
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.gnomionline.gr 
Δευτέρα 27 Φεβρουαριου  2023

αρ. φύλλου 9504
€0.60H ΓΝΩΜΗ

Τριήμερο εκδηλώσεων από 
το Επιμελητήριο Έβρου και 

το Light Hub

Κορυφαίοι επιχειρηματίες, ανώτερα στελέχη και ακαδημαϊκοί με διεθνή 
δραστηριότητα θα βρεθούν στην Αλεξανδρούπολη από 3-5 Μαρτίου
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«Κομβικός στην ενίσχυση των 
υποδομών της περιφέρειας ΑΜΘ 
ο σιδηροδρομικός σχεδιασμός»

Δήλωσε από την Αλεξανδρούπολη ο Γ.Γ. Μεταφορών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς. Τι 

ειπώθηκε για το λιμάνι και το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» � 5

Παφίλης: Ο λαός 
να απορρίψει τη 

μετατροπή της χώρας 
σε στρατιωτικό κόμβο

Σε πολιτική συγκέντρωση στην 
Αλεξανδρούπολη μίλησε ο 

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
και επικεφαλής του ψηφοδελτίου 
Επικρατείας του ΚΚΕ στο πλαίσιο 

της περιοδείας του

� 4

Το λαμπρό 
παράδειγμα του 
Julien Makalu  

Πέρασε στην Ελλάδα από τον 
Έβρο όταν ήταν 15 χρόνων, 
σήμερα είναι επιχειρηματίας!

� 16

● Δυναμικά στο “κά-
δρο” της διεκδίκησης 
της αγοράς των Βαλ-
κανίων μπαίνει και η 
Περιφέρειά μας, που 
ήδη έχει ένα φανατι-
κό “κοινό” Ρουμάνων

● Πρωταγωνιστής 
και φέτος ο οδικός 
τουρισμός  

● Ελλάδα και όχι 
Τουρκία και Βουλγα-
ρία στις προτιμήσεις 
των εκδρομέων της 
Καθαράς Δευτέρας

●  Ζαχαράκη: "Περι-
οχές σαν την Αλεξαν-
δρούπολη μπορούν 
να κάνουν τη διαφο-
ρά στον τουρισμό"

Πωλείται ο «Μύλος» στον οποίο Πωλείται ο «Μύλος» στον οποίο 
για μισό αιώνα μεγαλούργησαν για μισό αιώνα μεγαλούργησαν 
πρόσφυγες από την Αν. Θράκη πρόσφυγες από την Αν. Θράκη 

Κελέτσης: «Επιλύεται το Κελέτσης: «Επιλύεται το 
πρόβλημα της Παιδιάτρου στο πρόβλημα της Παιδιάτρου στο 
Κέντρο Υγείας Δικαίων» Κέντρο Υγείας Δικαίων» 

� 44Αγωνία και προβληματισμός για 
τους εργαζόμενους της Olympus 

Bank σε Έβρο, Δράμα

«Καμία μέριμνα ή δέσμευση για τους εργαζομένους» 
καταγγέλλει η Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση 

Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας. Παρέμβαση και 
από το Οικονομικό Επιμελητήριο 

� 6
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Θεαματική επιστροφή 
τουριστών από τα Βαλκάνια 
αναμένει φέτος η ΑΜΘ � 5, 8
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.∆. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, ∆ημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, ∆ελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
391
Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
Θεοδόσιος Α’ απαγορεύει την ει-
δωλολατρία. Στο πλαίσιο αυτό 
παύει και η τέλεση των Ολυμπι-
ακών Αγώνων, που είχαν ξεκινή-
σει το 776 π.Χ.

1821
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κυκλο-
φορεί την επαναστατική προκή-
ρυξη «Μάχου υπέρ πίστεως και 
πατρίδος», με την οποία ζητά από 
τους Έλληνες της Μολδαβίας και 
της Βλαχίας να επαναστατήσουν. 
Η ενέργειά του αυτή σηματοδο-
τεί και την επίσημη έναρξη της 
Επανάστασης στις Παραδουνά-
βιες Ηγεμονίες.

1964
∆ημοσιεύματα του ελληνοκυπρια-
κού Τύπου αποκαλύπτουν μυστικό 
σχέδιο των Τούρκων, σύμφωνα με 
το οποίο στον μελλοντικό τουρκο-
κυπριακό τομέα θα περιληφθούν 
η Αμμόχωστος, η Κυρήνεια και η 
μισή Λευκωσία.

1975
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευ-
άγγελος Αβέρωφ, ανακοινώνει 
την καταστολή συνωμοτικής κί-
νησης στο στράτευμα. (Πραξικό-
πημα της Πιτζάμας)

1981
Ο Εγκέλαδος χτυπά τις Αλκυονί-
δες με 6,6 Ρίχτερ, αφήνοντας πί-
σω του 14 θύματα και τους Αθη-
ναίους να περνούν αρκετά βράδια 
στα πάρκα και τις πλατείες της 
πόλης.

2012
Ο Πάνος Καμμένος, μετά την απο-
χώρησή του από τη Νέα ∆ημο-
κρατία λόγω «μνημονίων», ιδρύ-
ει νέο πολιτικό σχηματικό, με την 
ονομασία «Ανεξάρτητοι Έλληνες».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1934
Χρήστος Λαμπράκης, έλληνας εκ-
δότης. (∆ΟΛ) (Θαν. 21/12/2009)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1704
Μαρκ Αντουάν Σαρπεντιέ, γάλλος 
συνθέτης της εποχής του μπαρόκ. 
Η πιο γνωστή σύνθεσή του είναι 
το πρελούδιο από το «Te Deum, 
που υιοθετήθηκε ως ύμνος της 
Eurovision. (Γεν. 1643)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Νευρικότητα στην Τουρκία λόγω της 
άσκησης Ελλάδας-ΗΠΑ με επίκεντρο την 
Αλεξανδρούπολη

