε-
σα στις δύο χώρες δείχνουν το 
συνεχές ενδιαφέρον των ΗΠΑ 
για την περιοχή μας σχετικά με 
τη συνεργασία και την άμυνα. Η 
συμπερίληψη της Αλεξανδρού-
πολης στη Συμφωνία Αμοιβαίας 
Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας - ΗΠΑ διαδραματίζει 
ένα κρίσιμο ρόλο. 

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
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Μικρογνωμικά

Επανήλθε από την περιπέτεια 
υγείας του ο Παύλος Σ. Μιχαηλίδης

Τώρα πλέον μπορούμε να πού-
με και “επίσημα” ότι ο άνθρωπος 
που υπέστη το σοβαρό καρδιακό 
επεισόδιο στην Αλεξανδρούπολη 
το μεσημέρι της Κυριακής ήταν ο 
Παύλος Σ. Μιχαηλίδης. Πολλοί το 
γνώριζαν ήδη, αλλά πλέον η υγεία 
του έχει βελτιωθεί σημαντικά κα-
θώς έκανε την πρώτη του ανάρτη-
ση στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο facebook.

“Σας ευχαριστω όλους από τα 
βάθη της καρδιάς μου. Όλα πήγαν 
καλά…την γλύτωσα στο παρατσακ.
χαχαχαχα” έγραψε συγκεκριμένα 
και το πλέον παρήγορο από όλα 
είναι ότι δεν έχει χάσει το χιού-
μορ του!

Προφανώς βέβαια ακόμη απολαμ-
βάνει ιατρικής φροντίδας και από δω 
και πέρα οφείλει να πειθαρχεί στις ια-
τρικές υποδείξεις, όμως δεν γίνεται να 

μην συμπεριλάβουμε την νίκη του στις 
καλές ειδήσεις της ημέρας!  

Ας είναι πάντα υγιής και με μεγά-
λο “εγκάρδιο” χαμόγελο! (reportal.gr)
Γ.Π.

Κάλεσμα από την Ομάδα Φίλων 
Γαλλικού Σταθμού

Δαρούσης: «Όλοι έχουμε συγκλονι-

στεί για την απώλεια της Βίκυς»

«Όλη η περιοχή έχει συγκλονιστεί, η 
Βίκυ ήταν ενεργό άτομο της τοπικής κοι-
νωνίας, ήταν πολύ δραστήρια και κανείς 
δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που έγι-
νε…», σχολίασε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο 
αντιδήμαρχος Τυχερού, Δημήτρης Δα-
ρούσης. Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η μικρή 
τοπική κοινωνία θέλει να ξεκαθαρίσει η 
υπόθεση όσο πιο γρήγορα γίνεται, πρώτα 
για την οικογένεια της Βίκυς αλλά και για 
όλους τους άλλους που την ήξεραν και 
είχαν συνεργαστεί μαζί της». Όσον αφο-
ρά την ακύρωση των καρναβαλικών εκ-

δηλώσεων, ο κ. Δαρούσης σημείωσε πως 
η απόφαση ελήφθη «με μεγάλο σεβασμό 
στη μνήμη της», γιατί η κοπέλα «ήταν η 
“ψυχή” του καρναβαλιού του Τυχερού και 
πάντα συμμετείχε πολύ ενεργά στη διορ-
γάνωσή του».

Ανοιξιάτικη εβδομάδα, συννεφιά και 

τοπικές βροχές τη Καθαρά Δευτέρα

Συνεχίζονται και σήμερα αλλά και τις 
επόμενες ημέρες ως τουλάχιστον την 
Κυριακή οι υψηλές θερμοκρασίες που 
αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες τέλους 
Μαρτίου σύμφωνα με το μετεωρολόγο 
Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Και με σχεδόν 

Η ομάδα Φίλων Γαλλικού Σταθμού 
Αλεξανδρούπολης απευθύνει πρόσκλη-
ση σε συνάντηση, σήμερα Τετάρτη 22/2 
στις 18.00 στο «Σάλη»:

Την φετινή χρονιά θα υπάρξουν πολ-
λές εξελίξεις που θα επηρεάσουν την 
τύχη του Γαλλικού Σταθμού..

Υπό αυτό το πρίσμα κάθε 
δράση μας αποσκοπεί στο 
να διαμορφώσει τις συνθή-
κες για μια θετική έκβαση 
για το μέλλον του Σταθ-
μού σύμφωνα με τους κα-
ταστατικούς σκοπούς της 
Ομάδας.

Ως εκ τούτου, αυτές για 
τη νέα χρονιά, θα πρέπει 
να εμπλουτιστούν και αυ-
τό προϋποθέτει την ενερ-
γό συμμετοχή περισσότε-
ρων μελών..

Για αυτό αύριο, Τετάρτη 

στις 6 το απόγευμα στο Σάλη θα πραγ-
ματοποιηθεί συνάντηση της Ομάδας, για 
όποιον θα ήθελε να παραβρεθεί..

Ευχαριστώ,
Εκ της Διαχειριστικής Ομάδας

Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού 
Αλεξανδρούπολης

μόνο ηλιοφάνεια ως την Πέμπτη.
Από το Σάββατο θα επικρατήσουν νο-

τιάδες, που δεν θα επιτρέψουν την θερ-
μοκρασία να υποχωρήσει και θα κυμαίνε-
ται στα επίπεδα των 16 με 19 βαθμών και 
θα υπάρχουν νεφώσεις. Όμως εκτός από 
την συννεφιά, την Κυριακή και την Καθαρά 
Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές στα 
δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Ertnews.gr

Κόμβος καινοτομίας το ΔΠΘ

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στις 
12:00 σε διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί η έναρξη λειτουργίας του 
Κόμβου Καινοτομίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

Μιας νεοσύστατης δομής του Πανε-
πιστημίου, με στόχο την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του Πανεπιστήμιου και την ενίσχυ-
ση της εξωστρέφειας και της αξιοποίησης 
της ερευνητικής δραστηριότητας.

Η επίσημη έναρξη του Κόμβου Καινο-
τομίας του ΔΠΘ, θα πραγματοποιηθεί σε 
ενημερωτική εκδήλωση με στόχο την πα-
ρουσίαση των στόχων, των επερχόμενων 
δράσεων αλλά και των νέων δυνατοτήτων 
που προκύπτουν για το σύνολο της Πανε-
πιστημιακής Κοινότητας. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Πέμπτη 
23 Φεβρουαρίου στις 12:00.

Γ.Π.

Σιδερένιος !!! 
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Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε 
την πρώτη του συνεδρίαση το 15μελές 
του μαθητικού συμβουλίου του Εργα-
στηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης & Κατάρτισης και του Ενιαίου 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυ-
κείου Αλεξανδρούπολης, τη Δευτέρα 20 
Φεβρουαρίου 2023.

Τα παιδιά συνοδευόμενα από τον δι-
ευθυντή του σχολείου Δημήτριο Μαλκό-
πουλου και τις καθηγήτριες Μαρία Σερλέ-
τη, Βασιλική Αλεξίου και Τριανταφυλλιά 
Γεωργιάδου, υποδέχτηκε αρχικά η αντι-
δήμαρχος Ελένη Ιντζεπελίδου που τους 
ενημέρωσε για τους βασικούς κανόνες 
που ισχύουν σε μια συνεδρίαση.

Αφού έλαβαν θέση στο προεδρείο και 
τα έδρανα, συμμετείχαν ενεργά και με 
ενθουσιασμό στη συζήτηση και ψήφισαν 

επί των θεμάτων που είχαν προετοιμά-
σει για την ατζέντα τους, μέσα σε πνεύμα 
δημοκρατικού διαλόγου, συνεργασίας και 
συλλογικότητας. Μέσα από τη λειτουργία 
του μαθητικού συμβουλίου διατύπωσαν 
τις προτάσεις τους, συζήτησαν με τον 
Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη και πρότει-
ναν λύσεις.

Με την υλοποίηση του μαθητικού δε-
καπενταμελούς συμβουλίου που αποτε-
λεί χώρο πρωτοβουλίας, αναζήτησης και 
δημιουργίας, οι μαθητές και μαθήτριες 
του Ειδικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης 
είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
ενεργά στη ζωή και τη λειτουργία του 
σχολείου, αποκτώντας παράλληλα την 
ευκαιρία να εκτιμούν τη σημασία και το 
νόημα κάθε δραστηριότητας που λαμβά-
νει χώρα εντός αυτού

Στα έδρανα του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
το 15μελές του 
Ειδικού Σχολείου 
Αλεξανδρούπολης!

Το Ν.Π.Δ.Δ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ 
του Δήμου Διδυμοτείχου 
διοργανώνει την Παρα-
σκευή 24/2 καρναβαλικό 
party , στο πλαίσιο των 
προγραμματισμένων εκδη-
λώσεων την περίοδο των 
Απόκρεων.  Η συγκέντρω-
ση θα γίνει στις 16:00 στον 
αύλειο χώρο του Δημαρχι-
ακού Μεγάρου . Το αποκρι-
άτικο event της πόλης  θα 
λάβει χώρα στην οδό Βε-
νιζέλου και την πλατεία Δι-
δυμοτείχου ,όπου θα υπάρ-
χουν πολλές εκπλήξεις για 
τους μικρούς και μεγάλους 
φίλους. 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΣΟΥΦΛΙ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Μέχρι τις 22 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές από τον 
δήμο Ορεστιάδας οι αιτήσεις πολιτιστικών και αθλη-
τικών συλλόγων που επιθυμούν να επιχορηγηθούν 
για το 2023. Η πρόσκληση απευθύνεται σε συλλό-
γους που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του 
δήμου Ορεστιάδας και οι αιτήσεις τους θα πρέπει να 
συνοδεύονται από το καταστατικό τους, το σχέδιο 
δράσης τους για το τρέχον έτος, τον ετήσιο προϋ-
πολογισμό και τον προσδιορισμό των εκδηλώσεων/
δράσεων για τις οποίες θα αιτούνται επιχορήγησης, 
όπως και τα αποδεικτικά έγγραφα και παραστατικά 
δαπανών που αφορούν την επιχορήγηση του προη-
γούμενου έτους.

Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων 
του Σουφλίου επιλύεται.Οι σιδη-
ροδρομικές γραμμές μεταφέρο-
νται εκτός της πόλης του μετα-
ξιού, αναφέρει σε δημοσίευσή του 

ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώ-
της Καλακίκος. Όπως σημειώνει, 
“ένας ακόμη δύσκολος αγώνας 
της Δημοτικής Αρχής μετά από 
πολλές συναντήσεις με τον Πρό-
εδρο και Διευθύνων Σύμβουλο 
της ΕΡΓΟΣΕ, Κ. Χρήστο Βινη έχει 
επιτυχή έκβαση!”

Περίπου 800 βαρέα οχήματα 
(φορτηγά, λεωφορεία κ.α.), 
της κατηγορίας άνω των 3,5 
τόνων, “κατεβαίνουν” από τον 
βόρειο και τμήμα του κεντρι-
κού Έβρου στην Αλεξανδρού-
πολη, για τον τακτικό τεχνι-
κό έλεγχό τους, εξαιτίας της 
αναστολής λειτουργίας του 
δημόσιου ΚΤΕΟ Ορεστιάδας 
(Καβύλη), από τον Ιούλιο του 
2021, όταν έμεινε χωρίς το 
απαιτούμενο πιστοποιημένο 
τεχνικό προσωπικό. (ΕΡΤ Ορ)

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

ΚΗΠΟΙ ΦΕΡΩΝ

Κομβόι 50 οχημάτων, που μετέφεραν 110 τό-
νους ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους σει-
σμόπληκτους της Τουρκίας πέρασε εχθές από 
το τελωνείο των Κήπων. Το κομβόι είχε αναχω-
ρήσει από την Αθήνα, με 7,5 τόνους φάρμακα, 
5 τόνους ιατρικό υλικό, 20.000 κουβέρτες και 
άλλα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία συγκε-
ντρώθηκαν από δωρεές πολιτών που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας Αττικής.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΙΧΑΝ ΤΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ    
        
Αφού έλαβαν θέση στο προεδρείο και τα έδρανα, 
συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό στη συζήτηση και 
ψήφισαν επί των θεμάτων που είχαν προετοιμάσει για την 
ατζέντα τους

1
2
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Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο 
θάνατος της 28χρονης από το 
Τυχερό Σουφλίου, σύμφωνα με 
το πόρισμα που παρέδωσε στις 
αρμόδιες αστυνομικές αρχές ο 
ιατροδικαστής του ΠΓΝΑ μετά 
την ολοκλήρωση της νεκροτο-
μής, αναφέρουν οι τελευταίες 
πληροφορίες της ΕΡΤ. 

Η μικρή κοινωνία του Τυ-
χερού είναι ακόμη παγωμένη, 
ώρες αφού η δική τους Βίκυ 
βρέθηκε νεκρή σε δασική περι-
οχή της Λευκίμμης από τον θείο 
της, ο οποίος την αναζητούσε 
σε όλα τα σημεία που σύχνα-
ζε τις ώρες που ήθελε αυτή να 
ξεφύγει. Λίγα μέτρα πιο πέρα η 
μηχανή της, με την οποία έκανε 
βόλτες όταν ήθελε να ξεφύγει 
από την καθημερινότητα.

Η άτυχη κοπέλα βρέθηκε 
στο έδαφος μπρούμυτα με καρ-
φωμένο το μαχαίρι στο στήθος 
της ενώ έφερε εκδορές στα χέ-
ρια. Παγωμένοι και οι συμφοι-
τητές της χθες στη σχολή ΔΙ-
ΕΚ Αμπελουργίας – Οινολογίας 
Σουφλίου στην οποία φοιτούσε 
η 28χρονη γυναίκα, αγρότισσα 
και αμπελουργός.

Εργαζόταν στα κτήματα του 
πατέρα της ήταν πολύ δρα-
στήρια, οδηγούσε αγροτικά 
μηχανήματα αλλά και πρωτο-
στατούσε στις καρναβαλικές 
εκδηλώσεις του Τυχερού που 
φέτος ήταν προγραμματισμένες 
να γίνουν την Κυριακή. Ήταν 
τόσο επιδέξια που κατασκεύαζε 
η ίδια άρματα για την καρνα-
βαλική παρέλαση. Δυναμικός, 
κοινωνικός, δοτικός άνθρωπος 
αγαπητή απ’ όλους, οι οποίοι 
δεν μπορούν να πιστέψουν πως 
ένα τόσο αισιόδοξο άτομο είχε 
αυτό το τέλος.

Το μεσημέρι της Κυριακής 
λίγο πριν εξαφανιστεί είχε υπο-
σχεθεί να πάει στο γήπεδο να 
παρακολουθήσει μαζί με τις 

φίλες της τον ποδοσφαιρικό 
αγώνα της ομάδας της, κάτι 
που δεν έγινε και ανησύχησε 
το κοντινό της περιβάλλον. Το 
γεγονός ότι είχαν απενεργο-
ποιηθεί τα προφίλ της στο FB 
και το Instagram κορύφωσαν 
την αγωνία της οικογένειας και 
των φίλων της.

«Δεν είχε λόγο να 
αυτοκτονήσει»

Η κοπέλα την Κυριακή το 
μεσημέρι είχε δώσει ραντεβού 
με τους φίλους της στο γήπεδο 
στο Τυχερό Έβρου και έγραφε 

στα μηνύματά της: “Εχει πολύ 
ωραία μέρα, δε θες καφέ στο 
χέρι, άραγμα πουθενά έξω…; 
Μπαλίτσα καφεδάκι το μεση-
μέρι”.

Όπως δήλωσε στο Star φί-
λος της 28χρονης, “έφυγε από 
το μεσημέρι από το σπίτι, υπο-
τίθεται θα συναντιόμασταν μαζί 
και θα πηγαίναμε στο γήπεδο 
και από εκείνη τη στιγμή ήταν 
εξαφανισμένη. Έστειλε μήνυμα 
σε μια άλλη κοπέλα και της εί-
πε θα έρθει”.