26
ΦΕΒ
2021

Νευρικότητα προκαλεί στην Τουρ-
κία η στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα, με αφορμή και την τελευ-
ταία μεγάλη άσκηση «Defender Europe 
2021» στη Θράκη και την Αλεξανδρού-
πολη. Τα περισσότερα πρωτοσέλιδα του 
τουρκικού τύπου σήμερα κάνουν λόγο 
για νέα μεγάλη «πρόκληση» της Ελλά-
δας ενόψει των διερευνητικών επαφών

Την ίδια ώρα, νευρικά σχόλια προκα-
λεί και η προετοιμασία εγκατάστασης, 
εκ μέρους της Ελλάδας, συστημάτων 
ραντάρ και καμερών στον Έβρο. Με τίτ-
λο «Ραντάρ από την Αθήνα στον Έβρο» 
δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Χουριέτ» 
ανταπόκριση του Γιώργου Κιρμπάκη από 
την Αθήνα, όπου αναφέρεται ότι σκο-
πός της εγκατάστασης του ραντάρ με 
εμβέλεια έως 15 χιλιομέτρων είναι η 
παρακολούθηση της τουρκικής πλευράς

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 06:59
Δύση - 18:01
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Πριν από έναν χρόνο στην Ευρώπη έκανε την εμφάνισή του η φρίκη του πολέμου για πρώτη φορά μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία. Ο απολογισμός  είναι τραγικό και το 
τέλος της καταστροφής μοιάζει πολύ μακρινό. 

Τα εξωτερικά σύνορα δεν είναι 
εθνικά, αλλά πραγματικά ευρω-
παϊκά. Πρέπει να τα ενισχύσουμε 
και να αποτρέψουμε την παράτυ-
πη μετανάστευση. Είμαστε έτοιμοι 
να αυξήσουμε την παρουσία της 
Frontex, για παράδειγμα, και στις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 
μέσω συμφωνιών

Μ. ΣΧΟΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 

Είπαν

Δεν μπορούμε να μιλάμε για 
επενδύσεις όταν για μια εκκα-
θάριση εμπορικής διαφοράς 
χρειαζόμαστε 10 χρόνια και 
για μια διοικητική υπόθεση 20. 
Ούτε όταν έχουμε ανεργία 15% 
-που ποσοστό 30% αυτής αφο-
ρά στους νέους- και όλες οι επι-
χειρήσεις πάσχουν από έλλειψη 
εξειδικευμένου προσωπικού. 
Λ. ΣΑΡΑΝΤΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Μικρογνωμικά

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας Φίλων 
του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης 
για φέτος, πραγματοποιήθηκε το απόγευ-
μα της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου 2023. 
Όπως λένε οι άνθρωποι της ομάδας, «ήταν 
μια γόνιμη συνάντηση, που μας δίνει την 
αισιοδοξία πως η διεκδίκηση των στόχων 
μας αποκτά ένα πιο κινηματικό χαρακτήρα. 

Σύντομα, θα έχουμε ανακοινώσεις. 
Σημ. Το νόμισμα έπεσε στην κ. Ελένη 

Γκαιντατζοπούλου. Ίσως και αυτό να έχει 
σημειολογικά την αξία του, καθώς είναι 
κάτοικος της περιοχής και η οικογένειά 
της ανήκει στις πρώτες που εγκαταστά-
θηκαν εκεί».

Γ.Π. 

Με αισιοδοξία η 1η συνάντηση 
Φίλων του Γαλλικού Σταθμού

Άναψε φωτιές 

Παράταση θητείας 
Τις ευχαριστίες του προς την ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας εκφράζει ο βουλευτής 
Σταύρος Κελέτσης, «για την άμεση ανταπό-
κριση στο δίκαιο αίτημα της κοινωνίας του 
Τριγώνου και του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, 
παράτασης της παραμονής της Παιδιάτρου 
που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Δικαίων. 
Έτσι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύ-
ρυθμη λειτουργία του Κέντρου όσον αφορά 
την συγκεκριμένη ειδικότητα που εξυπηρε-
τεί κυρίως τα νέα ζευγάρια που μένουν εκεί. 
Θέλω να ευχαριστήσω επίσης δημόσια τον 
Ιατρικό Σύλλογο Έβρου για την συνεργασία 
που είχαμε για το συγκεκριμένο θέμα και την 
άμεση κινητοποίησή του!» 

Κ.Η.

Μηταράκης: Ο φράχτης στον 
Εβρο είναι εθνική μας επιλογή

Ο κ. Μηταράκης παρατήρησε ότι 
«έχουν αλλάξει οι κατευθύνσεις της ΕΕ 
στο θέμα αυτό προς το θετικότερο, κα-
θώς ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται 
ότι συνοδά έργα του φράχτη, όπως θέ-
ματα τεχνολογίας, μπορούν να χρημα-
τοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του κό-
στους ενός συνολικότερου προγράμμα-
τος προστασίας των συνόρων μπορεί να 
καλυφθεί κατευθείαν από τον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό»

«Οφράχτης στον Έβρο θα γίνει σε όλο 
το μήκος των συνόρων» ανεξάρτητα από 

Ομοβροντία Πασοκικών αντιδράσε-
ων έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του 
Κώστα Κατσιμίγα και στο ράδιο Χρό-
νος 87.5fm, ότι «προϋπόθεση» για να 
κατέβει ξανά περιφερειάρχης είναι να 
δοκιμαστεί στην κάλπη ως ανεξάρτη-
τος μεν αλλά με την κοινή στήριξη ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, χωρίς τη 
συμμετοχή αυτοδιοικητικών που συ-
νεργάστηκαν με τη «γαλάζια» παρά-
ταξη Χρήστου Μέτιου για τη διοίκηση 
της ΠΑΜΘ. Προφανώς, ο επικεφαλής 
της ελάσσονος αντιπολίτευσης φω-
τογράφισε ξεκάθαρα τον Κωστή Σιμι-
τσή, που κατήλθε στις εκλογές του ’19 
ως «ανεξάρτητος» με τη στήριξη του 
ΚΙΝΑΛ, των εκλεγμένων συμβούλων 
του που συνδιοίκησαν με την παρά-
ταξη Μέτιου, αλλά επίσης του πρώην 
αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης και πρώην 
γραμματέα ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Παύλου 
Δαμιανίδης, όπως επίσης του πρώην 
βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ξάνθης και πρώην 
υπουργού Σωκράτη Ξυνίδη. Οι τρεις 

τους αντέδρασαν σε ιδιαίτερα υψηλούς 
τόνους στην «προϋπόθεση» Κατσιμίγα, 
αλλά η κάθε περίπτωση είναι διαφορε-
τική: Ο Κωστής Σιμιτσής συνεργάστη-
κε πολιτικά με τον Χρήστο Μέτιο λόγω 
απλής αναλογικής, ο Παύλος Δαμιανί-
δης είναι υπάλληλος της ΠΑΜΘ που με 
απόφαση Μέτιου ανέλαβε θέση εκτε-
λεστικού διευθυντή, ενώ ο Σωκράτης 
Ξυνίδης είναι άμισθο μέλος ΔΣ του Ορ-
γανισμού Ανάπτυξης ΠΑΜΘ.
xronos.gr 

το αν θα υπάρξει ή όχι ευρωπαϊκή χρημα-
τοδότηση, καθώς «είναι εθνική μας επι-
λογή ότι για τη δική μας μεταναστευτική 
πολιτική ο φράχτης είναι απαραίτητος», 
υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης τύπου προς τους 
Έλληνες δημοσιογράφους, στο περιθώ-
ριο της 2ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για 
τη Διαχείριση των Συνόρων.

Ο κ. Μηταράκης παρατήρησε ότι 
«έχουν αλλάξει οι κατευθύνσεις της ΕΕ 
στο θέμα αυτό προς το θετικότερο, κα-
θώς ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται 
ότι συνοδά έργα του φράχτη, όπως θέ-
ματα τεχνολογίας, μπορούν να χρημα-
τοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του κό-
στους ενός συνολικότερου προγράμμα-
τος προστασίας των συνόρων μπορεί να 
καλυφθεί κατευθείαν από τον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό».

Επίσης, ανέφερε ότι «η Ευρώπη έχει 
κάνει πολλά βήματα προς την κατανόη-
ση ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν 
περισσότερη ελευθερία στους τρόπους 
που θα προστατεύουν τα σύνορά τους. 
Πιστεύω ότι οι φράχτες είναι ο λιγότερο 
βίαιος τρόπος προστασίας του εδάφους 
της ΕΕ και οι περισσότερες ροές στην ΕΕ 
έρχονται μέσω ασφαλών τρίτων χωρών 
και αυτό δίνει μια πολύ ισχυρή αιτιολόγη-
ση για την ανάγκη περίφραξης».
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Σε μεγάλη πολιτική συγκέ-
ντρωση στην Αλεξανδρούπολη 
μίλησε  ο Θανάσης Παφίλης μέ-
λος της ΚΕ, κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος και επικεφαλής του 
ψηφοδελτίου Επικρατείας, στο 
πλαίσιο της περιοδείας του στο 
νομό.

Την εκδήλωση που έγινε στο 
ξενοδοχείο «Εγνατία», άνοιξε ο 
Γιώργος Πυργελής γραμματέας 
της ΤΕ Εβρου του ΚΚΕ. 

Το πρωί ο Θ. Παφίλης περιό-
δευσε στην γαλακτοβιομηχανία 
«Εβροφάρμα» και στη συνέχεια 
μίλησε σε σύσκεψη με Αγροτι-
κούς Συλλόγους του Βορείου 
Έβρου, στο Πνευματικό Κέντρο 
της Νέας Βύσσας.

«Ο λαός να απορρίψει τη 
μετατροπή της χώρας σε 
στρατιωτικό κόμβο»

Με αφορμή αυτές τις εξελίξεις 
το ΚΚΕ καλεί το λαό του Έβρου 
και όλης της χώρας σε επαγρύ-
πνηση. «Το φιτίλι του πολέμου 
καίει και το ενδεχόμενο της κλι-
μάκωσης και επέκτασής του είναι 
κάτι παραπάνω από ορατό. Να 
απορρίψει τη στρατηγική συμφω-
νία ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Βε-
λόπουλου για τη μετατροπή της 
περιοχής σε στρατιωτικό κόμβο 
εξυπηρέτησης των αμερικανοΝΑ-

ΤΟϊκών σχεδιασμών. Όλοι τους 
συμφωνούν στην εμπλοκή της 
χώρας και φυσικά της περιοχής 
μας, στη μετατροπή της σε ορμη-
τήριο των φονιάδων και ταυτό-
χρονα σε στόχο αντιποίνων από 
το αντίπαλο στρατόπεδο. Αν κά-
τι ψελλίζουν είναι για τα ανταλ-
λάγματα που κάποιοι λένε ότι θα 
μπορούσαν να είναι περισσότερα. 
Λες και υπάρχουν ανταλλάγμα-
τα για το λαό από το δρόμο που 
οδηγεί στο σφαγείο.

Όλοι τους κάνουν πως δεν 
ακούν και δεν βλέπουν όταν από 
τα πιο επίσημα χείλη, ακόμα και 
από τον ΥΠΕΞ της Ρωσίας εκστο-
μίζονται απειλές για την Αλεξαν-
δρούπολη και ολόκληρη την περι-
οχή. Χειροκροτούν την παρουσία 
χιλιάδων μακελάρηδων, τις πρό-
βες πολέμου στο Πετροχώρι της 
Ξάνθης, τη συζήτηση που ανοίγει 
για το λιμάνι της Καβάλας και το 
πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο 
του Αμυγδαλεώνα και προσπα-
θούν να πείσουν το λαό ότι «έτσι 
θα έρθει η ανάπτυξη». Μόνο που 
η «ανάπτυξη» που υπόσχονται μέ-
χρι στιγμής αφορούσε τα … αυγά 
που καταναλώθηκαν και τα τα-
τουάζ που έκαναν! Και τα αυγά 
μάλιστα μας τελείωσαν αφού η 
μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα 
βγαίνει στο σφυρί!!!