Σχετικά με το σενάριο της 
αυτοκτονίας, ο ίδιος λέει: “Κό-
βω το κεφάλι μου ότι δεν υπήρ-
χε περίπτωση να το κάνει, δεν 
το πιστεύω. Μέχρι το Σάββα-
το που ήμασταν μαζί ήταν μια 
χαρά, όλα κομπλέ. Ήταν ένας 

άνθρωπος που της άρεσε να 
περνάει καλά, συμμετείχε και 
στα καρναβάλια, ετοίμαζε τα 
καρναβάλια. Θα μας έλεγε, αλ-

λά κι αν δεν μας έλεγε, θα φαι-
νόταν από τη συμπεριφορά της 
αν είχε κάτι“.

“Δεν πιστεύω ούτε μια στο 
εκατομμύριο να αυτοκτόνησε, 
δεν είχε κανένα λόγο να το κά-
νει. Με τη δουλειά της, με πολ-
λά ενδιαφέροντα, με φίλους, με 
τους γονείς της” ανέφερε από 
την πλευρά της και η θεία της 
κοπέλας.

Λόγω του αιφνίδιου θανά-
του της η επιτροπή διοργάνω-
σης του Καρναβαλιού στο Τυ-
χερό ανακοίνωσε με ανάρτηση 
της ότι οι καρναβαλικές εκδη-
λώσεις στην περιοχή ακυρώ-
νονται αφού «η ψυχή του καρ-
ναβαλιού δεν θα είναι πια μαζί 
τους» όπως αναφέρουν.

Σήμερα η κηδεία της 28χρονης στο Τυχερό, 
βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία 

ΣΟΚ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΑΤΥΧΗΣ 
ΚΟΠΕΛΑΣ   

Πού αποδίδει η ιατροδικαστική έρευνα 
τον χαμό της

Η νεκρώσιμη ακολουθία της 
άτυχης κοπέλας θα γίνει σήμερα 

Τετάρτη στις 3μμ στον ιερό 
ναό Αγίου Νεκταρίου Τυχερού. 
Να σημειωθεί ότι η υπόθεση 
εξετάζεται από τις αρμόδιες 

αστυνομικές αρχές

Το λύκειο Τυχερού σή-
μερα, αποχαιρετά την Βίκυ 
με έναν πολύ συγκινητικό 
τρόπο.

Το λύκειο Τυχερού απο-
χαιρετά την νεαρή κοπέλα 
μέσω ενός ποιήματος που 
είχε γράψει η ίδια, λαμβάνο-
ντας μέρος σε έναν πανελ-
λήνιο μαθητικό διαγωνισμό 
ποίησης. Διαβάζοντας κά-
ποιος το ποίημα με το οποίο 
η Βίκυ είχε λάβει συμμετο-
χή σε αυτόν τον διαγωνισμό 
ποίησης, μπορεί εύκολα να 
αντιληφθεί πόσο προφητι-
κά εκφραστικό, ήταν αυτό.

Το ποίημα της νεαρής 
κοπέλας
«ΤΟ ΧΡΩΜΑ»
Και ονειρεύεσαι μου είχες πει
Όταν κοιμάσαι.
Μα είχα βρει στο βλέμμα σου 
την θλίψη
Το θυμάσαι ?
Δεν σου μίλησα ποτέ για 
πράγματα που σφάζουν λό-
γους
Ούτε για ποινικά τσεκούρια 
που στάζουν φόνους
Δεν θυμάμαι να χα ζήσει τέ-

τοια θλίψη
Σε μάτια τόσο αστραφτερά
Είχες φλόγα είχες πάθος εί-
χες πάντα δυο φτερά
Για να πετάς ψηλά
Όμως κάτι σε εμπόδιζε και τα 
‘χανες αυτά
Κάτι ουσιαστικό συγκεκρι-
μένο
Κάτι όμοιο του χάους
Νομίζω πως ο φόβος σε στα-
ματούσε σε πολλά
Μου ‘χες πει πως η ζωή δεν 
είναι αυτή που θέλεις να ζή-
σεις
Αυτή που βλέπεις κάθε βρά-

δυ και φοβάσαι να μιλήσεις
Μου ‘χες πει τέτοια ζωή πως 
δεν την θέλεις μου ‘χες πει
Πως θες να ζεις θέλεις να 
βλέπεις
Στο σκοτάδι όμως μαύρα εί-
ναι όλα
Και η ελπίδα στο σκοτάδι 
μαύρη φαίνεται κ αυτή
Σαν το άσπρο σαν αυτό το 
χρώμα σαν το περιστέρι
Που μακριά σου ζει σαν αυ-
τό σ λέω
Άνοιξε τα φτερά σου βρες 
το νόημα
Βρες το άσπρο όχι το χρώμα .

Το Λύκειο Τυχερού αποχαιρετά την Βίκυ μέσω ενός 
ποιήματος που είχε γράψει η ίδια…

Κοινοβουλευτική Αναφορά κα-
τέθεσε χθες 21/02, ο Βουλευτής 
Έβρου Αν. Δημοσχάκης διαβιβά-
ζοντας μέσω του Προεδρείου της 
Βουλής προς το Υπουργείο Υγείας 
την επιστολή του Ιατρικού Συλλό-
γου του Ν.Έβρου (Ι.Σ.Ε).

Στο επίκεντρο της επιστολής 

βρίσκεται το αίτημα της προκή-
ρυξης της θέσης Παιδιάτρου στο 
Κ.Υ. Δικαίων.

Έως ότου προκηρυχθεί και κα-
λυφθεί η θέση Παιδιάτρου κρίνε-
ται επιβεβλημένη σύμφωνα με το 
Νόμο η παράταση της θητείας  
της κ.Λουίζας Σαμουργανίδου στη 
θέση της στο Κ.Υ. ΔΙΚΑΙΩΝ στην 
οποία υπηρετούσε έως τώρα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Υ. ΔΙΚΑΙΩΝ, 
Κ.ΛΟΥΙΖΑΣ ΣΑΜΟΥΡΓΚΑΝΙΔΟΥ.

Ο Βουλευτή ς Έ βρου, Ανα-
στά σιος Δημοσχά κης, καταθέ τει 
Κοινοβουλευτική  Αναφορά  στο 
Προεδρεί ο της Βουλή ς, διαβι-
βά ζοντας στο Υπουργεί ο Υγεί ας 
την επιστολή  του Ιατρικού  Συλ-
λό γου Έ βρου (Ι.Σ.Ε.).

Στο επί κεντρο της επιστο-
λή ς βρί σκεται το αί τημα της 
συνέ χειας παροχή ς υπηρεσί ας 
της Παιδιά τρου του Κ.Υ. Δι-
καί ων, κ. Λουί ζας Σαμουργκα-
νί δου και η προκή ρυξη θέ σης 
Παιδιά τρου στο εν λό γω Κ.Υ. Η 

Κ.Υ.Α. (υπ’αριθμό ν πρωτ. Γ4α/
Γ.Π.72682/22/14-02-2023) 
που διακό πτει την υπηρεσί α της 
επιφέ ρει μεγά λη δυσχέ ρεια στο 
ακριτικό  χωριό , δεδομέ νου ό τι οι 
πολί τες δε δύ νανται να απευθυν-
θού ν στην ιδιωτική  παιδιατρική . 

Ό πως υπογραμμί ζεται στην 
επιστολή , γί νεται επί κληση για 
τις δέ ουσες ενέ ργειες για την 
έ γκριση της παραμονή ς της Παι-
διά τρου και την ά μεση προκή ρυ-
ξη θέ σης Παιδιά τρου στο Κ.Υ. Δι-
καί ων. 

Κοινοβουλευτική Αναφορά για το Κέντρο Υγείας Δικαίων
Κατέθεσε στη 
Βουλή ο Αν. 
Δημοσχάκης
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Eνημερωτική ημερίδα με 
θέμα «Η υλοποίηση των Σχε-
δίων Βιώσιμης Αστικής Ανά-
πτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ-
Θ» πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κομοτηνής. Η ημερίδα διορ-
γανώθηκε από την Περιφερει-
ακή Ένωση Δήμων Ανατ. Μα-
κεδονίας Θράκης (ΠΕΔ ΑΜΘ) 
σε συνεργασία με την Ελληνι-
κή Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και 
με τη συμμετοχή της Ειδικής 
Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχε-

διασμού & Αξιολόγησης  ΕΣ-
ΠΑ και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΠεΠ ΑΜΘ (ΕΥΔ 
ΠεΠ ΑΜΘ). 

Στο πλαίσιο του συμβου-
λευτικού της ρόλου προς 
τους Δήμους της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας- 
Θράκης, η ΠΕΔ ΑΜ-Θ προέβη 
στην υπογραφή Προγραμματι-
κής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ, 
στοχεύοντας στην υλοποίη-
ση υποστηρικτικών ενεργει-
ών προς τους ΟΤΑ στην κα-
τεύθυνση της αποδοτικότερης 
συμμετοχής των Δήμων στην 
αξιοποίηση του νέου ΠεΠ ΑΜΘ 

2021- 2027.
Ένα εκ των πλέον σημα-

ντικών αποτελεσμάτων της 
εν λόγω συνεργασίας είναι 
η εκπόνηση Μελέτης για την 
αποτίμηση των χωρικών στρα-
τηγικών της Προγραμματικής 
Περιόδου 2014- 2020, μέσα 
από την οποία αναδεικνύονται 
τόσο τα δυνατά σημεία όσο και 
οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν 
στον σχεδιασμό, τη διαδικασία 
διαβούλευσης και το σύστημα 
διακυβέρνησης των υλοποιού-
μενων σχεδίων.

Η αξιοποίηση των διαπι-
στώσεων και των προτάσεων 
της Μελέτης κρίνεται ότι θα 
συμβάλει ουσιαστικά στη δια-
μόρφωση και υλοποίηση των 
νέων Σχεδίων Βιώσιμης Αστι-
κής Ανάπτυξης των Δήμων για 
την Προγραμματική Περίοδο 
2021- 2027.

Την ημερίδα παρακολού-
θησαν οι Δήμαρχοι Κομοτη-
νής και Ξάνθης Γ. Γκαράνης 
και Μ. Τσέπελης και στελέχη 
των δήμων Κομοτηνής, Αλε-
ξανδρούπολης, Ορεστιάδας, 
Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. 
Σύντομο χαιρετισμό απεύθυ-
ναν ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 
Χρ. Μέτιος, ο Πρόεδρος ΠΕΔ 
ΑΜΘ και Δήμαρχος Ορεστιά-
δας Βασίλης Μαυρίδης, καθώς 
και ο Δ/νων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ 
Σπ. Σπυρίδων.

Η υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
(ΠΕΔ ΑΜΘ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓAΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      

Συνεργασία των δύο φορέων  για την 
αποτίμηση των χωρικών στρατηγικών της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020, 
μέσα από την οποία αναδεικνύονται 
δυνατά σημεία όσο και οι αδυναμίες 

Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε η κοπή της ετήσιας 
βασιλόπιτας της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών 
και Εμπορικών Σωματείων 
Έβρου (ΟΕΒΕΣΕ) την Κυριακή 
19 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό 
Θέατρο Διδυμοτείχου.

Μετά την κοπή της βασιλό-
πιτας ακολούθησε σύσκεψη 
παρουσία του Πρόεδρου της 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κ. Καββαθά Γεώργιου.

Στην εκδήλωση, που έγινε 
σε συνεργασία με την Ένωση 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και 

Εμπόρων Διδυμοτείχου, το Επι-
μελητήριο Έβρου και το Δήμο Δι-
δυμοτείχου παραβρέθηκαν εκτός 
από τα Διοικητικά Συμβούλια της 
Ομοσπονδίας και της Ένωσης 
Επαγγελματιών Διδυμοτείχου, 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Έβρου κ. Τοψίδης Χριστόδουλος, 
ο Γεν. Γραμματέας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 
κ. Βαργιάμης Δημήτριος, το μέ-
λος του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κ. 
Σαρδάνης Ζήσης οι Βουλευτές 
Έβρου κ. Δημοσχάκης Αναστάσι-
ος, κ. Δερμεντζόπουλος Χρήστος, 
κ. Κελέτσης Σταύρος και κα Γκα-

ρά Αναστασία, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημή-
τριος, οι Δήμαρχοι Διδυμοτείχου 
κ. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος και 
Ορεστιάδας κ. Μαυρίδης Βασί-
λειος, ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Διδυμοτείχου 
κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτρι-
ος, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Κα-
βάλας κ. Χατζηχρήστος Θεόδω-
ρος με τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο Γεν. Γραμματέας 
της ΟΕΒΕΣ Σερρών κ. Βροντε-
λής Δημήτριος, οι εκπρόσωποι 
από τον Σύνδεσμο Βιοτεχνιών 
- Βιομηχανιών και Εξαγωγικών 
Επιχειρήσεων Έβρου κ. Δελη-
πούλιος Δημήτριος και κ. Τσιακί-
ρης Γεώργιος, καθώς και οι Πρό-

εδροι των Σωματείων - Μελών 
της Ομοσπονδίας Έβρου κ. Δια-
μαντίδης Ηλίας, κ. Κεβρεκίδης 
Κωνσταντίνος, κ. Κόλλιας Δη-
μήτριος και πλήθος επαγγελμα-
τιών της περιοχής. Συζητήθηκαν 
θέματα που απασχολούν τους 
επαγγελματίες του Έβρου και γε-
νικότερα της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το φλουρί της βασιλόπιτας 
έπεσε στον Αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου κ. Πέτροβιτς.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας κ. Χατζάκης Τριαντάφυλλος 
ευχήθηκε σε όλους τους παρευ-
ρισκόμενους καλή και δημιουρ-
γική χρονιά με υγεία.

Έκοψε την πίτα της η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, 
Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου
Στο Διδυμότειχο παρουσία του Πρόεδρου 
της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κ. Καββαθά Γεώργιου

Eνημερωτική ημερίδα με θέμα «Η υλοποίηση των Σχεδίων 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ»
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Της Κικής Ηπειρώτου
Ως αντικείμενο προεκλο-

γικής εκμετάλλευσης, ακόμη 
και εκβιασμού, χαρακτήρισε ο 
επικεφαλής της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης» Σάββας Δευτεραί-
ος την αντιπαλότητα που έχει 
προκύψει μεταξύ των παρα-
γωγών και των εμπόρων, που 
θα συμμετέχουν στη δεύτερη 
λαϊκή αγορά, για την οποία, 
το μόνο σίγουρο είναι ότι θα 
πραγματοποιείται κάθε Σάββα-
το και σε αντικατάσταση της 
λεγόμενης «πράσινης λαϊκής» 
που πραγματοποιείται εδώ και 
πολλά χρόνια επί της εθνικής 
Αντιστάσεως.

Η πλευρά των παραγωγών 
επιθυμεί να συνεχίσει η αγορά 
να πραγματοποιείται επί της 
Εθνικής Αντιστάσεως, θεω-
ρώντας ότι η πρόταση για την 
Καραολή και Δημητρίου, όπου 
πραγματοποιούνταν πριν πολ-
λά χρόνια, όταν η πόλη ήταν 
σαφώς μικρότερη, δεν εξυπη-
ρετεί κανέναν και θα δημιουρ-
γήσει επιπλέον κυκλοφοριακά 
προβλήματα. Από την άλλη, οι 
έμποροι προωθούν τη χωροθέ-
τηση επί της Καραολή και Δη-
μητρίου, θεωρώντας ότι έτσι 
εξυπηρετεί καλύτερα τους κα-
ταναλωτές. Το θέμα έχει ήδη 
αποσυρθεί δύο φορές από το 
δημοτικό συμβούλιο, που είναι 
αυτό που θα λάβει την τελική 
απόφαση.

Σε συνέντευξη τύπου που 
παραχώρησε η «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση», ο επικεφαλής της Σάβ-
βας Δευτεραίος αναφέρθηκε 
στο νομοθετικό πλαίσιο για τις 
λαϊκές αγορές που άλλαξε πέ-

ρυσι, με αποτέλεσμα η πράσι-
νη λαϊκή του Σαββάτου να μην 
μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει 
με την παρούσα μορφή, δηλα-
δή μόνο με τη συμμετοχή πα-
ραγωγών. Μίλησε ακόμη για 
την προσπάθεια να λειτουρ-
γήσουν οι λαϊκές με σύμπρα-
ξη ιδιωτικού και δημόσιου το-
μέα, δηλαδή με τη συμμετοχή 
ακόμη και σούπερ μάρκετ ή 
μεγάλων εταιρειών, αλλάζο-
ντας έτσι την όλη φιλοσοφία 
της λαϊκής. Η πρόταση αυτή 
προκάλεσε εύλογο ξεσηκωμό 
και δεν εφαρμόστηκε, ωστόσο 
προβλέπεται ακόμη στο νόμο 
και ο εκάστοτε υπουργός θα 
μπορούσε με μία υπουργική 
απόφαση να την εφαρμόσει, 
όπως τόνισε ο κ. Δευτεραίος.