Ακόμα περισσότερο έχει απο-
δειχθεί ότι καμία προστασία δεν 
προσφέρουν οι φονιάδες των λα-
ών. Ούτε οι προκλήσεις και δι-
εκδικήσεις της τούρκικης αστι-
κής τάξης μειώθηκαν, ούτε το 
ΝΑΤΟ αποδείχθηκε «εγγυητής» 
της ασφάλειας και των συνό-
ρων μας. Ως κόμμα αλλά και μέ-
σα από τους φορείς του λαϊκού 
κινήματος πραγματοποιήσαμε 
δεκάδες κινητοποιήσεις, μαχητι-
κές δράσεις, εκδηλώσεις, γεγο-
νός που έχει τη δική του συμβο-
λή σε ένα κόσμο που αγανακτά 
αλλά χρειάζεται να δει κάποιους 
να μπαίνουν μπροστά με τόλμη 
και αφοβία. Οι εικόνες με τους 
κομμουνιστές απέναντι στα ΝΑ-
ΤΟϊκά τρένα, έξω από το Πετρο-
χώρι της Ξάνθης τις ημέρες των 
ΝΑΤΟϊκών ασκήσεων φώτισαν 
το δρόμο της αντιπαράθεσης με 

την πολιτική της «γεωπολιτικής 
αναβάθμισης» του ελληνικού κε-
φαλαίου. Το σύνθημα «Αλεξαν-
δρούπολη λιμάνι των λαών, ούτε 
βάση των φονιάδων ούτε στόχος 
αντιποίνων» μπορεί να εκφρά-
σει το αντιϊμπεριαλιστικό αίσθημα 
του λαού της περιοχής».

Το μήνυμα προς τους 
Εβρίτες ψηφοφόρους

«Από τον ακριτικό Έβρο στέλ-
νουμε σήμερα το μήνυμα της 
εκλογικής ενίσχυσης του ΚΚΕ! 
Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε 
όσους συναντηθήκαμε τα προη-
γούμενα χρόνια σε κοινούς αγώ-
νες, σε αυτούς με τους οποίους 
μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες. 
Για το μεροκάματο, για την ερ-
γασιακή ασφάλεια, την Υγεία 
και την Παιδεία των σύγχρονων 
αναγκών και δυνατοτήτων. Πια-
στήκαμε χέρι - χέρι στις μεγάλες 
απεργιακές μάχες, στα μεγάλα 
συλλαλητήρια. Περπατήσαμε μαζί 
στο δρόμο του αγώνα για μέτρα 
ουσιαστικής ανακούφισης από 
την ακρίβεια, που μέρα με τη μέ-
ρα κατασπαράζει μισθούς και συ-
ντάξεις, για να κερδίσουμε πάλι 
το 13ο και 14ο μισθό στο Δη-
μόσιο, την 13η και 14η σύντα-
ξη. Η πρόσφατη απεργιακή συ-
γκέντρωση των εκπαιδευτικών, 
που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, 
είχε και τη δική μας καθοριστική 
συμβολή!

Καλούμε λοιπόν, όλους όσοι 
ακόμα το σκέφτονται, αυτή τη 
φορά τη σκέψη, να την κάνουν 
επιλογή, και την επιλογή, πράξη. 
Να φτάσουν στην κάλπη με το 
ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι».

4 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Την διαβεβαίωση ότι θα πα-
ραταθεί η παραμονή στην υπηρε-
σία και στο Κέντρο Υγείας Δικαί-
ων της Παιδιάτρου που υπηρετεί 
εκεί ως σήμερα, έλαβε ο Βουλευ-
τής Έβρου κ. Σταύρος Κελέτσης 
από την ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας. Έτσι επιλύεται το πρό-
βλημα της έλλειψης της συγκε-
κριμένης ειδικότητας στο Κέντρο 
Υγείας Δικαίων. Ανακοινώσεις θα 
γίνουν από το Υπουργείο τις επό-
μενες μέρες. 

Ο βουλευτής Έβρου έκανε 
την ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζω τις ευχαριστίες 

μου προς την ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας για την άμεση αντα-

πόκριση στο δίκαιο αίτημα της 
κοινωνίας του Τριγώνου και του 
Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, παρά-
τασης της παραμονής της Παιδι-
άτρου που υπηρετεί στο Κέντρο 
Υγείας Δικαίων. Έτσι δεν θα δη-
μιουργηθεί πρόβλημα στην εύ-
ρυθμη λειτουργία του Κέντρου 
όσον αφορά την συγκεκριμένη 
ειδικότητα που εξυπηρετεί κυ-
ρίως τα νέα ζευγάρια που μέ-
νουν εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω 
επίσης δημόσια τον Ιατρικό Σύλ-
λογο Έβρου για την συνεργασία 
που είχαμε για το συγκεκριμένο 
θέμα και την άμεση κινητοποί-
ησή του!»

«Επιλύεται το πρόβλημα της Παιδιάτρου 
στο Κέντρο Υγείας Δικαίων»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΕΒΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΛΕΤΣΗ 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    

Έλαβε την διαβεβαίωση ότι θα παραταθεί 
η παραμονή στην υπηρεσία και στο Κέντρο 
Υγείας Δικαίων της Παιδιάτρου που 
υπηρετεί εκεί ως σήμερα 

Παφίλης: Ο λαός να απορρίψει τη μετατροπή 
της χώρας σε στρατιωτικό κόμβο
Σε πολιτική συγκέντρωση στην 
Αλεξανδρούπολη μίλησε ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και 
επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας 
του ΚΚΕ στο πλαίσιο της περιοδείας του  
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Τη σημασία της ενίσχυσης 
των υποδομών της περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θρά-
κης με έμφαση στο σιδηροδρο-
μικό σχεδιασμό της περιοχής, 
ανέδειξε στην παρέμβασή του 
ο Γενικός Γραμματέας Μεταφο-
ρών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, Γιάννης Ξιφα-
ράς στο 1st East Macedonia 
& Thrace Forum  στην Αλεξαν-
δρούπολη. 