Εξάλλου, όπως επισήμα-
νε, στο νόμο παραμένουν και 
εφαρμόζεται κανονικά η επιβο-
λή εξαντλητικότατων προστί-
μων, η πολύ εύκολη αφαίρεση 
άδειας, η κατάργηση κοινωνι-
κών κριτηρίων κτλ.

Αναφορικά με τη χωροθέ-
τηση της νέας λαϊκής της Αλε-
ξανδρούπολης, σημείωσε πως 
«βιώνουμε και θα βιώσουμε 
και στο δημοτικό συμβούλιο, 
απ’ ό,τι φαίνεται, την όξυνση 
της αντίθεσης ανάμεσα στους 
παραγωγούς και τους εμπό-
ρους.  Μέσα σε αυτό το πλαί-
σιο έρχεται από τη δημοτική 
αρχή μία προεκλογική της υπό-
σχεση, η δημιουργία δεύτερης 
λαϊκής στην Καραολή και Δη-
μητρίου. Το σωματείο παρα-
γωγών  θέλει να μείνει στην 
Εθνικής Αντίστασης. Έρχονται 
στο δημοτικό συμβούλιο και 

οι δύο προτάσεις. Η  πρότα-
ση για παραμονή στην Εθνικής 
Αντίστασης συνοδεύεται από 
επέκταση προς την οδό Πρα-
ξιτέλους, που είναι η παράλ-
ληλη μεταξύ 14ης και Καβύρη 
για να χωρέσουν και οι έμπο-
ροι. Εσκεμμένα θεωρούμε ότι 
απλώνεται ως εκεί. Η δημοτι-
κή αρχή ξέρει πως οι παραγω-
γοί προτείνουν την επέκταση 
προς την Ζυμβρακάκη. Γνω-
ρίζει όμως πως βάζοντας την 
14η ΜΑϊου να χωρίζει τη λα-
ϊκή θα δημιουργήσει προβλή-
ματα σε οδηγούς, πεζούς και 
πελάτες. Θεωρούμε ότι αυτό 
γίνεται εσκεμμένα για να δημι-
ουργήσει μεγάλη αντιπαλότητα 
απέναντι σε αυτή την πρότα-
ση.   Αυτή η πρόταση καλλιερ-
γεί την αντιπαλότητα μεταξύ 
των δύο σωματείων», σημεί-
ωσε ο κ. Δευτεραίος, τονίζο-
ντας πως η οδός Πραξιτέλους 
είναι υπερβολικά στενός δρό-
μος για να διευρυνθεί προς τα 
εκεί η λαϊκή.

Προβλήματα υπάρχουν και 
στην πρόταση για την Καραολή 
και Δημητρίου , κυρίως με το 
κυκλοφοριακό, αλλά και με τις 
απαγορεύσεις που θέτει ο ΟΛΑ 
αναφορικά με το πάρκινγκ τό-
σο στο τελωνείο, όσο και στην 
είσοδο του λιμένα. 

 «Κι όλα αυτά επειδή έχουμε 
συνεχείς καταπλεύσεις πολεμι-

κών πλοίων που συμμετέχουν 
στον γνωστό πόλεμο στην Ου-
κρανία», σχολίασε ο επικεφα-
λής της Λαϊκής Συσπείρωσης, 
αναδεικνύοντας ένα ακόμη ση-
μαντικό ζήτημα:

«Και για τη μία και για την 
άλλη πρόταση, πρέπει να πού-
με ότι για να αυξηθεί η πελα-
τεία, η δουλειά δηλαδή της λα-
ϊκής, χρειάζεται να αυξηθεί το 
εισόδημά μας. Θα είδατε στα 
πρωινάδικα ότι μιλάμε πλέον 
για φασόλια με 12 ευρώ το 
κιλό, επειδή, λένε, έρχεται η 
σαρακοστή. Εδώ θα πρέπει να 
το δούμε διαφορετικά, πρέπει 
να αγωνιστούμε με τον λαό, τα 
εργατικά σωματεία, τους αυτο-
απασχολούμενους, για να αλ-
λάξουν οι μισθοί και οι συντά-
ξεις. Με επιδόματα εμπαιγμού 
δεν θα δουλέψει παραπάνω η 
λαϊκή. Αν ήταν κάποιος να δώ-
σει 10 ευρώ  για τα ψώνια του, 
σήμερα  θα δώσει 5».

«Να τα βρουν 
παραγωγοί και έμποροι»

«Δεν κινούμαστε ψηφοθη-
ρικά, φοβόμαστε ότι αυτή την 
στιγμή, όλη αυτή η διαμάχη 
γίνεται αντικείμενο προεκλο-
γικής εκμετάλλευσης, εκβια-
σμού αν θέλετε, μπροστά στον 
κίνδυνο των καταγγελιών και 
του κλεισίματος της πράσινης 
λαϊκής, πράγμα που έχει γίνει 

στη Δράμα. Εμείς προτείνουμε, 
θέλουμε, πιστεύουμε και νομί-
ζουμε ότι μόνο έτσι θα λυθεί το 
πρόβλημα, αν δουλέψουν όλοι, 
παραγωγοί και έμποροι, για να 
προσφέρουν καλής ποιότητας 
και φτηνά προϊόντα στον κό-
σμο που φτωχοποιείται ακόμη 
περισσότερο. 

Θέλουμε να υπάρχει ο θε-
σμός των λαϊκών αγορών, πρέ-
πει να υπερασπιστούμε και τα 
δύο σωματεία, χωρίς όμως να 
φτάνουν αυτά στην αντιπαλό-
τητα που τους δημιουργούν 
κάποιοι άλλοι. Καλούμε τα δύο 
σωματεία να συμφωνήσουν 
και να μην πέσουν στη λούμπα 
του «διαίρει και βασίλευε» . Εί-
ναι πολύ σημαντικό να έρθουν 
με κοινή πρόταση στο δημοτικό 
συμβούλιο. Διαφορετικά, θα 
γίνουν έρμαιο εμπαιγμού και 
εκμετάλλευσης από πολιτικές ή 
τοπικοπολιτικές δυνάμεις, συν-
δυασμούς, ψηφοδέλτια. Εμείς 
θέλουμε να εξυπηρετείται ο 
κόσμος χωρίς να δημιουργού-
νται κυκλοφοριακά προβλήμα-
τα», σημείωσε ο κ. Δευτεραίος 
και συμπλήρωσε: «Θα πούμε το 
παράπονο και την πίκρα μας. 
Πιστεύουμε ότι μετά από τό-
σα χρόνια, που η λαϊκή εκδι-
ώχθηκε από τον χώρο κάτω 
από τον Φάρο, μπορούμε να 
εκτιμήσουμε σήμερα πως ήταν 
λάθος. Εμείς τότε είχαμε στη-

ρίξει να παραμείνει σε αυτή τη 
θέση. Τότε υποστηρίζαμε πως 
έπρεπε να παραμείνει εκεί για-
τί έτσι θα εξασφάλιζε και τη 
διεκδίκηση αυτού του χώρου, 
δηλαδή της δυτικής χερσαί-
ας ζώνης. Αντίθετα μας είπαν 
πολλά, ακόμη και ότι μπορεί να 
βρωμίσουμε τη θάλασσα. Αν 
κανείς σκεφτεί την εξέλιξη του 
λιμανιού, κλειστό λιμάνι πλέον, 
στρατιωτική βάση λέμε εμείς,  
θα δει πως βήμα- βήμα, με ευ-
θύνη των δημοτικών αρχών 
και του ΟΛΑ  απομακρύνθη-
κε κάθε λαϊκή δραστηριότητα 
από το λιμάνι, με τελευταία την 
απαγόρευση ερασιτεχνών αλι-
έων αλλά και των ανθρώπων 
που θέλουν απλά να περπατή-
σουν. Το επόμενο βήμα είναι 
και με τις μεθοδεύσεις αυτές 
της δημοτικής αρχής, με αυτή 
την ψευδεπίγραφη, όπως τη 
χαρακτηρίσαμε, επιτροπή διεκ-
δίκησης της δυτικής χερσαίας 
ζώνης, να μας αποκόψουν τε-
λείως από αυτή και να κλείσει. 
Παραγωγοί και έμποροι χρει-
άζεται, με στόχο το συμφέρον 
των λαϊκών αναγκών, της εξυ-
πηρέτησης της φτώχειας και 
της καλύτερης διαβίωσης να 
λύσουμε το πρόβλημα συμφω-
νώντας στο πού θα πάει η λα-
ϊκή αγορά κι όχι να καθόμαστε  
να μαλώνουμε μεταξύ μας».

«Αντικείμενο προεκλογικής 
εκμετάλλευσης η διαμάχη παραγωγών-
εμπόρων για τη νέα λαϊκή αγορά»

ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ 
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΗ 
ΛΟΥΜΠΑ ΤΟΥ «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΛΕΥΕ», ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΔΥΟ 
ΠΛΕΥΡΕΣ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 
«ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»  

«Λάθος που έφυγε η λαϊκή από το χώρο 
κάτω από τον Φάρο»

Προσεισμικούς ελέγχους στις 
σχολικές μονάδες των δήμων 
του Έβρου ζητούν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι και ο περιφερεια-

κός σύμβουλος της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης» του νομού, σε κοινό 
έγγραφο που υπογράφουν και 
έχουν αποστείλει στα προεδρεία 

των δημοτικών συμβουλίων, το 
οποίο κοινοποιείται και στον Πε-
ριφερειάρχη ΑΜΘ, στους δη-
μάρχους και στους επικεφαλής 
των παρατάξεων. «Τα περισσό-
τερα σχολικά συγκροτήματα είναι 
“γερασμένα”» αναφέρεται στο έγ-
γραφο, με το οποίο ζητείται από 
τις δημοτικές αρχές να προβούν 
και στα τρία στάδια προσεισμικών 

ελέγχων στο αμέσως επόμενο δι-
άστημα. «Η χώρα μας παρουσιά-
ζει την υψηλότερη σεισμική επι-
κινδυνότητα στην Ευρώπη, και 
η άποψη που διατυπώνεται για 
τον Έβρο, ότι δεν κινδυνεύει από 
σεισμούς, είναι πέρα από αντιεπι-
στημονική, άκρως επικίνδυνη και 
ανιστόρητη», τονίζουν οι σύμβου-
λοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Να γίνουν προσεισμικοί έλεγχοι στις 
σχολικές μονάδες των δήμων του Έβρου 

Ζητούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο 
περιφερειακός σύμβουλος της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» του νομού

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκη Δραμανίδου και Σάββας 
Δευτεραίος κατέθεσαν σκέψεις και προτάσεις για το θέμα τη λαϊκής αγοράς 
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Τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
της Ελλάδας σε ό,τι αφορά 
την ενίσχυση της ασφάλειας 
και την ενεργειακή μετάβαση 
στην περιοχή εξήρε ο Αμερι-
κανός υπουργός Εξωτερικών 
Άντονι Μπλίνκεν στις εισα-
γωγικές δηλώσεις κατά την 
έναρξη του 4ου γύρου του 
Στρατηγικού Διαλόγου Ελ-
λάδος-ΗΠΑ, ενώ υπογράμ-
μισε πως οι ΗΠΑ είναι ευ-
γνώμονες για την ακλόνητη 
υποστήριξη της Ελλάδας 
στην Ουκρανία.

«Τα στρατεύματα των δύο 
χωρών εκπαιδεύονται μα-
ζί, με νέους τρόπους και σε 
περισσότερα μέρη. Η Αλε-
ξανδρούπολη έχει γίνει βα-
σικός στρατηγικός κόμβος 
για να φέρουμε νέα αμυντι-
κά όπλα, φορτηγά, πυροβο-
λικό, στρατιωτικές μονάδες 
σε όλη την Ευρώπη», επι-
σήμανε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, 
τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ ερ-
γάζονται για την αναβάθμι-
ση των εγκαταστάσεων στην 
περιοχή, δημιουργώντας νέ-
ες θέσεις εργασίας, ενώ «πα-
ρόμοιες επενδύσεις έχουμε 
και σε άλλα μέρη της Ελλά-
δας, συμπεριλαμβανομένων 

123 εκατομμυρίων δολαρί-
ων σε υποδομές στον κόλπο 
της Σούδας και στη Λάρισα».

Ακόμη ο κ. Μπλίνκεν ευ-
χαρίστησε την Ελλάδα για 
τη στήριξή της στην Τουρ-
κία μετά τους καταστροφι-
κούς σεισμούς και κάλεσε 
Αθήνα και Άγκυρα να αδρά-
ξουν την ιστορική στιγμή και 
το θετικό κλίμα που έχει δη-
μιουργηθεί. «Οι ΗΠΑ είναι 
ευγνώμονες για την ακλό-
νητη υποστήριξη της Ελλά-
δας προς την Ουκρανία μετά 
την εισβολή, μεταξύ άλλων 
ανοίγοντας τις πόρτες της σε 
20.000 εκτοπισμένους Ου-
κρανούς», τόνισε.

Ειδική αναφορά στην 

Αλεξανδρούπολη

Ειδική αναφορά στην 
Αλεξανδρούπολη έκανε και ο 
Νίκος Δένδιας  αναφέροντας 
πως η συμπερίληψή της στη 
Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντι-
κής Συνεργασίας μεταξύ Ελ-
λάδας – ΗΠΑ διαδραματίζει 
ένα κρίσιμο ρόλο. Παράλλη-
λα, διατύπωσε τη βούληση 
της Ελλάδας να επιταχυν-
θεί η ηλεκτρική διασύνδεση 
της Ευρώπης με την Ασία και 

την Αφρική.
«Ο Στρατηγικός Διάλογος 

είναι ένα εξαιρετικό σύμβολο 
της στρατηγικής συνεργασί-
ας μεταξύ των δύο κρατών. 
Δείχνει επίσης το συνεχές 
ενδιαφέρον των ΗΠΑ στην 
ευρύτερη περιοχή της Ελ-
λάδας» υπογράμμισε ο Νί-
κος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας τόνισε επί-
σης ότι θέση της Ελλά-
δας και των ΗΠΑ είναι ότι 
το τουρκολιβυκό μνημόνιο 
δεν προσδίδει κάποιο θετι-
κό στοιχείο, αλλά είναι απο-
λύτως παράνομο και ανυπό-
στατο, κάτι που επιβεβαίωσε 
αμέσως μετά και ο Αμερικα-
νός ομόλογός του, λέγοντας 
πως συμφωνεί για το θέμα 
αυτό με τον Έλληνα ΥΠΕΞ.

Δένδιας Η ενίσχυσή της 

συνεργασίας Ελλάδας 

-ΗΠΑ προωθεί τα κοινά 

συμφέροντα, την περιφε-

ρειακή ειρήνη και σταθε-

ρότητα

Το μήνυμα πως η συνερ-
γασία ανάμεσα στην Ελλά-
δα και στις ΗΠΑ έχει γίνει 
ακόμα πιο ισχυρή και πως 
η ενίσχυσή της προωθεί τα 
διμερή κοινά συμφέροντα, 
αλλά και την περιφερειακή 
ειρήνη, σταθερότητα και ευ-
ημερία, έστειλε ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. 
Μάλιστα, υπογράμμισε πως 
η διμερής συνεργασία βα-
σίζεται σε κοινές αξίες και 
στον σεβασμό για το Διε-
θνές Δίκαιο.