"Κομβικό ρόλο στην ανάπτυ-
ξη της σιδηροδρομικής λειτουρ-
γίας της περιοχής έχουν τα έργα 
του ανταγωνιστικού διαλόγου 
για τη σύνδεση της Αλεξαν-
δρούπολης με το Ορμένιο και 
την κατασκευή της "σιδηροδρο-
μικής Εγνατίας", υπογράμμισε. 
Επισήμανε πως υπάρχει κεντρι-
κός σχεδιασμός για την ολιστική 
προσέγγιση της σιδηροδρομικής 
ανάπτυξης, καθώς η κατασκευή 
των έργων συνδυάζεται με ένα 
λεπτομερές σχέδιο για τη συ-
ντήρηση και τη λειτουργία τους, 
που εντάσσεται στην ευρύτερη 
έμφαση που δίνεται στη στρα-
τηγική των μεταφορών και τη 
ανάπτυξη της περιοχής. 

Στη συζήτηση για τα μεγάλα 

έργα υποδομής και συνδεσιμό-
τητας στην περιοχή συμμετείχαν 
επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΟΛΑ, Κωνσταντίνος Χατζη-
κωνσταντίνου, η Institutional 
Aff airs Offi  cer της ΕΤΕπ, Μα-
ριάννα Ναθαναήλ, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Χρή-
στος Βίνης, ο Διευθυντής Επι-
κοινωνίας της Intrakat, Γιώργος 
Τσαπρούνης, ο Καθηγητής του 
ΔΠΘ, Δημήτριος Δημητρίου, ο 
Αερολιμενάρχης του Κρατικού 
Αερολιμένος Αλεξανδρούπολης 
"Δημόκριτος", Στέλιος Ζαντανί-
δης, ο βουλευτής της ΝΔ, Ανα-
στάσιος Δημοσχάκης, με συντο-
νιστή τον δημοσιογράφο Νίκο 
Καραγιάννη, από το ypodomes.
com. 

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηκων-
σταντίνου υπογράμμισε τη με-
γάλη προσπάθεια που έγινε για 
να ενταχθεί το λιμάνι στα δι-
ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, 
πράγμα το οποίο ανοίγει μεγάλα 
κεφάλαια για χρηματοδότηση 
και διευκολύνει την προσέλκυ-
ση μεγάλων έργων. "Με τη δυ-
ναμική που αποκτά το λιμάνι με 
έναυσμα τη στρατιωτική διάστα-
ση, αναδεικνύεται οι δυνατότη-

τές του, η υποδομή του καθώς 
και τα εμπορικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής που προσελκύουν 
επενδύσεις από μεγάλες εται-
ρείες", σημείωσε, προσθέτοντας 
"πάμε πολύ στοχευμένα: κάθε 
έργο που ολοκληρώνεται πρέ-
πει να παράγει άμεσο και οικο-
νομικό αποτέλεσμα". 

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαριάν-
να Ναθαναήλ υπογράμμισε τη 
στήριξη της ΕΤΕπ στα μεγάλα 
έργα της Ελλάδας. Αναφέρθηκε 
ακόμα στη θαρραλέα στρατηγι-
κή που υιοθέτησε η ΕΤΕπ, που 
πλέον ως κλιματική τράπεζα της 
Ευρώπης επενδύει σε έργα που 
είναι εναρμονισμένα με την ευ-
ρωπαϊκή πράσινη συμφωνία. "Τα 
μέσα μεταφοράς πρέπει να είναι 
ασφαλή, πράσινα και προσβάσι-
μα από όλους", ανέφερε.

Για τις υποδομές και τα πλε-
ονεκτήματα που φέρνουν στην 
περιοχή μίλησε και ο CEO της 
ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Βίνης. "Κα-

τά την κατασκευή των έργων 
θα δημιουργηθούν 4000 θέσεις 
εργασίας", σημείωσε, ενώ ανέ-
δειξε τη σημασία που δίνεται 
στη Θράκη. "Με την κατασκευή 
του σιδηροδρόμου μειώνονται 
οι ώρες μεταφοράς των cargo 
σε σχέση με τις μεταφορές δια 
θαλάσσης. Υπάρχει κέρδος για 
τον επιχειρηματία, που φυσικά 
αποτυπώνεται στην τοπική κοι-
νωνία", ανέφερε χαρακτηριστικά 
συγκρίνοντας τους διαδρόμους 
μεταφοράς φορτίων. 

Αντίστοιχα, ο Διευθυντής 
Επικοινωνίας της INTRAKAT, 
Γιώργος Τσαπρούνης, έκανε 
αναφορά στην παρέμβαση της 
INTRAKAT στην περιοχή καθώς 
και στην ταχύτατη ανάπτυξή της 
σε επίπεδο υποδομών. Σημείω-
σε τη συμμετοχή της INTRAKAT 
σε δυο ανταγωνιστικούς διαλό-
γους, ενώ επισήμανε πως είναι 
ο προσωρινός ανάδοχος για τον 
φράχτη του Έβρου, υπογραμμί-

ζοντας τη σημασία του έργου 
για την ασφάλεια τόσο της πε-
ριοχής όσο και της χώρας. Μι-
λώντας για τα μεγάλα έργα υπο-
δομών ανέδειξε τη σημασία του 
ανθρώπινου κεφαλαίου για την 
ολοκλήρωσή τους επισημαίνο-
ντας πως υπάρχει έλλειψη εξει-
δικευμένων μηχανικών. "Τον τε-
λευταίο μήνα έχουμε προσλάβει 
40 μηχανικούς - είμαστε στο μο-
μέντουμ πρέπει να το διατηρή-
σουμε και να το αξιοποιήσουμε". 
Τέλος, αναφέρθηκε στις "σμαρτ 
υποδομές" και τη σημασία της 
βιώσιμης ανάπτυξης για τις κα-
τασκευές. 

«Το αεροδρόμιο Δημόκριτος 

μπορεί να υποδεχθεί όλα τα 

αεροπλάνα που πετούν στον 

ευρωπαϊκό αέρα»

Ο κ. Ζαντανίδης επισήμανε 
πως το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης μπορεί να υπο-
δεχθεί όλα τα αεροπλάνα που 

πετούν στον ευρωπαϊκό αέρα, 
ενώ σημείωσε πως είναι μια με-
ταφορική υποδομή που μπορεί 
να υποδεχθεί ακόμα περισσό-
τερο κόσμο, ενώ σημείωσε χα-
ρακτηριστικά πως γίνονται test 
fl ights από 50 μπλακ χωκ ελικό-
πτερα. Ο κ. Δημητρίου μιλώντας 
από την πλευρά του ακαδημα-
ϊκού υπογράμμισε τη συμβο-
λή της ακαδημαϊκής κοινότη-
τας στην ανάπτυξη των smart 
cities, των υποδομών υγείας 
και ασφάλειας, ενώ επανέλα-
βε την ανάγκη ψηφιοποίησης 
των υπηρεσιών. Τέλος, ο βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας, 
Αναστάσιος Δημοσχάκης, υπο-
γράμμισε την ανάγκη διεύρυν-
σης του οδικού, καθέτου άξονα 
στην περιοχή σε κλειστό αυτοκι-
νητόδρομο, ενώ πρόσθεσε πως 
η αναβάθμιση του λιμένος της 
Αλεξανδρούπολης το μετατρέ-
πει σε "νέα Σούδα".

«Κομβικός στην ενίσχυση των 
υποδομών της περιφέρειας ΑΜΘ 
ο σιδηροδρομικός σχεδιασμός»

ΔΗΛΩΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ο 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΞΙΦΑΡΑΣ    

Τι ειπώθηκε για το λιμάνι και το 
αεροδρόμιο «Δημόκριτος»

Δεύτερος από αριστερά ο Ιωάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας 
Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

«Ειδικά στον τουρισμό, εί-
ναι η στιγμή της Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης». Αυτό 
δήλωσε η Υφυπουργός Του-
ρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε 
συζήτηση για την τουριστική 
ανάπτυξη της Ανατολικής Μα-
κεδονίας Θράκης, με τη Διευ-
θύνουσα Σύμβουλο του EVIA 
IP, Λίτσα Παναγιωτοπούλου. Η 
κ. Ζαχαράκη μιλώντας για βι-
ώσιμες μορφές τουρισμού στο 
"1st East Macedonia Thrace 
Forum", ανέδειξε τα μοναδι-
κά χαρακτηριστικά των επιμέ-

ρους νομών της περιφέρειας, 
σε επίπεδο άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς, φυσικού κάλλους 
κλπ, υπογραμμίζοντας τις με-
γάλες προοπτικές ανάπτυξης 
σε ειδικές μορφές τουρισμού, 
όπως ο γαστρονομικός. "Περι-
οχές σαν την Αλεξανδρούπολη 
μπορούν να κάνουν τη διαφορά 
στον τουρισμό", σημείωσε προ-
σθέτοντας πως ιδιαίτερα μετά 
την πανδημία, περιοχές όπως η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας Θράκης δίνουν στον τα-
ξιδιώτη αυτό που αναζητά, την 

"παρθένα φύση". Η υφυπουρ-
γός στο πλαίσιο αυτό τόνισε 
πως υπάρχουν νέες αγορές που 
ψάχνουν αυτό το τοπικό στοι-
χείο, όπως η ισραηλινή. 

Ακόμα, αναφέρθηκε στα 

εργαλεία που έχει αναπτύξει 
το Υπουργείο Τουρισμού για 
την ενίσχυση της προώθη-
σης του ελληνικού τουρισμού, 
όπως οι DMO's (Destination 
Management Organisations) 

που δίνουν μεγάλες δυνατό-
τητες σε Δήμους, Περιφέρειες 
να προβληθούν ως προορισμοί. 

Η κ. Ζαχαράκη δεν παρέλει-
ψε να αναφερθεί και στο ιδι-
αίτερα επιτυχημένο πρόγραμ-
μα "Τουρισμός για Όλους", το 
οποίο θα συνεχιστεί για ακόμα 
τρία χρόνια. "Το ποσό που θα 
διατεθεί θα είναι πέρι τα 100 
εκατομμύρια ευρώ, χρήματα 
που διατίθενται στους δικαι-
ούχους, στους ταξιδιώτες και 
στις τοπικές κοινωνίες", σημεί-
ωσε ενώ υπογράμμισε πως οι 
πληρωμές γίνονται με άυλες 
κάρτες που πληρώνουν αμέσως 
την επιχείρηση. Το πρόγραμμα 
είδε μεγάλη ανάπτυξη και στην 
περιφέρεια τοπικά - στη Θάσο, 
στη Δραμα και αλλού. 

Τέλος, αναφέρθηκε στην εκ-
παίδευση στον τουρισμό. Ειδι-
κά στην περιοχή υπογράμμι-
σε πως στην Αλεξανδρούπολη 
υπάρχει ΙΕΚ τουρισμού που έχει 
ήδη καταρτίσει 20.000 ανθρώ-
πους, οι οποίοι έχουν στελεχώ-
σει τις επιχειρήσεις. "Οφείλουμε 
να συνεχίσουμε να παλεύουμε 
ώστε να δίνουμε νέα εργαλεια 
και να παρέχουμε τη δυνατό-
τητα στους νέους ανθρώπους 
να μένουν στον τόπο τους", ση-
μείωσε ενώ μίλησε και για τα 
αρχικά στάδια της εκπαίδευσης, 
υπενθυμίζοντας πως στα δημο-
τικά έχει ενταχθεί μάθημα για 
τη φιλοξενια, με τους νεαρούς 
μαθητές να μαθαίνουν πώς θα 
ήταν να είχαν ξενοδοχείο.