Εστιάζοντας στον Στρατη-
γικό Διάλογο, είπε πως έχει 
καταγραφεί πρόοδος σε όλα 
τα πεδία, όπως την άμυνα 

και στην ασφάλεια, στην επι-
βολή του νόμου, στην κατα-
πολέμηση της τρομοκρατίας, 
το εμπόριο, τις επενδύσεις, 
την ενέργεια, το περιβάλλον. 
«Ο Στρατηγικός Διάλογος εί-
ναι ένα εξαιρετικό σύμβολο 
της στρατηγικής συνεργασί-
ας μεταξύ των δύο κρατών. 
Δείχνει επίσης το συνεχές 
ενδιαφέρον των ΗΠΑ στην 
ευρύτερη περιοχή της Ελλά-
δας» υπογράμμισε ο Νίκος 
Δένδιας. Συμπλήρωσε πως 
ο Στρατηγικός Διάλογος εί-
ναι μια εξαιρετική επίδειξη 
της στρατηγικής συνεργασί-
ας μεταξύ των δύο χωρών. 
Επίσης, ο Νίκος Δένδιας τό-
νισε πως οι στρατηγικές σχέ-
σεις ανάμεσα στις δύο χώρες 
δείχνουν το συνεχές ενδια-
φέρον των ΗΠΑ για την πε-
ριοχή μας σχετικά με τη συ-

νεργασία και την άμυνα.
Ειδικότερα, ο υπουργός 

Εξωτερικών σημείωσε πως η 
συνεργασία των δύο χωρών 
στην άμυνα και την ασφά-
λεια πηγαίνει πίσω πολλές 
δεκαετίες, ανέφερε και επι-
σήμανε πως υπάρχουν αρκε-
τά ζήτημα που εμφανίστηκαν 
από τον τελευταίο Στρατηγι-
κό Διάλογο.

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας 
σε ό,τι αφορά τις τουριστι-
κές ροές, κατέγραψε πως 
έχουν επανέλθει στο επίπε-
δο της εποχής πριν από την 
πανδημία.

Από ελληνικής πλευράς 
στον στρατηγικό διάλογο 
συμμετέχουν οι αν. υπουρ-
γός Εξωτερικών Μ. Βαρβι-
τσιώτης και ο υφ. Εξωτερι-
κών Κώστας Φραγκογιάννης.

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπλίνκεν για Αλεξανδρούπολη: Βασικός 
στρατιωτικός στρατηγικός κόμβος»

ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΗΡΕ Ο 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ    

«Η Αλεξανδρούπολη έχει γίνει βασικός 
στρατηγικός κόμβος για να φέρουμε νέα 
αμυντικά όπλα, φορτηγά, πυροβολικό, 
στρατιωτικές μονάδες σε όλη την 
Ευρώπη», επισήμανε σε συνάντησή του με 
τον ελληνα ομόλογό του

Σε θερμό κλίμα, όπως αποτυπώθηκε στις πρώτες δηλώσεις, η συνάντηση του 
Νίκου Δένδια με τον Αντονι Μπλίνκεν, με τους δύο υπουργούς να κηρύττουν 
την έναρξη του 4ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.

Στην Αλεξανδρούπολη, 
το νέο γεωστρατηγικό κομ-
βικό σημείο της Ελλάδας στα 
Βαλκάνια και την νοτιοανατο-
λική Ευρώπη διεξάγεται σή-
μερα Τετάρτη και αύριο Πέ-
μπτη το 1st East Macedonia 
& Thrace Forum. Το διοργα-
νώνει το Ολύμπια Φόρουμ 
σε συνεργασία με την Hellas 
Journal, τον δήμο Αλεξαν-
δρούπολης και το Energizing 
Greece προκειμένου να ανα-

δειχθεί η ξεχωριστή γεω-
στρατηγική της σημασία.

Ο τίτλος του συνεδρίου 
όπως θα τον αναπτύξουν 
στην εναρκτήρια ομιλία του 
ο Μιχάλης Ιγνατίου, ιδρυ-
τής και αρθρογράφος της 
Hellas Journal και ο επικε-
φαλής του Ολύμπια Φόρουμ 
Συμεών Τσομώκος είναι «Ο 
ρόλος της Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης στην αναβάθμιση του 
γεωπολιτικού αποτυπώματος 

της Ελλάδας».
Οι εργασίες του θα πραγ-

ματοποιηθούν στο συνεδρι-
ακό κέντρο του ξενοδοχείου 
Ramada Plaza Thraki και στις 
εργασίες του μήνυμα στέλ-
νει ο Μπομπ Μενέντεζ, πρό-
εδρος της Επιτροπής Εξωτε-
ρικών Σχέσεων της Γερουσίας 
των ΗΠΑ, ενώ παρέμβαση 
θα κάνει ο βοηθός υπουρ-
γός Εξωτερικών για ενερ-
γειακούς πόρους και πρώην 
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλά-
δα, Τζέφρι Πάιατ καθώς και 
ο Έντι Ζεμενίδης, Executive 
Director, της ομογενειακής 
HALC (Hellenic American 
Leadership Council).

Συνέδριο με έντονο ελληνοαμερικανικό ενδιαφέρον
«Ο ρόλος της Αν. Μακεδονίας και Θράκης 
στην αναβάθμιση του γεωπολιτικού 
αποτυπώματος της Ελλάδας»  
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Στο Γ’ τρίμηνο του 2023 εκτι-
μάται ότι θα προκύψει ανάδοχος 
για το μεγάλο έργο της αναβάθ-
μισης και του διπλασιασμού της 
χωρητικότητας της σιδηροδρο-
μικής γραμμής Αλεξανδρούπολη 
- Ορμένιο, που, μαζί με το τμήμα 
Θεσσαλονίκη-Τοξότες, «βάζουν 
στις ράγες της υλοποίησης το 
μεγαλύτερο δημόσιο έργο όλων 
των εποχών», την Ανατολική Σι-

δηροδρομική Εγνατία, με συνο-
λικό προϋπολογισμό άνω των 
2,5 δις ευρώ.

Οι λεπτομέρειες γύρω από 
το έργο παρουσιάσθηκαν σε σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στην πρωτεύουσα του Έβρου, 
με τη συμμετοχή στελεχών της 
ΕΡΓΟΣΕ, Δημάρχων και τοπι-
κών φορέων. 

Η αναβάθμιση της συγκεκρι-
μένης γραμμής, αποτελεί τμή-

μα του εμβληματικού έργου 
της Ανατολικής Σιδηροδρομι-
κής Εγνατίας που θα συνδέσει 
τη Θεσσαλονίκη με το λιμάνι της 
Καβάλας και την Ξάνθη και πιο 
βόρεια με την Αλεξανδρούπολη 
και το Ορμένιο. Παράλληλα, θα 
εξυπηρετήσει την υλοποίηση της 
σύνδεσης των λιμένων της Βο-
ρείου Ελλάδας με τα λιμάνια της 
Βουλγαρίας, στην περιοχή της 

Μαύρης Θάλασσας(Μπουργκάς 
– Βάρνα – Ρούσσε) στο πλαί-
σιο του διακρατικού project 
Sea2Sea. «Επιδιώκουμε να κα-
ταφέρουμε να λάβουμε έστω και 
το 2% του εμπορευματικού φορ-
τίου από τα Στενά του Βοσπό-
ρου» δήλωσε ο πρόεδρος της 
ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Βίνης, μετά 
το πέρας της σύσκεψης. 

Για τη δημοπράτηση του έρ-
γου η ΕΡΓΟΣΕ επέλεξε τη μέθο-
δο του Ανταγωνιστικού Διαλό-
γου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό η τή-
ρηση του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης, αλλά και η διαφά-
νεια και ο έλεγχος σε κάθε φά-
ση, από τη δημοπράτηση μέχρι 
την κατασκευή. Όπως τόνισε ο  
κ. Βίνης, «στον επόμενο 1,5 μή-
να οριστικοποιούνται και οι τε-
λευταίες τεχνικές μελέτες και θα 
ζητήσουμε δεσμευτικές οικονο-
μικές και τεχνικές προσφορές. 
Ευελπιστούμε πως στο Γ’ τρίμη-
νο του 2023 θα έχουμε ανάδοχο 
και θεωρούμε ότι τέλος 2023 
θα δούμε τα πρώτα εργοτάξια 
στην περιοχή».

Ο Ανάδοχος που θα επιλε-
γεί, θα αναλάβει την μελέτη και 
κατασκευή της αναβάθμισης 
της υφιστάμενης μονής σιδη-
ροδρομικής γραμμής Αλεξαν-
δρούπολης - Ορμένιου - Ελλη-
νοβουλγαρικά σύνορα μήκους 
176 χιλιομέτρων σε διπλή, με 
εγκατάσταση συστημάτων ση-
ματοδότησης και ETCS Level1 

και ηλεκτροκίνησης, καθώς και 
αναβάθμιση των υφιστάμενων 
σιδηροδρομικών σταθμών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΓΟΣΕ, 
η αναβάθμιση της συγκεκριμέ-
νης γραμμής αποτελεί τμήμα του 
εμβληματικού έργου της "Ανατο-
λικής Σιδηροδρομικής Εγνατίας" 
που θα συνδέει τη Θεσσαλο-
νίκη με το λιμάνι της Καβάλας 
και την Ξάνθη και πιο βόρεια 
με την Αλεξανδρούπολη και το 
Ορμένιο.

Παράλληλα, θα εξυπηρετή-
σει την υλοποίηση της σύνδεσης 
των λιμένων της Βορείου Ελλά-
δας με τα λιμάνια της Βουλγα-
ρίας, στην περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας (Μπουργκάς – Βάρ-
να – Ρούσσε) στο πλαίσιο του 
διακρατικού project Sea2Sea.

Ο κ. Βίνης τόνισε πως «δεν 
αποτελεί πανάκεια η διπλή 
γραμμή, μπαίνει σε σημεία που 
χρειάζεται τόσο διασυνοριακά 
όσο και σε επίπεδο φόρτων. Στο 
τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμέ-
νιο απαιτείται διπλή γραμμή, βά-
σει των μελετών βιωσιμότητας, 
της ανάλυσης κόστους – οφέ-

λους και του design του έργου. 
Στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ξάν-
θη, η γραμμή θα είναι μονή, με 
πολλά bypass ενδιάμεσα για τη 
διασταύρωση των τρένων. Σύμ-
φωνα με τις μελέτες, θα έχουμε 
τη δυνατότητα μετακίνησης 100 

τρένων την ημέρα».
Παράλληλα, όπως υπογράμ-

μισε, «το συγκεκριμένο τμήμα 
της γραμμής είναι στρατηγικής 
σημασίας για την αναβάθμιση 
των διασυνοριακών διασυνδέ-
σεων της χώρας μας, ενώ ενι-
σχύει τόσο την εμπορευματική 
όσο και την επιβατική κίνηση, 
καθώς θα μπορεί να λειτουργεί 
και για προαστιακή εξυπηρέτη-
ση των περιοχών κατά μήκος 
του ποταμού Έβρου».

Την ικανοποίησή του εξέφρα-
σε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρή-
στος Μέτιος τονίζοντας πως τα 
δύο αυτά μεγάλα έργα για την 
περιφέρειά μας, την αναβαθμί-
ζουν ακόμη περισσότερο, ιδιαί-
τερα την Αλεξανδρούπολη, ως 
ένα στρατηγικό πέρασμα, έναν 
κόμβο στους τομείς των μετα-
φορών, της ενέργειας και του 
εμπορίου. Εκτίμησε μάλιστα ότι 

μετά την ολοκλήρωση των συ-
γκεκριμένων έργων, θα αλλάξει 
εντελώς η φυσιογνωμία της πε-
ριοχής μας.

 Στο ίδιο μήκος κύματος ο 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δη-
μήτρης Πέτροβιτς, ο οποίος 
σημείωσε πως «η ιστορία και η 
γεωγραφία της περιοχής συνα-
ντά ξανά τον σιδηρόδρομο, που 
ήταν καταλύτης για να αναπτυ-
χθεί η Αλεξανδρούπολη και η 
ευρύτερη περιοχή… Επανέρχε-
ται πιο σύγχρονος και δυναμι-
κός και ελπίζω το 2023 να εί-
ναι το έτος – ορόσημο που θα 
δρομολογήσει την έναρξη των 
εργασιών και στη συνέχεια να 
δούμε αυτό που έχει ανάγκη ο 
τόπος, και να κάνουμε το όραμα 
πραγματικότητα».

Και έργα συντήρησης
Ο Διευθυντής Στρατηγι-

κού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
ΟΣΕ Κωνσταντίνος Μουρουδέ-
λης σημείωσε πως το δίκτυο του 
ΟΣΕ δεν έχει συντηρηθεί από το 
2010, λόγω της έλλειψης προ-
σωπικού, κονδυλίων αλλά και 
της κρίσης. Το αρμόδιο υπουρ-
γείο χρηματοδοτεί την ανάτα-
ξη και συντήρηση του δικτύου 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 
με περίπου 100 εκ ευρώ. Ταυ-
τόχρονα, υπάρχει ένας προ-
γραμματισμός μέσω ΣΔΙΤ για 
την συντήρηση των γραμμών, 
με μακροχρόνια χρηματοδότηση 
μέσω του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων. Εκτιμάται ότι 
άμεσα θα εγκριθεί από τη Διυ-
πουργική ΣΔΙΤ και τον Μάρτιο 
θα προκηρυχθεί το έργο, με 300 
εκ ευρώ, για την ΑΜΘ και την 
Φλώρινα. 
Κ.Η. 

ΕΡΓΟΣΕ: Τέλος του 2023 ξεκινά η 
κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής 
γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ 
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ 2% ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ» 
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΡΓΟΣΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΝΗΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ  

Δρομολογείται και έργο συντήρησης 
της σιδηροδρομικής γραμμής στην 
ΑΜΘ

Ο πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Βίνης, ανάμεσα στον Αντιπεριφερειάρχη 
Δημήτρη Πέτροβιτς και τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο  

Το έργο αναβάθμισης της υπάρχουσας διασυνοριακής  
γραμμής στο τμήμα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι 
το Ορμένιο, προϋπολογισμού 1,08 δις ευρώ, αποτελεί 

ένα στρατηγικής σημασίας έργο που βελτιώνει τις 
διασυνοριακές συνδέσεις με τη Βουλγαρία στο Ορμένιο 

και με την Τουρκία στο Πύθιο.

Όπως αναφέρει η ΕΡ-
ΓΟΣΕ, η αναβάθμιση της 
συγκεκριμένης γραμμής 
αποτελεί τμήμα του εμ-
βληματικού έργου της 
"Ανατολικής Σιδηροδρο-
μικής Εγνατίας" που θα 
συνδέει τη Θεσσαλονί-
κη με το λιμάνι της Κα-
βάλας και την Ξάνθη και 
πιο βόρεια με την Αλε-
ξανδρούπολη και το Ορ-
μένιο. Παράλληλα, θα 
εξυπηρετήσει την υλο-
ποίηση της σύνδεσης των 
λιμένων της Βορείου Ελ-
λάδας με τα λιμάνια της 
Βουλγαρίας, στην περιο-
χή της Μαύρης Θάλασ-
σας (Μπουργκάς – Βάρ-
να – Ρούσσε) στο πλαίσιο 
του διακρατικού project 
Sea2Sea.

Info Τα έργα αυτά, εντάσσονται στο διασυνοριακό project 
Ελλάδας – Βουλγαρίας «Sea2Sea», που προβλέπει ουσι-
αστικά την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
διαδρόμου, συνδέοντας τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, 
της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, με τα αντίστοιχα 
της Μαύρης Θάλασσας (Μπουργκάς και Βάρνα) και του 
Δούναβη (Ρούσε).

Η σιδηροδρομική παράκαμψη του Βοσπόρου, θα ανα-
βαθμίσει τον αναπτυξιακό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας 
δημιουργώντας έναν νέο σημαντικό εμπορευματικό διά-
δρομο στην Ευρώπη.

Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της αναβάθμισης του σι-
δηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη – 
Ορμένιο, δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες πόλεις ή στα 
λιμάνια της περιοχής, αλλά εκτείνεται στην περιφερειακή 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής Αλεξανδρού-

πολη – Ορμένιο 

Το έργο αναβάθμισης με διπλασιασμό της υπάρχουσας 
διασυνοριακής γραμμής, στο τμήμα από την Αλεξανδρού-
πολη μέχρι το Ορμένιο, προϋπολογισμού 1,08 δις ευρώ, 
αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας έργο, που βελτιώνει 
τις διασυνοριακές συνδέσεις με τη Βουλγαρία στο Ορ-
μένιο και με την Τουρκία στο Πύθιο. Ενισχύει, τόσο την 

εμπορευματική όσο και την επιβατική κίνηση, καθώς η 
γραμμή θα μπορεί να λειτουργεί και για προαστιακή εξυ-
πηρέτηση των περιοχών, κατά μήκος του ποταμού Έβρου. 
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα αναλάβει την μελέτη και 
κατασκευή της αναβάθμισης της υφιστάμενης μονής σι-
δηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης - Ορμένιου - 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μήκους 176 χιλιομέτρων σε 
διπλή, με εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης και 
ETCS Level1 και ηλεκτροκίνησης, καθώς και αναβάθμιση 
σιδηροδρομικών σταθμών.

Κατασκευή Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσα-

λονίκη – Νέα Καρβάλη – Τοξότες 

Με την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού €1,68 
δισ., παραδίδονται σε λειτουργία 206 χλμ., νέας σιδηρο-
δρομικής γραμμής, με σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση, 
με τα οποία επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση του σιδηρο-
δρομικού διαδρόμου που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την 
Καβάλα. Ταυτόχρονα, θα συνδέει το υπό ανάπτυξη λιμάνι 
της Νέας Καρβάλης, διασχίζοντας το ανατολικό τμήμα του 
Νομού Καβάλας και θα καταλήγει στην ευρύτερη περιοχή 
Τοξοτών Ξάνθης, όπου θα συνδέεται με το υπόλοιπο δί-
κτυο του Ο.Σ.Ε. Η νέα γραμμή, υπολογίζεται ότι θα μειώ-
σει κατά 3 τουλάχιστον ώρες τη διαδρομή Θεσσαλονίκη 
- Αλεξανδρούπολη.

Διακρατικό Project Ελλάδας – Βουλγαρίας «Sea2Sea»
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Χρονογράφημα

Ο μονόλογος της Ψυχής μιας πρίμα μπαλαρίνας  -  Μέρος 3ο 

Η 
Ψύχη πολλές φορές δυσκολευ-
όταν να κατανοήσει τους γο-
νείς της.  Δυο ανθρώπους 
εκ διαμέτρου  αντίθετους, 
που όμως  τους ένωνε  η 
αγάπη τους για την ελευ-

θέρια. Η μάνα της λάτρευε την ιστορία 
και τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων, 
ενώ ο πατέρας της τον Γαλλικό Διαφωτι-
σμό και την επανάσταση του  λάου ενάντια 
στην καταπίεση που βίωνε από τον βασιλιά και 
την αριστοκρατία. Έξαλλου ήταν ένας άντρας 
που είχε συγκρουστεί πολλές φορές με 
την οικογένεια του όταν ήταν νέος, λόγω 
των πολίτικων του πεποιθήσεων. Παρό-
λα αυτά ντρεπόταν ν’  αναφέρει οτιδήπο-
τε είχε να κάνει με την απόφαση της κόρης του σχετικά 
με την επιλογή της ν’ ασχοληθεί με το μπαλέτο. Γι’ αυ-
τό και από σεβασμό στους συγγενείς του στην Ελλάδα 
δεν το είπε ποτέ. Άλλωστε αυτοί δεν καταλάβαιναν από 
τέτοια πράγματα. Στον τόπο τους γνώριζαν χορούς που 
για τους «πολιτισμένους» ευρωπαίους θεωρούνταν λα-
ϊκοί, καθώς πίστευαν ότι απευθύνονται στα κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα. 

Εκείνη, την πατρώα γη την επισκέφτηκε ελάχιστες 
φορές, μιας και δεν ένιωθε να τη δένει κάτι μαζί της. Οι 
Έλληνες συγγενείς της ήταν άνθρωποι βαθιά συντηρητι-
κοί, που ποτέ τους δεν αποδέχτηκαν το γάμο της μ’ έναν 
άντρα από τη Σοβιετική Ένωση, τη γενέτειρα του κουμ-
μουνισμού. Τον θεωρούσαν ανάξιο εξαιτίας της δουλειάς 
του να συντηρήσει την οικογένειά του, αφού και κείνος 
ήταν χορευτής. Παρόλα αυτά δεν τους κράτησε ποτέ της 
κακία και πάντα προσπαθούσε να τους καταλάβει έστω 
κι από μακριά. Όταν όμως έγινε μητέρα πήρε τα δυο της 
κορίτσια κι επισκέφτηκε το σπίτι των παππούδων της, για 
να δουν τουλάχιστον για μία φορά τα δισέγγονά τους. 
Θα ήθελε να ξαναπήγαινε τώρα μετά από χρόνια σε κεί-
νο το όμορφο πέτρινο διώροφο αρχοντικό, με τα ξυλό-
γλυπτα έπιπλα και τα κεντίδια, ανάβοντας ένα κερί στον 
τάφο των προγόνων της. 

Θυμάται τον εαυτό της από παιδί ν’ ακροβατεί ανά-
μεσα στις δυο καταγωγές της. Εξάλλου και κείνη, όπως 
και οι γονείς της, θαύμαζε αυτούς τους δύο πολιτισμούς, 
αλλά για διαφορετικούς λόγους. Τους αρχαίους Έλληνες 
κυρίως για την ψύχη, το πνεύμα και την ανακάλυψη του 
Απολλώνιου κάλλους μέσα από την τέχνη. Ενώ στους 
Δρυΐδες, απ οπού κατάγονταν οι Γάλλοι, την εντυπωσί-
αζε η σχέση που είχαν με τη φύση και τον μυστικισμό. Γι’ 
αυτό και πολλές φόρες όταν χόρευε επάνω στη σκηνή 
μεταμορφωνόταν ταυτόχρονα σε λεπτεπίλεπτη Καρυάτι-
δα, αλλά και σε απόκοσμη Κέλτιδα μυθική νεραΐδα. Δύο 
αρχετυπικές γυναικείες μορφές που ενώνονταν μέσα στο 
κορμί της και άφηναν ν’ αποκαλυφθεί από τις κινήσεις 
της στους θεατές η επιρροή που είχε λάβει από τις ισχυ-
ρές  πατρογονικές ρίζες της. 

Ξαφνικά νιώθει ότι ο χρόνος κυλάει βασανιστικά γρή-

γορα, όπως η άμμος στο στενό στόμιο της κλε-
ψύδρας. Κοιτάζει και πάλι με αγωνία το ακί-

νητο σώμα που σιγά σιγά έχει αρχίσει να 
παγώνει. Απέναντί της στέκεται ο Θά-
νατος, περιμένοντας χωρίς να βιάζεται. 
Γνωρίζει ότι όσο κι αν παλεύει η Ψυχή, 
εκείνος τελικά θα κερδίσει. Απελπισμέ-
νη στροβιλίζεται στο δωμάτιο, αναζητώ-

ντας μία ανάμνηση. Προσπαθεί να θυμηθεί 
τις κινήσεις της Ιουλιέτας, ψιθυρίζοντας το 

ρυθμό από το ομώνυμο έργο του Προκόφιεφ. 
Όταν το πρωτοάκουσε ρίγη συγκίνησης διαπέ-

ρασαν το κορμί της. Ήξερε καλά ότι αυτός ο 
ρόλος ήταν η μεγάλη ευκαιρία της ζωής της, 
που είτε θα την έκανε πρίμα μπαλαρίνα, εί-
τε θα έβαζε τέλος στην αδιάφορη μέχρι τότε 

καριέρα της. Εξάλλου δε φοβόταν τις προκλήσεις. Αυτό 
ήταν κάτι που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της, 
τον οποίο λάτρευε. Συνειρμικά φέρνει και πάλι φευγα-
λέα στο νου της τους γονείς της και την σχέση της μαζί 
τους. Δεν έχει ακόμα  ξεπεράσει  την  έντονη προσκόλ-

ληση της μητέρας της σε αυτήν, κάτι το οποίο  πολλές 
φόρες την έπνιγε. Στεναχωριόταν που εκείνη δε μπόρεσε 
να πραγματοποιήσει τα όνειρά της και γι’ αυτό τον λόγο 
τη μεγαλύτερη ικανοποίηση της ζωής της την έλαβε όταν 
είδε την κόρη της επιτέλους πρωταγωνίστρια. «Σκέφτο-
μαι αν άραγε η μάνα μου ένιωσε ποτέ της έστω για λίγο 
πραγματικά ευτυχισμένη. Δε μπορούσα ποτέ μου να κα-
ταλάβω τον αινιγματικό χαρακτήρα της, γιατί φρόντιζε 
να κρύβει καλά τα συναισθήματά της. Αναρωτιέμαι για 
πού να ταξίδεψε άραγε η ψυχή της κι αν τελικά κατά-

φερε να βρει τη γαλήνη που αποζητούσε. Άλλωστε ποτέ 
μου δεν της κράτησα κακία. Ακόμα και τα λάθη της σε 
μένα τής τα συγχώρεσα».  

Η Ψυχή στρέφει και πάλι το βλέμμα προς το λιπόθυ-
μο σώμα. Τα δάχτυλά του έχουν αρχίσει να μελανιάζουν 
από την έλλειψη οξυγόνου. Απέναντί της ο Θάνατος την 
κοιτάζει ήρεμος και χαμογελαστός. Εκείνη του ρίχνει ένα 
απαξιωτικό βλέμμα. Θα ήθελε πολύ να χορέψει μαζί του. 
Φέρνει και πάλι στο νου της τη μελωδία από το έργο 
«Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Ξεκινάει  δειλά δειλά να κάνει 
κάποιες κινήσεις. Αν κι έχει χρόνια να χορέψει, το άυλο 
σώμα της την υπακούει, λες και δεν πέρασε ούτε μέρα 
από τότε που μάγευε το κοινό με την ευλυγισία και την 
υποκριτική της, την οποία ενσάρκωνε κάποτε μέσα σε αυτό 
το λιπόθυμο και γερασμένο κορμί. Τώρα συνειδητοποιεί 
για πρώτη φορά την αγάπη που νιώθει για τον χορό και 
την ελευθερία που της προσφέρει. Τεντώνει με χάρη τα 
χέρια και τα πόδια της. Η μελωδία του έργου την έχει κυ-
ριεύσει. Νιώθει σαν άλλη Ιουλιέτα στην τελευταία σκηνή 
του έργου. Στροβιλίζεται γύρω από τον Θάνατο για να 
τον σαγηνεύσει, ελπίζοντας να μην την πάρει μαζί του. 
Εκστασιασμένη δίνει ίσως την τελειότερη παράστασή της. 
Στην καριέρα της βίωσε στιγμές ανασφάλειας και ήταν 
έτοιμη να τα παρατήσει. Εκείνος όμως που τη σταματού-
σε πάντα ήταν ο σύντροφός της, ο Σεργκέι. «Άραγε πού 
να βρίσκεται η δική του ψυχή; Ένιωσε κι αυτός το ίδιο με 
μένα όταν έφτασε η ώρα να εγκαταλείψει το γερασμένο 
του σώμα; Ποιος να ξέρει τελικά αν πάλεψε για να κρα-
τήσει ζωντανό το γήινο και φθαρτό  κορμί του. Μακάρι 
να μπορούσα να τον συναντήσω και πάλι για να χορέ-
ψουμε και να μοιραστούμε μαζί αυτή την εμπειρία. Ίσως 
όμως και να  μην ειδωθούμε πότε ξανά, γιατί θα έχουμε 
πιει και οι δυο από της Άρνης το νερό».  

Η Ψυχή συνειδητοποιεί ότι δεν έχει χρόνο για να πενθή-
σει. Τρέχει προς το παράθυρο. Έξω στο δρόμο ακούγονται 
σειρήνες ασθενοφόρου. Κατευθύνεται βιαστικά προς το 
σώμα. Το αγκαλιάζει, ψιθυρίζοντάς του λόγια παρηγοριάς. 
Το βλέμμα της όμως είναι καρφωμένο στον Θάνατο. Της 
φαίνεται γοητευτικός, αλλά και αφάνταστα τρομακτικός. 
Όσο κι αν προσπαθεί να μην επηρεαστεί νιώθει ότι την 
έχει σαγηνεύσει. Αν τα πράγματα ήταν αλλιώς ίσως και 
να τον άφηνε να την πάρει μαζί του. Τώρα όμως, ακόμα 
και σ’ αυτή την ηλικία που είναι το φθαρτό της σώμα, δε 
νιώθει έτοιμη να το εγκαταλείψει. Το αγαπάει. Εκείνη το 
διάλεξε για να κατοικήσει μέσα σ’ αυτό. Μαζί του έχει 
ζήσει τις πιο όμορφες στιγμές που θα μπορούσε να ονει-
ρευτεί. Γι’ αυτό και δεν του αξίζει ένα τέτοιο μοναχικό 
τέλος. Η γυναίκα αυτή κοντεύει τα ογδόντα. 

Ξαφνικά, βήματα και φωνές ακούγονται από τις σκάλες. 
Ένας άντρας σπάει με δύναμη την πόρτα. Η Ψυχή τρομάζει 
για λίγο. Συνειδητοποιεί όμως πως ήρθαν οι διασώστες.

Ένα παγωμένο βοριαδάκι αγγίζει το άυλο σώμα της. 
Ξαφνιάζεται. Στρέφει το κεφάλι της προς το μισάνοιχτο 
παράθυρο. Ο Θάνατος σαν αερικό εξαφανίζεται στους 
δρόμους της πόλης.

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  

Κατόπιν απόφασης του ΔΣ του 
ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπο-
λης που ελήφθη στη συνεδρία-
σή του στις 4 Δεκεμβρίου 2022, 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν2725/99 όπως ισχύει και του 
καταστατικού του συλλόγου , κα-
λούνται τα μέλη σε Τακτική Γενι-
κή Απολογιστική Συνέλευση (Γ.Σ.) 
που θα πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και 
ώρα 17.30 στην αίθουσα του 3 ου 

ορόφου του Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου Αλεξ/πολης, προς συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων επί των θε-
μάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε 
περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας η 
Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια 
ημερομηνία στις 18.30.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμμα-
τέα Γενικής Συνέλευσης.
2. Διοικητικός και οικονομικός 
απολογισμός από 16/5/2022 εώς 
31/12/2022.
3. Έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από κά-

θε ευθύνη.
5. Έγκριση Διοικητικού και Οικο-
νομικού υπολογισμού.
6. Έγκριση προΰπολογισμού.
7. Συζήτηση γενικών θεμάτων.
Παρακαλούνται οι έφοροι να ενη-
μερώσουν τα στελέχη των τμημά-
των τους.

ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 
Πλατεία Πολυτεχνείου
 68132 Αλεξανδρούπολη 
ΤΗΛ.: 2551028761 
mgs.ethnikos.alexandroupolis@
gmail.com

Σήμερα η τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση του ΜΓΣ Εθνικού 

Τα θέματα ημερήσιας 
διάταξης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1166/14-02-2023 

ΑΔΑ: 62ΣΣΩ15-ΓΟΑ
ΕΡΓΟ:  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ

 ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
CPV: 45233120-6 – Έργα Οδοποιίας

Α.Α. Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 196018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του 
εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 
εκτιμώμενης αξίας 2.084.677,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγο ρίες εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑ Π/Υ 2.062.403,07€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσι-
μο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.
gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.soufl i.gr).      

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο 
τεύχος διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2554 350130-131, FAX επικοινωνίας 
2554 350113, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κοτσάνη Ελένη και Σιδερά Μαρία.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφο-

ρών  ορίζεται η 06-03-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 

ορίζεται η 10-03-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ 
6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
7. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους 

ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ-

σεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ Π/Υ 
2.062.403,07€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα) και που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθ-

μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της ως άνω 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 41.693,55 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει 
να ισχύει τουλάχιστο ν για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι 
μέχρι 06-05-2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το Σ.Α. Ε.Π. 831 / 2022EΠ83100000 
για το ποσό των 2.585.000,00 €.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το την Ανα-
θέτουσα Αρχή δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου.

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 18 μήνες.

Σουφλί, 14/02/2023
Ο Δήμαρχος Σουφλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

Γνώμη

Γιατί συμμετέχω στο 
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Φ
ίλες και φί-
λοι,

Όλοι 
β ι ώ -

νουμε καθημερινά 
τις συνέπειες από 
την πολιτική της ση-
μερινής κυβέρνησης. 