Ζαχαράκη: "Περιοχές σαν την Αλεξανδρούπολη 
μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον τουρισμό"
Υπογράμμισε τις μεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης σε ειδικές μορφές τουρισμού 
για την Θράκη

Η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη 
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«Ο κλάδος των τραπεζοϋπαλ-
λήλων δεν αντέχει άλλες απο-
λύσεις», αναφέρει σε ανακοί-
νωση της, η συνδικαλιστική 
παράταξη Ανεξάρτητη Αριστε-
ρή Κίνηση Εργαζομένων Εθνι-
κής Τράπεζας, αναφερόμενη 
στην περίπτωση της συνεταιρι-
στικής τράπεζας Olympus Bank 
και στους περίπου 40 εργα-
ζόμενους που είναι στον αέ-
ρα μετά την απόφαση να μπει 
λουκέτο στην τράπεζα και στα 
υποκαταστήματά της σε Έβρο 
(Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα) 
και Δράμα. 
«Στις 4-5 Φλεβάρη, με συνο-
πτικές διαδικασίες ανακοινώ-
θηκε η ανάκληση της άδειας 
της Olympus Bank (πρώην 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δρά-
μας και Έβρου). Η Τράπεζα 
της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι 
η Olympus δεν κατάφερε να 
αντλήσει τα απαραίτητα κεφά-
λαια, και μετά από αίτηση της 
ΕΤΕ, οι καταθέσεις μεταφέρθη-
καν στην τελευταία ενώ δάνεια 
και επενδυτικά πέρασαν στον 
εκκαθαριστή.
Η Εθνική ανακοίνωσε αμέσως 
ότι στις 3 πόλεις όπου διέθετε 
καταστήματα η Olympus (Δρά-
μα, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπο-
λη) παράτεινε μονομερώς το 
ωράριο ως τις 5 το απόγευμα 
για να εξυπηρετηθούν οι πε-
λάτες της, παραβιάζοντας κα-
τάφορα την κλαδική σύμβαση.

Για τους 43 εργαζόμενους της 
τελευταίας όμως δεν υπήρξε 
καμία μέριμνα ή δέσμευση. Δη-
μοσίευμα μάλιστα οικονομικής 
ιστοσελίδας (www.capital.gr) 
ανέφερε στις 7/2 ότι οι εργα-
ζόμενοι θα απολυθούν με κα-
νονική αποζημίωση! Δυστυχώς, 
αποδεικνύεται ότι η έλλειψη 
ενός σωματείου εργαζομένων 
στη Συνεταιριστική που θα πα-
λεύει συλλογικά για τα εργασι-
ακά δικαιώματα των συναδέλ-
φων, έχει τραγικές συνέπειες. 
Αποτελεί πρόκληση η Εθνική 
να αποδέχεται τις καταθέσεις 
της Τράπεζας και να μην προ-
σλαμβάνει τους εργαζομένους!
Η προκλητικότητα της διοί-
κησης δεν εξαντλείται εκεί. Ο 
φόρτος εργασίας στο δίκτυο 
είναι δυσβάσταχτος, οι πιέ-
σεις καθημερινές και αφόρη-
τες. Κι ενώ στις 3 πόλεις εν 
προκειμένω, ήρθε να προστεθεί 
η εξυπηρέτηση των χιλιάδων 
πελατών της συνεταιριστικής, 
στελέχη της ΕΤΕ αναφέρουν με 
αναλγησία ότι με βάση το περί-
φημο πελατοκεντρικό υπάρχει 
πλεονάζον προσωπικό στους 
νομούς Έβρου και Δράμας.
Εδώ συμβαίνει το εξής παρά-
δοξο. Υποχρέωσαν τους ερ-
γαζομένους της ΕΤΕ στα τρία 
καταστήματα να εργαστούν 2 
ώρες παραπάνω, για να εξυ-
πηρετήσουν την πελατεία της 
Olympus, για 2 εβδομάδες «και 

βλέπουμε». Μάλλον δεν είμα-
στε αρκετοί για να βγει η δου-
λειά ως τις 15:15 και πρέπει να 
δουλέψουμε παραπάνω, αλλά 
μετά περισσεύουμε και το κα-
τάστημα είναι υπερπλήρες. Για 
πολλοστή φορά αποδεικνύεται 
πως το πελατοκεντρικό δεν εί-
ναι πάρα μόνο ένα απαράδεκτο 
τέχνασμα για να μειώνουν συ-
νεχώς το προσωπικό!
Ο δε ΣΥΕΤΕ δεν μπήκε ούτε 
στον κόπο να εκδώσει ανακοί-
νωση, δεν συγκινείται ούτε από 
την άρνηση των προσλήψεων 
των συναδέλφων στην Εθνική, 
ενώ δέχτηκε και την παράταση 
του ωραρίου!
Η θέση μας οφείλει να είναι ξε-
κάθαρη: όχι σε νέες απολύσεις 
τραπεζοϋπαλλήλων, σε συνθή-
κες μεγάλης ανεργίας και τε-
ράστιας έλλειψης προσωπικού 
στην ΕΤΕ. Ήδη στον Έβρο και 
παντού έχουν φύγει δεκάδες 

εργαζόμενοι, λόγω της πίεσης 
και της πολιτικής της Τράπεζας 
που τους εξώθησε σε παραίτη-
ση. Υπάρχουν τεράστιες ανά-
γκες σε προσωπικό στο δίκτυο.
Η ΕΤΕ δεν μπορεί μονομερώς 
να επιβάλει 10ωρα, κάτω τα 
χέρια από το κλαδικό ωράριο. 
Να επανέλθει σε όλα τα κατα-
στήματα σήμερα το κανονικό 
ωράριο.
Να προσληφθούν και οι 43 ερ-
γαζόμενοι, στο δίκτυο και σε 
διευθύνσεις, ενταγμένοι κανο-
νικά στον κανονισμό εργασίας 
και στις συλλογικές συμβάσεις. 
Δεν γίνεται τη στιγμή που λέ-
νε όχι στους συναδέλφους της 
Olympus, να προσλαμβάνουν 
από το παράθυρο χρυσοπλη-
ρωμένους ειδικούς συνεργά-
τες . Όλοι οι εργαζόμενοι των 
συνεταιριστικών να ενταχθούν 
κανονικά όπως έγινε με τους 
συναδέλφους των Probank και 

Fbb και να πάψουν να είναι ερ-
γασιακά όμηροι».