Η αδιαφάνεια, η 
παραβίαση θεμελιω-
δών ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων με τις πρωτό-
γνωρες πρακτικές  του 
¨μεγάλου αδελφού», 
η διαφθορά, η ακρί-
βεια που φτωχοποι-
εί μεγάλα στρώματα πληθυσμού 
της χώρας μας, τα υποτιμητικά επι-
δόματα για την αντιμετώπιση του 
πληθωρισμού, η δημογραφική κα-
τάρρευση της περιοχής μας με τα 
ιδιαίτερα κι ευαίσθητα χαρακτηρι-
στικά, η διάλυση του ΕΣΥ, οι αδια-
νόητες ελλείψεις φαρμάκων είναι 
ορισμένα από τα στοιχεία που συν-
θέτουν την εικόνα της χώρας μας. 

Απέναντι στην πραγματικότητα 
αυτή, αλλά και στις προκλήσεις του 
μέλλοντος δεν μπορούμε να μεί-
νουμε απαθείς. Οφείλουμε να ορ-
θώσουμε ένα δημοκρατικό τείχος, 
απέναντι σε όλες αυτές τις πολι-
τικές  που πλήττουν βάναυσα την 
δημοκρατία μας. Να σταθούμε απέ-
ναντι και να μην επιτρέψουμε την 
συνέχιση των πολιτικών που  μας 

οδηγούν στο περιθώριο. 
Γι΄ αυτό, έπει-

τα από την τιμητική 
πρόταση που δέ-
χθηκα, αποφάσι-
σα να συμπαρατα-
χθώ συμμετέχοντας 

στο ψηφοδέλτιο του 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συμβάλ-

λοντας με όλες μου τις 
δυνάμεις στην αλλαγή πο-
λιτικής, στην αλλαγή πο-
ρείας του τόπου μας.

Πιστεύω ακράδαντα 
πως μόνο ένα ισχυρό 
μέτωπο της μεγάλης 

προοδευτικής παράταξης στην 
οποία δραστηριοποιούμε και συμ-
μετέχω μπορεί να βάλει τέλος στην 
πορεία της παρακμής.

Πιστεύω πως εμείς οι νέοι άν-
θρωποι μπορούμε και πρέπει να 
είμαστε μπροστά στην πρώτη γραμ-
μή της συμμετοχής στην πολιτική. 
Εμείς οι γυναίκες μπορούμε και 
πρέπει να συμμετέχουμε στο πεδίο 
της πολιτικής μιας και εκεί καθορί-
ζεται το μέλλον των παιδιών μας. 

Νιώθω την ευθύνη και συμμε-
τέχω και με ιδιαίτερο σεβασμό σε 
όλους, ζητώ την στήριξή σας, ώστε 
σ΄ αυτή την κρίσιμη ιστορικά περίο-
δο να προχωρήσουμε μαζί μπροστά.

Μαζί για μια νέα προοδευτική 
διακυβέρνηση 

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ΜΠΕΡΔΟΥ

Παρέμβαση

Οι πολιτικές προεκτάσεις της 
υγειονομικής κρίσης

Η υγειονομική κρίση έφερε στο προ-
σκήνιο την ανάγκη ύπαρξης ισχυ-
ρού κοινωνικού κράτους. Η Παν-
δημία έκανε αναγκαία την ύπαρξη 
ενός ανεπτυγμένου και αποτελε-

σματικού Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μην ξε-
χνάμε ότι στο πρώτο κύμα τα μέτρα κοι-
νωνικής απόστασης και το μέτρο του 
καθολικού lockdown  πάρθηκαν 
με τη λογική ότι «Δεν θέλου-
με να επιβαρυνθεί το σύστημα 
υγείας, το οποίο δεν επαρκεί».

Στα επόμενα κύματα της 
πανδημίας το βάρος της υγει-
ονομικής κρίσης έπεσε στους 
ώμους του δημόσιου συστήμα-
τος υγείας και μόνο. Ένα δημό-
σιο σύστημα υγείας, που έδωσε μια 
άνιση μάχη, υποστελεχωμένο και με 
την απουσία κεντρικού σχεδιασμού 
αντιμετώπισης της κρίσης από 
πλευράς Υπουργείου Υγείας. Στα 
τρία χρόνια της πανδημίας η συ-
νεισφορά του ιδιωτικού τομέα 
της υγείας ήταν μηδαμινή. Κανένας ασθενής 
με Covid, όσο και ακριβή ιδιωτική ασφάλιση 
να είχε, δε νοσηλεύθηκε σε ιδιωτική μονάδα 
περίθαλψης.

Αλλά ποια τμήματα του δημόσιου συστή-
ματος υγείας ήταν αναγκαία για την αντιμε-
τώπιση της υγειονομικής κρίσης; Κατ’ αρχάς  
η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη, 
ενημέρωση, αντιμετώπιση εξωνοσοκομειακών 
περιστατικών). Ένα κομμάτι του ΕΣΥ, το οποίο 
με ευθύνες διαχρονικές δεν έχουμε δημιουρ-
γήσει στην πατρίδα μας. Ένα αξιόπιστο δημό-
σιο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα 
μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα προστασίας 
και να μειώσει τη μεγάλη θνητότητα από την 
Covid λοίμωξη, η οποία τελικά επικράτησε στην 
Ελλάδα. Έτσι οι εκκλήσεις των ειδικών κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας «να απευθύνεστε 
καθημερινά στον οικογενειακό σας γιατρό» 
κατάντησε ένα σύντομο ανέκδοτο. Τα νοσοκο-
μεία, κυρίως τα τριτοβάθμια, ήταν το δεύτερο 

κομμάτι του ΕΣΥ που πάλεψε με την πανδημία. 
Αποδείχθηκε ότι η δημιουργία ισχυρών νοσο-
κομειακών μονάδων με πλείστες ειδικότητες 
και πολλά κρεββάτια ΜΕΘ είναι αναγκαία για 
την αντιμετώπιση μιας υγειονομικής κρίσης.

Εκτός από την υγεία όμως όλοι οι τομείς 
του κοινωνικού κράτους αποδείχθηκαν 

αναγκαίοι στην αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης. Ο τομέας 

της πρόνοιας με χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα την υπηρεσία 
«βοήθεια στο σπίτι». Οι υπηρε-
σίες της πολιτικής προστασίας 
οι οποίες κατεξοχήν αφορούν 
το κοινωνικό κράτος. Αλλά και 

η δημόσια παιδεία που κλήθη-
κε να υπηρετήσει την εξ αποστά-

σεως εκπαίδευση και να ανταγωνι-
σθεί την ιδιωτική μέσω του «ψηφιακού 
σχολείου».

Η υγειονομική κρίση είναι ένα 
τρανταχτό παράδειγμα πόσο επί-
καιρο γίνεται το αίτημα για αλλα-
γή ιδεολογικού αφηγήματος και 

πολιτικής πρακτικής. Αντ’ αυτού η Κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε πρόσφατα το 
νέο νόμο για την υγεία ο οποίος, αντί για την 
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οδη-
γεί στην κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα 
της περίθαλψης. Το ΕΣΥ ήταν η μεγαλύτερη 
ίσως μεταπολιτευτική μεταρρύθμιση και το 
κυριότερο μέτρο ενίσχυσης του κοινωνικού 
κράτους, ενίσχυση που συνέβη σε πολλά Ευ-
ρωπαϊκά κράτη μετά τον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο, οπότε κυριάρχησαν οι σοσιαλδημο-
κρατικές ιδέες.

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, που δημιούρ-
γησε το ΕΣΥ έχει υποχρέωση να υπερασπιστεί 
το δημόσιο σύστημα υγείας και να διατρανώ-
σει ότι η Σοσιαλδημοκρατία είναι επίκαιρη στη  
σημερινές συνθήκες όσο ποτέ άλλοτε.

*Καθηγητή Ιατρικής ΔΠΘ
Υποψήφιου Βουλευτή Έβρου 
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ
 ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΥ*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ810/13-02-2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 
45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπρο-
σώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), 
να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με 
το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρ-
ξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου: 
«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 
130,2MW στη θέση ‘’ΑΕΤΟΚΟΡΦΗ’’ με τα συνοδά έργα αυτού (οδοποι-
ία, εξωτερικό δίκτυο μέσης τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση 
του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο) στη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, του Δήμου 
Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης.»

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΆΝΕΜΟΣ ΈΒΡΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 

απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 
13-02-2023 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 13-03-2023.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ), ΤΜΗΜΑ Β΄.

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2111658924).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τηλ. 25513 - 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

Κομοτηνή 13-02-2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

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

5 4 7

2 3 6 9

9 5 8

6 9 7

8 2 3 1

6 1 3

3 2 5

9 4 1 3

1 3 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας γεματούλης 60άρης με κοιλίτσα πάει πρώ-
τη ημέρα στο γυμναστήριο.

Καθώς περιμένει τον γυμναστή για να τον κα-
θοδηγήσει, μπαίνει μέσα μια εντυπωσιακή δίμετρη 
νεαρή κοπέλα και ο μπάρμπας χαζεύει.

-Δεν μου λες νεαρέ, σε ποιο απ’ όλα αυτά τα 
μηχανήματα πρέπει να πάω για να «προσεγγίσω» 
αυτή την αιθέρια ύπαρξη» ρωτάει ο 60άρης τον 
πρώτο γυμναστή που περνάει από μπροστά του.

Ο γυμναστής τον κοιτάει καλά από πάνω μέχρι 
κάτω και του λέει συνωμοτικά: «Νομίζω ότι το ΑΤΜ 
στη γωνία είναι το ιδανικότερο για εσάς!»

* * * * *
O Κυριάκος ήταν ένας Έλληνας μετανάστης που 

είχε δουλέψει όλη τη ζωή του. Ό,τι έβγαζε, το έκανε 
κομπόδεμα αλλά ήταν απίστευτα τσιγκούνης και δε 
χαιρόταν τα χρήματά του.

Κάποτε αρρώστησε σοβαρά και λίγο πριν πεθά-
νει λέει στη σύζυγό του.

– Κούλα, όταν πεθάνω, θέλω να μαζέψεις όλα 
μου τα χρήματα και να τα βάλεις στην κάσα. Θέ-
λω να πάρω τα λεφτά μαζί μου στην επόμενη ζωή.

Έτσι έπεισε τη Κούλα να του υποσχεθεί, με όλη 
της την καρδιά, πως όταν εκείνος θα πέθαινε, αυ-
τή θα φρόντιζε να βάλει όλα τα χρήματα στην κά-
σα μαζί του.

Όταν λοιπόν κάποια στιγμή πέθανε, ο Κυριάκος 
ήταν ξαπλωμένος στο φέρετρο, η γυναίκα του κα-
θόταν εκεί δίπλα μαυροντυμένη φωνάζοντας «Κυ-
ριάκο, αγάπη μου, πού πας;» και η κολλητή της φίλη 
Λίτσα καθόταν δίπλα της.

Όταν τελείωσε η τελετή, και την ώρα που ο πα-
πάς ετοιμαζόταν να κλείσει το φέρετρο, η σύζυγος 
φωνάζει: «Μια στιγμή!». Η Κούλα τότε έβαλε ένα 
μικρό μεταλλικό κουτί μέσα στο φέρετρο. Και με-
τά ο παπάς έκλεισε το φέρετρο και άρχισαν να το 
κατεβάζουν.

Λέει λοιπόν η Λίτσα:
– Κούλα, ξέρω ότι δε θα ήσουν τόσο χαζή ώστε 

να βάλεις όλα τα λεφτά του μέσα στο φέρετρο 
μαζί του.

– Άκου Λίτσα μου. Είμαι Χριστιανή Ορθόδοξη 
και δε μπορώ να αθετήσω τον λόγο μου. Υποσχέ-
θηκα στον Κυριάκο ότι θα του έβαζα τα χρήματά 
του στην κάσα του.

– Μου λες δηλαδή ότι έβαλες όλα τα λεφτά 
στην κάσα του;

– Φυσικά και το έκανα. Τα μάζεψα όλα μαζί, τα 
έβαλα στον λογαριασμό μου, και του έκοψα μία 
επιταγή. Αν μπορεί να την εξαργυρώσει, θα μπορεί 
να τα ξοδέψει κιόλας.

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Αρκετό, μπόλικο.
7. Αδάμ… αλλοδαπός.
11. Δέντρα την απαρτίζουν.
12. Διπλό… βιάζεται.
14. Νόσος του…: υπερτροφική κίρρωση.
15. Θρυλικός ήρωας της ζούγκλας.
17. Μυθικός βασιλιάς της Πύλου.
19. Κάνει την τροφή… διαπαιδαγώγηση.
20. Επίρρημα… αντίθετα στον άνεμο.
22. Τα έχει η… τρίχα.
23. Έργο της και η "Ποντικοπαγίδα".
25. Θρυλική… Χάρι.
27. … Ο' Νιλ: ηθοποιός.
29. Κοινή ονομασία του Ναυπλίου.
31. Αρχή… ομόνοιας.
32. Θυμίζει… Σανέλ.
34. Χαϊδευτικό του Γεράσιμου.
36. … Ρούνεϊ: παλιός ηθοποιός.
38. Νερά υπονόμων.
40. Είναι κι αυτό… απέναντι.
42. Διψήφιος αριθμός.
44. Κάρλος…: διάσημος μουσικός.
46. … Βατάνεν: ξένος ραλίστας.
47. Απουσιάζει αυθαίρετα.
48. Οπωροφόρο δέντρο.

-- Συστατικά --
• 1 κουνέλι
• 1 φλυτζάνι ελαιόλαδο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1 κιλό κρεμμυδάκια
• 1 ποτηράκι κόκκινο κρασί ξηρό
• 4 ντομάτες ή 1 κονσέρβα αποφλοιωμένα ντομα-

τάκια
• 2 φύλλα δάφνης
• 2-3 γαρύφαλλα
• μπαχάρι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 μικρό ξυλάκι κανέλας
• αλάτι
• πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Το στιφάδο είναι μια παραδοσιακή ελληνική 

συνταγή που χαρακτηρίζεται από τα κρεμμυ-
δάκια και τη γλύκα που δίνουν στο φαγητό. 
Το τυπικότερο στιφάδο είναι φυσικά με κου-
νέλι. Αυτή εδώ η συνταγή για κουνέλι στιφά-
δο είναι ότι πρέπει για να απολαύσετε γευστι-
κό φαγητό ένα Σάββατο ή μια Κυριακή με την 
οικογένεια...

• Αρχικά, πλένετε καλά το κουνέλι και το κόβε-
τε σε μερίδες. 

• Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα 

και σοτάρετε το κρεμμύδι με το κουνέλι για 
5-6 λεπτά. Μετά σβήνετε με το κρασί. 

• Ρίχνετε στην κατσαρόλα τις ντομάτες ξε-
φλουδισμένες και περασμένες από μύλο, ένα 
φλιτζάνι τσαγιού νερό, δάφνη, τα

• γαρύφαλλα, ένα μπαστούνι κανέλα, μπαχάρι, 
σκόρδο και αλατοπίπερο.

• Σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε το 
κουνέλι να σιγοψηθεί για μια ώρα.

• Παράλληλα, καθαρίζετε και πλένετε τα κρεμ-
μυδάκια και τα χαράζετε σταυρωτά στη ρίζα 
τους.

• Προσθέτετε τα κρεμμυδάκια στο κουνέλι στι-
φάδο και συνεχίζετε το ψήσιμο για μια ώρα 
περίπου.

• Καλή όρεξη!!!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κουνέλι στιφάδο

Κάθετα
1. Λοκατζής, κομάντο.
2. … Λαντ: παλιός, Αμερικανός ηθοποιός.
3. Έντονη κλίση, πάθος.
4. Λα…: η βολιβιανή πρωτεύουσα.
5. Τροφή αλόγων.
6. Πρώτα στην… ορχήστρα.
7. Άντρας… αρχαίος.
8. Πρόδρομος της Ολυμπιακής (αρχικά).
9. Επίρρημα… χωρίς αιτία.
10. Ρώσικη μεγαλούπολη.
13. Πρώτος στο αρχαίο σκανδιναβικό πάν-
θεο.
16. Η Κορασόν των… Φιλιππίνων.
18. Έλλη…: ηθοποιός.
21. Μοναστήρι στην Πεντέλη.
24. Έγραψε και την τραγωδία "Φαίδρα".
26. Ημερολόγιο, καλαντάρι (ξ.λ.).
28. Ιντί Νταντά…: παλιός δικτάτορας της 
Ουγκάντα.
30. Αυτός που επαγγελματικά οδηγεί άμαξα.
33. Τέτοιο μέρος του λόγου και το επίθετο.
35. Βάναυσα, βίαια.
37. Στοιχειοθήκη τυπογραφείου.
39. Αντιθετικός σύνδεσμος.
41. Η τρινιτροτολουόλη (συντομ.).
43. Πρόθημα που τριπλασιάζει.
45. Δηλώνει αποδοχή.
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Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 
2023, από τις 17:00μμ στο ξε-
νοδοχείο Ramada Plaza Θράκη 
θα πραγματοποιηθεί το πρώτο 
γεγονός για τη βιώσιμη Μό-
δα στην Β. Ελλάδα. 
Η εκδήλωση περι-
λαμβάνει έκθεση 
προϊόντων, ενη-
μερωτικές δρα-
στηριότητες, 
ενεργό διάλογο 
για τις εξελίξεις και 
τις τάσεις στον κλάδο 
και θα ολοκληρωθεί με ένα 
cocktail event στον χώρο της έκ-
θεσης. Η εκδήλωση αποτελεί το 

πρώτο αντίστοιχο γεγονός στη 
Βόρεια Ελλάδα, τελεί υπο την αι-
γίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και του Επιμελητηρίου Έβρου 

και διοργανώνεται από το 
Fashion Revolution 

Greece, το 
Lighthub το 
Ε θ ν ο λ ο γ ι -
κό Μουσείο 
Θράκης και το 
Μουσείο Τέ-

χνης Μεταξιού 
Σουφλίου.

Το γεγονός δίνει τη δυ-
νατότητα σε brands, παραγω-
γούς, καινοτόμους startuppers 

και υποστηρικτές της βιώσιμης 
μόδας, να βρεθούν στην Αλεξαν-
δρούπολη να ανταλλάξουν γνώ-
σεις και νέα από τις εξελίξεις στο 
χώρο της βιώσιμης κλωστοϋφα-
ντουργίας και μόδας. Κατά τη δι-
άρκεια της εκδήλωσης θα πραγ-
ματοποιηθούν δραστηριότητες, 
προσφέροντας στους καλεσμέ-
νους ένα φιλικό κλίμα, ώστε να 
μπορούν να συζητήσουν και να 
ανταλλάξουν γνώμες και ιδέες 
για θέματα που τους απασχο-
λούν. Επίσης θα παρουσιαστούν 
νέα γεγονότα που τρέχουν από 
το κίνημα Fashion Revolution 
Greece και άλλες προγραμμα-
τισμένες παρουσιάσεις από τις 
εταιρείες που θα συμμετέχουν 
ως εκθέτες.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για 
όλες τις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο της 
βιώσιμης κλωστοϋφαντουργίας 
και μόδας, γίνεται κατόπιν ηλε-
κτρονικής αίτησης και επικυρώ-
νεται με την απάντηση της ομά-
δας συντονισμού. Οι αιτήσεις θα 
παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 
25 Φεβρουαρίου 2023, 12:00μ

Με μεγάλη προσέλευση κόσμου 
και επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε η αναβίωση του εθίμου του 
«Αράπη» στο χωριό Δορίσκος. 
Σε αγαστή συνεργασία με την 
Κοινότητα Δορίσκου, το Σύλλο-
γο Γυναικών Δορίσκου και τους 
κατοίκους του χωριού βγήκε ένα 
πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
*Το έθιμο πραγματοποιείται 
ανελλιπώς και έχει τις ρίζες του 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 
Συμβολίζει τον φοροεισπρά-
κτορα της εποχής, που κατόπιν 
εντολής του Μπέη της περιοχής 

γύριζε από χωριό σε χωριό με 
τη συνοδεία του για να μαζέ-
ψει φόρους. 
Τη Δευτέρα πριν την Καθα-
ρά Δευτέρα κάποιος χωριανός 
ντύνεται "Αράπης" και κάποιος 
"Καντίνα" , γυναίκα δηλαδή που 
συμβολίζει την σκλάβα. Ο "Αρά-
πης" και η "Καντίνα" με τη συνο-
δεία νέων του χωριού γυρνούν 
από σπίτι σε σπίτι για την "εί-
σπραξη των φόρων". Κάθε νοι-
κοκύρης οφείλει να συνεισφέρει 
χρήματα στον κουμπαρά ή αβγά. 
Όταν μαζευτούν οι "φόροι" απ' 

όλα τα σπίτια το μάζεμα συνε-
χίζεται στην πλατεία όπου διορ-
γανώνεται κάθε χρόνο γλέντι.
«Συγχαρητήρια στους νέους του 
χωριού που κρατούν τις παρα-
δόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του 
τόπου μας! Όλη η υλικοτεχνική 
βοήθεια που προσέφερε ο Δή-
μος Αλεξανδρούπολης/ ΔΕ Φε-
ρών πήρε σάρκα και οστά και 
συνέβαλε στο να μείνει αυτή η 
βραδιά αξέχαστη» ανέφερε σε 
μήνυμά του ο αντιδήμαρχος Φε-
ρών Δημ. Κολγιώνης.

Αναβίωσε το έθιμο Αράπη στο Δορίσκο 

Μεγάλη και συγκινητική η αντα-
πόκριση και η προσφορά των Εβρι-
τών στην συγκέντρωση ειδών ανά-
γκης για τους σεισμόπληκτους. Την 
Πέμπτη παραδόθηκε η πρώτη απο-
στολή ειδών βάρους δυο τόνων, και 
συνεχίζεται η συγκέντρωση τροφί-
μων και φαρμάκων, όπως γνωστο-
ποιεί με ανακοίνωσή της η Μητρό-
πολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και 
Σουφλίου: Μετά συγκινήσεως αντα-
ποκρινόμενος ο ακριτικός λαός του 
Κεντρικού και Βορείου Έβρου στο 
κάλεσμα της τοπικής του Εκκλησίας, 
ολοπρόθυμα εκδήλωσε τα θεοφι-
λή και φιλάνθρωπα αισθήματά του 

συγκεντρώνοντας σεβαστές ποσό-
τητες ανθρωπιστικής βοήθειας για 
τους σεισμόπληκτους της Νότιας 
Τουρκίας και της Βόρειας Συρίας. 
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη, 16η του 
μηνός Φεβρουαρίου ε.έ. παρεδόθη 
προς αποστολή, καθ´ υπόδειξη της 
Ιεράς Συνόδου στον Φιλανθρωπικό 
Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών «Αποστολή», η πρώτη δόση 
της ανθρωπιστικής βοήθειας προς 
τους εμπερίστατους αδελφούς των 
σεισμόπληκτων περιοχών, αποτε-
λουμένη από επτά παλέτες συνο-
λικού βάρους δύο περίπου τόνων, 
προκειμένου όπως προωθηθεί αρ-

μοδίως. Παράλληλα θα συνεχισθεί 
η συγκέντρωση τροφίμων μακράς 
διαρκείας και φαρμάκων και κατά 
τις επόμενες ημέρες. Ο Σεβασμιώ-
τατος σχολιάζοντας τις αυθόρμη-
τες εκδηλώσεις συμπαράστασης 
του λαού μας, σε συνάφεια με το 
μήνυμα του ευαγγελικού αναγνώ-
σματος, που πρόκειται να ανα-
γνωσθεί την προσεχή Κυριακή 
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

Η διοργανώτρια αρχή του 
Καρναβαλιού Τυχερού σε ανα-
κοίνωσή της αναφέρει τα εξής: 
«Η τραγική και αναπάντεχη 
απώλεια της Βίκυς, μας 
συγκλόνισε όλους.

Κάνεις ακόμη δεν 
μπορεί να πιστέψει 
ότι η γεμάτη όρεξη, 

η γεμάτη ζωντάνια η ψυχή του 
καρναβαλιού μας κάθε χρόνο , 
δεν θα είναι φέτος εδώ…… να 

πει , πάμε παιδιά !!!
Με μεγάλο σε-

βασμό στην μνήμη 
της Βίκυς ανακοι-
νώνουμε την ΑΚΥ-
ΡΩΣΗ του φετινού 

Καρναβαλιού στο Τυχερό. Βίκυ θα 
σε θυμόμαστε πάντα και σίγουρα 
θα συνεχίσεις να μας εμπνέεις με 
τις ιδέες σου από εκεί ψιλά.

Καλό παράδεισο να έχεις».
Η 28χρπονη κοπέλα από το 

Τυχερό που βρέθηκε νεκρή σε 
περιοχή της Λευκίμης ήραν ιδι-
αίτερα δραστήρια και συμμετείχε 

στις προετοιμασίες για 
τις καρναβαλικές εκδη-
λώσεις

«Σήμερα, η μουσική 
του φεστιβάλ μας είναι 
θλιμμένη και μεταφέρει 
τον λυγμό όλων μας. 

Έφυγε από την πα-
ρέα μια φίλη που αγα-
πούσε τον τόπο και τις 
πολιτιστικές δράσεις του. 

Το γλυκό της χαμόγε-
λο δε θα ξεχαστεί ποτέ. 

Από την ομάδα του 
Φεστιβάλ Τυχερού συλ-
λυπητήρια και κουράγιο 
στην οικογένεια της» 
αναφέρει η σελίδα του 
Φεστιβάλ Τυχερού σε 
μήνυμά της.

Στο πένθος το Τυχερό, ακυρώνονται 
οι εκδηλώσεις του Καρναβαλιού

Γεγονός η 1η Βιώσιμη Μόδας
 στην Βόρεια Ελλάδα

 Life
«Μετά συγκινήσεως ανταποκρινόμενος ο λαός του Κεντρικού και Βορείου Έβρου στο 

κάλεσμα της τοπικής του Εκκλησίας, ολοπρόθυμα εκδήλωσε τα θεοφιλή και φιλάνθρωπα 
αισθήματά του συγκεντρώνοντας σεβαστές ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας για τους 

σεισμόπληκτους της Νότιας Τουρκίας και της Βόρειας Συρίας.».
Δαμασκηνός Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου

Σε αγαστή 
συνεργασία με την 

Κοινότητα Δορίσκου, το 
Σύλλογο Γυναικών και τους 

κατοίκους του χωριού

Η 
ξεχωριστή δράση 

θα πραγματοποιηθεί 
στην Αλεξανδρούπολη 

την Παρασκευή 3 
Μαρτίου

Ανακοίνωση 
από τους 

διοργανωτές του 
Καρναβαλιού του 

Τυχερού

Απεστάλησαν 
ήδη δύο τόνοι 
ειδών ανάγκης 
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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

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414



Η ΓΝΩΜΗ 
22    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2023  15

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 07:00 - 17:30
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή 17:30

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Καΐσας 14ης Μαΐου 88 (έναντι 
ΚΑΠΗ) ✆2551020667
18:00-08:00 Μουρούκης Ι. Καβύρη 60 (γω-
νία Πατρ. Κυρίλλου) ✆2551029355

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλβανούδη Νεραντζιά Κωνσταντινουπόλε-
ως 203 ✆2552022582

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Ανθούσα, Θαλάσσιος, 
Θαλασσία.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Τετάρτη το 
ζώδιο σου δέχεται μεικτές επιρροές αλλά 
έντονο θα είναι το αίσθημα της ανασφάλει-
ας. Με το τετράγωνο Ερμή – Ουρανού, φαί-
νεται πως καβγαδίζεις για χρήματα, ή υπάρ-
χουν κάποιες ανατροπές στα σχέδιά σου!   

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, για σήμερα Τετάρτη 
έχεις την διάθεση να κάνεις τις αλλαγές 
και τις ανατροπές σου και με το τετράγω-
νο του Ερμή από τον Υδροχόο με τον Ου-
ρανό από το ζώδιο σου, είναι φανερό ότι 
αλλάζουν ξαφνικά οι στόχοι και η πορεία 
σου! Στα επαγγελματικά σου υπάρχουν 
ανακατατάξεις και αντιδράς- επαναστατείς!     

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, για σήμερα Τετάρτη οι 
προοδευτικές σου ιδέες και η τόλμη σου θα 
σε βοηθήσουν να δεις κάποιες καταστάσεις 
διαφορετικά. Είναι μία μέρα που τολμάς, 
κάνεις αλλαγές, σχεδιάζεις πράγματα για 
την πορεία σου και ξεφεύγεις για τα καλά 
από την ζώνη βολής σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, για σήμερα Τετάρ-
τη με το Τετράγωνο Ερμή – Ουρανού εί-
σαι αρκετά ανήσυχος για τα οικονομικά 
σου, είτε γιατί λαμβάνεις είδηση που σου 
ανατρέπει τα σχέδια, είτε γιατί υπάρχουν 
πολλές φουσκωμένες εκκρεμότητες που 
σε πάνε πίσω. !    

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, για σήμερα Τετάρτη 
το ανατρεπτικό τετράγωνο Ερμή – Ουρα-
νού σε φέρνει σε κόντρες με το περιβάλλον 
σου! Τσακώνεσαι με όλους και με όλα, με 
τους συνεργάτες στην δουλειά, με τη σχέ-
ση σου και φαίνεται ότι έρχονται πολλές 
ξαφνικές παρεξηγήσεις!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, για σήμερα Τετάρτη 
είσαι μέσα στο στρες, γιατί αλλάζει ξαφ-
νικό το πρόγραμμα και η καθημερινότητά 
σου! Υπεραναλύεις τα πάντα και πνίγεσαι 
εύκολα σε μία κουταλιά νερό! Με το τε-
τράγωνο Ερμή – Ουρανού, αναμένονται 
κάποιες ξαφνικές δυσάρεστες ειδήσεις στα 
επαγγελματικά, οι ειδήσεις αυτές θα σε 
πεισμώσουν και θα σε κάνουν ιδιαίτερα 
μαχητικό και ανταγωνιστικό!   

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, σήμερα νιώθεις κά-
πως ανικανοποίητος στην καθημερινότη-
τά σου, όχι επειδή προκύπτουν γεγονότα, 
αλλά γιατί εσύ ο ίδιος έχεις κουραστεί από 
όλες τις εξελίξεις που έχουν δημιουργηθεί 
στην ζωή σου!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, για σήμερα Τετάρτη 
θέλω την προσοχή σου γιατί το τετράγω-
νο του Ερμή με τον Ουρανό σε επηρεάζει 
άμεσα και φέρνει κόντρες, εντάσεις και κα-
βγαδάκια με το περιβάλλον σου. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, για σήμερα Τετάρτη 
το τετράγωνο του Ερμή από τον Υδροχόο 
με τον Άρη από τους Διδύμους σε προ-
τρέπει για δράση, εξέλιξη και επικοινωνία... 
Είναι από εκείνες τις ημέρες που μπορείς 
να βρείς το σθένος να διαχειριστείς κάθε 
δύσκολη κατάσταση!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, μέρα με αστάθειες 
και ανασφάλειες αφού το τετράγωνο του 
Ερμή με με τον Ουρανό φέρνει ξαφνικές 
αλήθειες στο φως που σε αποσυντονίζουν 
και σε αναγκάζουν να αναγνωρίσεις τι έχει 
αξία και τί ειναι αληθινό. Σήμερα θα πρέ-
πει πάση θυσία να αποφύγεις βιαστικές 
αποφάσεις για αγορές ή και επενδύσεις.!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, είσαι ο πρωταγω-
νιστής της ημέρας αφού σήμερα Τετάρτη 
κορυφώνεται το τετράγωνο του Ερμή από 
το ζώδιο σου, με τον Ουρανό απο το ζώδιο 
του Ταύρου. Το θετικό νέο της ημέρας εί-
ναι ότι είσαι ευρηματικός, πρωτοποριακός 
με πολλές ιδέες και ξαφνικές αναλαμπές!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, για σήμερα Τετάρτη το 
τρίγωνο του Ερμή με τον Άρη σε ωθεί να 
πάρεις αποφάσεις και να κάνεις επιτυχη-
μένες κινήσεις που θα στηρίξουν πολύ τα 
οικονομικά σου! 

Αγγελία Pizza Chef Αλεξανδρούπολη
Η εταιρεία Ισαακίδης Pizza στην Αλεξανδρούπο-
λη αναζητά προσωπικό για να εμπλουτίσει την 
ομάδα της. Αν είσαι Pizza Chef ή έχεις εμπειρία 
από εργασία σε κουζίνες, στείλε μας το βιογρα-
φικό σου και ετοιμάσου να ενταχθείς στην πιο 
νόστιμη ομάδα της πόλης.

Προσφέρονται οι ακόλουθες θέσεις:

1)Pizza Chef
1)Προσωπικό κουζίνας (μάγειρες, βοηθοί)
Επικοινώνησε άμεσα μαζί μας στο 25310-
27572 ή στο johnisaak8@yahoo.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Στεφανίδου Άννα
Σε περιμένουμε!

ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Εθνική Ημέρα Δράσης κατά 
των Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Γιατί τον χειμώνα 
βλέπουμε περισσότερα 
όνειρα;

Οι αλλαγές στη θερμοκρασία και στο 
φως της ημέρας που φέρνει ο χειμώνας, 
έχουν ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κά-
νουν γενικά περισσότερο ύπνο και ειδικό-
τερα στη φάση REM όπου βλέπουν όνειρα, 
σύμφωνα με μια νέα γερμανική επιστημο-
νική μελέτη.

Οι ερευνητές του Ιατρικού Πανεπιστη-
μίου Charite και της Κλινικής Ύπνου του 
Νοσοκομείου St.Hedwig του Βερολίνου, 
με επικεφαλής τον δρα Ντίτερ Κουντς, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό νευροεπιστήμης “Frontiers in 
Neuroscience”, μελέτησαν 188 ανθρώ-
πους και τον ύπνο τους στις διαφορετικές 
εποχές του έτους.

Διαπιστώθηκε ότι ο συνολικός χρό-

νος ύπνου ήταν κατά μέσο όρο περίπου 
μία ώρα περισσότερος τον χειμώνα σε 
σχέση με το καλοκαίρι. Επίσης ο χρόνος 
του ύπνου στη φάση REM (Rapid Eye 
Movement – Ταχεία Κίνηση Ματιών) όταν 
οι άνθρωποι τείνουν να βλέπουν ζωντανά 
όνειρα, βρέθηκε να είναι 30 λεπτά περισ-
σότερος τον χειμώνα από ό,τι το καλοκαίρι. 
Ο φυσιολογικός ύπνος ξεκινά με διαδοχικά 
στάδια μη-REM ύπνου και ακολουθούν πε-
ρίοδοι ύπνου REM συνήθως με ενδιάμεσα 
διαλείμματα.

“Η εποχικότητα είναι εξαπλωμένη σε κά-
θε έμβιο όν σε αυτόν τον πλανήτη. Η μελέ-
τη μας δείχνει ότι η αρχιτεκτονική του αν-
θρώπινου ύπνου διαφέρει σημαντικά από 
εποχή σε εποχή σε έναν ενήλικο πληθυσμό 
που ζει σε ένα αστικό περιβάλλον. Γενικά οι 
κοινωνίες πρέπει να προσαρμόσουν στην 
εκάστοτε εποχή τις συνήθειες ύπνου, συ-
μπεριλαμβανομένων της διάρκειας και του 
χρονισμού τους, μεταξύ άλλων αναπρο-
σαρμόζοντας τα σχολικά και εργασιακά 
προγράμματα, έτσι ώστε να ανταποκρίνο-
νται τις ανάγκες ύπνου της κάθε εποχής”, 
δήλωσε ο Κουντς.
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Το όνειρο της πρόκρισης του 
Άθλου Ορεστιάδας για πρώτη φορά 
στο φάιναλ φορ Κυπέλλου περνάει 
την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου από 
το «Ν. Σαμαράς». Αύριο στις 19.00 
(Live Streaming ESAP T.V.) η ομάδα 
μας υποδέχεται στο νέο κλειστό γυ-
μναστήριο της πόλης μας τον πρω-
ταθλητή Παναθηναϊκό στον ιστορικό 
νοκ άουτ προημιτελικό, στο πλαίσιο 
της 2ης αγωνιστικής της Γ’ Φάσης 
του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών.

Οι αθλητές του Θοδωρή Χουσίδη, 
με την ψυχολογία στα ύψη από την 
επική ανατροπή- νίκη επί της Κηφι-
σιάς και με τον κόσμο της Ορεστιά-
δας και του Έβρου δίπλα τους, είναι 
έτοιμοι να “λάμψουν” σε μια ακόμη 
“γιορτή του αθλήματος”, με στόχο 
την υπέρβαση και τη συγγραφή μιας 
ακόμη “χρυσής σελίδας” στην 8ετή 
ιστορία του συλλόγου μας.

Αναφερόμενος στη νέα τεράστια 
πρόκληση του Κυπέλλου ο τεχνικός 
μας Θεόδωρος Χουσίδης μίλησε για 
“δικαίωμα στο όνειρο” και προσκάλε-
σε τον κόσμο της Ορεστιάδας να γεμί-
σει το κλειστό «Ν. Σαμαράς», ενόψει 
της τρίτης φετινής αναμέτρησης της 
ομάδας μας με τους πρωταθλητές 

Ελλάδας: «Αφήνοντας για λίγο πίσω 
τους αγώνες του πρωταθλήματος, την 
Τετάρτη έχουμε τον προημιτελικό του 
κυπέλλου με τον πανίσχυρο Παναθη-
ναϊκό στην έδρα μας. Η αποστολή μας 
φυσικά και είναι πάρα πολύ δύσκολη, 
ξεκάθαρο φαβορί είναι η ομάδα της 
Αθήνας αλλά κι εμείς έχουμε το δι-
καίωμα στο όνειρο που δεν είναι άλ-
λο από την παρθενική μας συμμετοχή 
στο fi nal-4 του Κυπέλλου Ελλάδας. 
Και σ’αυτόν τον αγώνα όπως και σε 
κάθε άλλο αγώνα θα δώσουμε το 
110% μας και προσκαλώ τον υπέρο-
χο κόσμο μας να μας στηρίξει, όπως 
μόνο αυτός ξέρει, ώστε να κάνουμε 
την υπέρβαση και να περάσουμε στην 
επόμενη φάση!»

Από την πλευρά του ο “εγκέφαλος” 
της ομάδας μας, Σταύρος Κασαμπα-
λής στάθηκε στις δηλώσεις του στο 
καλό “μομέντουμ” της ομάδας αλλά 
και στην πολύτιμη βοήθεια των φίλων 
της: «Προερχόμαστε από μια πολύ 
δύσκολη νίκη με την Κηφισιά και εί-
μαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί απένα-
ντι σε έναν πολύ μαχητικό αντίπαλο 
ομαναγεννηθήκαμε από τις στάχτες 
μας και καναμε μια δύσκολη και πο-
λύ “μαγκιόρικη” ανατροπή. Κραταμε 

αυτη τη διάθεση για τον προημιτελικό 
Κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, τους 
πρωταθλητές Ελλάδας, που είχαν μία 
δύσκολη εβδομάδα με δύο ήττες σε 
Ευρώπη και πρωτάθλημα, αλλά δια-
τηρούν ασφαλώς τον πρώτο λόγο, 
ούσα μια πανίσχυρη ομάδα. Εμείς πο-
ντάρουμε σε ένα καλό “μομέντουμ” 
της ομάδας, ώστε να μπορέσουμε 
να δείξουμε μέσα στην έδρα μας μια 
ανάλογη μαχητικότητα με το παιχνί-
δι του πρώτου γύρου όπου ο ΠΑΟ 
“ίδρωσε” για να φτάσει στο “διπλό. 
Περιμένουμε για άλλη μια φορά ότι 
θα έχουμε δίπλα μας τον κόσμο της 
Ορεστιάδας, που μας δίνει δύναμη και  
μας “ανεβάζει” σε όλες τις δύσκολες 

στιγμές» τόνισε με αισιοδοξία ο διε-
θνής μας πασαδόρος.

Βράβευση της ιστορικής 1ης ομά-

δας του Άθλου

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης του 
Κυπέλλου η διοίκηση του ΤΑΑ Άθλος 
Ορεστιάδας θα τιμήσει την πρώτη 
ομάδα του συλλόγου, που πριν 8 χρό-
νια πίστεψε στο όραμα της διοίκησης 
του Γιώργου Τσολακίδη και έβαλε το 
δικό της “λιθαράκι” στην δύσκολη πο-
ρεία που διήνησε ο Άθλος μέχρι να 
φτάσει από την τοπική κατηγορία, στη 
σημερινή καταξίωση της ομάδας μας 
στην ελίτ του ελληνικού βόλεϊ.

Κύπελλο Ελλάδας: Για την υπέρβαση Άθλος 
και κόσμος κόντρα στον Παναθηναϊκό

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΘΑ 
ΚΥΝΗΓΗΣΕΙ ΤΟ ‘ΟΝΕΙΡΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟ FINAL 4 ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

Η διοίκηση του ΤΑΑ Άθλος Ορεστιάδας θα τιμήσει 
την πρώτη ομάδα του συλλόγου, που πριν 8 χρόνια 
πίστεψε στο όραμα της διοίκησης του Γιώργου 
Τσολακίδη

Κύπελλο ανδρών – Γ’ Φάση – 
2η αγωνιστική
Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς», 
19.00: Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας 
– Παναθηναϊκός Α.Ο. (Live 
Streaming ESAP T.V.)
Διαιτητές: Γεωργιάδης Εμμ., 
Ιωαννίδης, Παρατηρητής: Μι-
χελινάκης, Επόπτες: Ζηλιασκο-
πούλου, Μέκιος, Γραμματεία: 
Σαρδάνη.

Info

Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δρά-
ση του Σαββατοκύριακου και την 15η 
αγωνιστική στην Α’ Κατηγορία της 
ΕΠΣ Έβρου. 

Με τους τρεις βαθμούς της νίκης 
επιστρέφει η ομάδα του Έβρου Σου-
φλίου χάρη στα δύο τέρματα που πέ-
τυχε ο Γιώργος Τοπούζης από το α’ 
ημίχρονο. Το μόνο που κατάφεραν 
οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στο 
δεύτερο με το αυτογκόλ του Ράπτη 
που όπως αποδείχθηκε δεν ήταν μοι-
ραίο.

Ο Ιπποκράτης βρέθηκε δύο φορές 
μπροστά στο σκορ στις Φέρες αλλά 
η γηπεδούχος Θράκη αντέδρασε και 
απάντησε ισοφαρίζοντας τον. Όλα τα 
τέρματα να σημειώνονται στο α’ ημί-
χρονο. Στο 90' ακυρώθηκε τέρμα για 
τον Ιπποκράτη καθώς πριν είχε κατα-
λογιστεί φάουλ. Η ΑΕ Διδυμοτείχου 
πέρασε από την δύσκολη έδρα του ΑΟ 
Νεοχωρίου πετυχαίνοντας από ένα 
τέρμα σε κάθε ημίχρονο ενώ ενδιά-
μεσα είχαν ισοφαρίσει οι γηπεδούχοι.

α αποτελέσματα:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 15η αγωνιστική
Εθνικός Αλεξ/πολης – Άρδας Κα-

στανεών 3-1 (2 Τρανόπουλος πεν., 

Αμπραχαμιάν – 57' Κουτέρης)
Ορέστης Ορεστιάδας – Νίκη Απα-

λού 6-1 (2 Χριστοφορίδης, 1 Χρη-
στούδης, 2 Ανδρεάδης, 1 Παγωνίδης 
– Σιδηρόπουλος)

Θράκη Φερών – Ιπποκράτης 2-2 
(17' Μπάμπιτς, 31' Καλαϊτζίδης – 3' 
Δεδελούδης, 27' Γκαβανόζης)

Νεοχώρι – ΑΕ Διδυμοτείχου 1-2 
(35' – 30' Λουλουδάκης, Καραγιάν-
νης)

Μαΐστρος – Έβρος Σουφλίου 1-2 
(57' αυτογκόλ – 7' & 39' Τοπούζης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Ορέστης Ορεστιάδας 41 (54-4)
2. Ιπποκράτης 34 (32-16)
3. Θράκη Φερών 28 (33-14)
4. Εθνικός Αλεξ/πολης 22 (34-31)
5. ΑΕ Διδυμοτείχου 22 (21-17)
6. Έβρος Σουφλίου 14 (16-24)
7. ΑΟ Νεοχωρίου 13 (17-31)
8. Άρδας Καστανεών 12 (12-30)
9. Μαΐστρος 10 (15-35)
10. Νίκη Απαλού 9 (13-32)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η, 

4-5/3)

Έβρος Σουφλίου – ΑΕ Διδυμοτείχου
Άρδας Καστανεών – ΑΟ Νεοχωρίου
Θράκη Φερών – Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης
Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης – Ορέ-
στης Ορεστιάδας

Νίκη Απαλού – ΑΟ Μαΐστρου

Με την Χηλή να εκμεταλλεύεται 
το στραβοπάτημα του Ποντιακού και 
να περνάει στην 1η θέση του Νότιου 
ομίλου και τον Ακρίτα Ορμενίου να 
παραμένει στην κορυφή του Βόρει-
ου, έπεσε η αυλαία των αγώνων του 
Σαββατοκύριακου στην Β’ κατηγορία 
της ΕΠΣ Έβρου.

Αναλυτικά:
Β’ ΕΠΣ Έβρου
Νότιος Όμιλος – 13η 
αγωνιστική
Καππαδοκία – ΑΕ Ν. Χηλής 0-1

Ποντιακός – Ακρίτας Δαδιάς 1-1
Ατρόμητος Άβαντα – Δορίσκος 7-0
Δόξα Τυχερού – Φουρτούνα 3-1
Νίκη Άνθειας – ΑΕΚ Μάκρης 2-1
Αλεξ/πολη Β’ – Λυκόφη 3-0 α.α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (13 αγωνιστικές)
1. ΑΕ Ν. Χηλής 33 (30-14)
2. Ποντιακός 32 (40-8)
3. Ατρόμητος Άβαντα 30 (39-13)
4. Μάκρη 27 (44-22)
5. ΑΟ Δόξα Τυχερού 25 (33-19)
6. Νίκη Άνθειας 20 (26-28)
7. Ακρίτας Δαδιάς 18 (25-19)
8. Καππαδοκία 17 (20-17) *
9. Φουρτούνα 9 (11-28)

10. Αλεξανδρούπολη Β’ 8 (13-28) *
11. Δορίσκος 4 (15-49)
12. Ομόνοια Λυκόφης (ΑΠΟΒΛΗ-
ΘΗΚΕ)
* Έχουν ένα ματς λιγότερο.
Βόρειος Όμιλος – 14η αγωνιστική
Ακρίτας Ορμενίου – Αετός Λεπτής 2-1
Ορφέας Σοφικού – Ένωση Οινόης 3-0
Ασπίδα Θουρίου – Διγενής Ακρίτας 
Σάκκου 0-5
Ατρόμητος Ασπρονερίου – ΑΕ Λα-
βάρων 1-1
Ομόνοια Φυλακίου – Ρίζια 2-7
Δόξα Ορεστιάδας – Ρούσσα 0-3 α.α.
Ρεπό: Ηρακλής Σαγήνης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (14 αγωνιστικές)
1. Ακρίτας Ορμενίου 33 (44-7)
2. Ρίζια 31 (53-12)
3. Ένωση Οινόης 30 (42-12)
4. Ατρόμητος Ασπρονερίου 26 (35-
19)
5. Ρούσσα 25 (37-24)
6. Ηρακλής Σαγήνης 21 (24-14) *
7. Ορφέας Σοφικού 21 (27-15)
8. Διγενής Ακρίτας Σάκκου 17 (35-
22)
9. Αετός Λεπτής 13 (20-22)
10. ΑΕ Λαβάρων 11 (17-19)
11. Ομόνοια Φυλακίου 7 (14-53)
12. Ασπίδα Θουρίου 4 (6-63)
13. Δόξα Ορεστιάδας (ΑΠΟΒΛΗΘΗ-
ΚΕ)
*Έχει κάνει ρεπό στον β’ γύρο.

Το προφίλ των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Έβρου 
Τι έγινε σε Α’ και β΄ 
κατηγορία 
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