Παρέμβαση του Οικονομι-

κού Επιμελητηρίου

Aνακοίνωση των Περιφερει-
ακών Τμημάτων Θράκης και 
Αν. Μακεδονίας του Οικονο-
μικού Επιμελητηρίου της Ελ-
λάδας για την Συνεταιριστική 
Τράπεζας Όλυμπος.
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν 
456/1/04/02/2023 απόφαση 
της Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων της 
Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 
Β/528/04/02/2023) ανακλή-
θηκε η άδεια λειτουργίας της 
«Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Όλυμπος Συν. Π.Ε.» με διακρι-
τικό τίτλο «Olympus Bank», η 
οποία τέθηκε σε ειδική εκκα-
θάριση.
Στην ίδια απόφαση ανακη-
ρύσσεται η Εθνική Τράπεζα 

ως ανάδοχος για το σύνολο 
των καταθέσεων της Olympus 
Bank, τις οποίες αναλαμβάνει 
και διασφαλίζει πλήρως.
Το κλείσιμο της συνεταιριστι-
κής Τράπεζας αποτελεί αναμ-
φίβολα αρνητική εξέλιξη, αφε-
νός στην οικονομική ζωή και 
αφετέρου στην απασχόληση, 
των - τόσο ευαίσθητων και με 
πολλά προβλήματα - περιοχών 
δραστηριότητας της τράπεζας.
Το 1ο και 2o Περιφερειακό 
Τμήμα του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) 
έχοντας ως υποχρέωση την 
προάσπιση των δικαιωμάτων 
των οικονομολόγων συναδέλ-
φων μας, τονίζουμε την ανάγκη 
διασφάλισης των θέσεων ερ-
γασίας των τραπεζικών υπαλ-
λήλων της «Olympus Bank» 
από την Εθνική Τράπεζα στην 
οποία εισρέει και το σύνολο 
των καταθέσεων».

Αγωνία και προβληματισμός 
για τους εργαζόμενους της Olympus 
Bank σε Έβρο και Δράμα

«ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ» 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ      

Παρέμβαση και από το Οικονομικό 
Επιμελητήριο 

Συνάντηση εθιμοτυ-
πίας είχε την Πέμπτη 
23.02.2023 στο γραφείο 
του Δήμαρχος Αλεξαν-

δρούπολης Γιάννης Ζα-
μπούκης με τον Πρέσβη της 
Βουλγαρίας στην Αθήνα 
Valentin Poriazov, ο οποί-
ος βρέθηκε στην πόλη με 
αφορμή το 1ο Φόρουμ για 
την Αν. Μακεδονία και Θρά-
κη -1st East Macedonia & 
Thrace Forum.

Επίκεντρο της συζή-
τησης η Αλεξανδρούπο-

λη που εξελίσσεται σε νέο 
γεωστρατηγικό κόμβο στα 
Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώ-
πη αλλά και η Αλεξανδρού-
πολη ως δημοφιλής τουρι-
στικός προορισμός για τους  
Βούλγαρους πολίτες. 

Παράλληλα, στο πλαί-
σιο της διπλωματίας των 
πόλεων συζητήθηκε εκτε-
νώς η ενεργοποίηση των 

σχέσεων με το Μπουργκάς, 
την 4η μεγαλύτερη πόλη 
στη Βουλγαρία και ένα ση-
μαντικό βιομηχανικό, συ-
γκοινωνιακό, πολιτιστικό 
και τουριστικό κέντρο της 
χώρας με τον προγραμμα-
τισμό μιας συνάντησης με-
ταξύ των δύο δημάρχων.

Συνάντηση του Δημάρχου 
Αλεξανδρούπολης με τον Πρέσβη 
της Βουλγαρίας στην Αθήνα

Στο επίκεντρο 
ενεργειακά και 
τουρισμός
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Για τρείς ημέρες η Αλε-
ξανδρούπολη μεταμορφώ-
νεται σε κόμβο επιχειρηματι-
κής σκέψης και καινοτομίας. 

Κορυφαίοι επιχειρηματίες, 
ανώτερα στελέχη και ακα-
δημαϊκοί με διεθνή δραστη-
ριότητα θα βρεθούν στην 
Αλεξανδρούπολη από 3-5 
Μαρτίου με σκοπό να συμμε-
τάσχουν στις εκδηλώσεις που 
διοργανώνει η Δομή Στήρι-
ξης της Επιχειρηματικότητας 
“Light Hub” του Επιμελητη-
ρίου Έβρου. Πέραν του βα-
σικού προγράμματος αξιολό-
γησης των επιχειρηματικών 
ομάδων θα πραγματοποιη-
θούν παράλληλες εκδηλώ-
σεις ανοιχτές προς το κοινό.

Οι ομάδες της Β΄ σειράς 
του Light Hub ολοκληρώ-
νουν το Α’ στάδιο του προ-
γράμματος στήριξης και οι 
διακεκριμένοι καλεσμένοι θα 
συμμετέχουν ως μέντορες και 
κριτές, σε σειρά δραστηριο-

τήτων που αφορούν την πρό-
οδο και την εξέλιξη των ομά-
δων. Η αποστολή τους είναι η 
αξιολόγηση της πορείας των 
ομάδων, με σκοπό να εκτι-
μηθεί ο βαθμός και η φύση 
της περαιτέρω στήριξης από 
τη δομή.

Παράλληλα με τις δραστη-
ριότητες αξιολόγησης και στο 
πλαίσιο του προγράμματος 
διασυνοριακής συνεργασί-
ας Interreg SEA, θα πραγ-
ματοποιηθούν απο μέντορες 
του Light Hub, εκπαιδευτικές 
ενότητες σε επιχειρηματικές 
ομάδες από το Αμερικάνικο 
Πανεπιστήμιο της Βουλγα-
ρίας. 

Το τριήμερο ξεκινά την 
Παρασκευή 3 Μαρτίου στις 
17:00μμ, με την 1η  έκθεση 
για τη βιώσιμη μόδα στη Βό-
ρεια Ελλάδα η οποία θα είναι 
ανοιχτή για το κοινό, τελεί 
υπο την αιγίδα του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και του Επιμε-

λητηρίου Έβρου και θα φιλο-
ξενεί καινοτόμες επιχειρήσεις 
που εφαρμόζουν μοντέλα βι-
ώσιμης κλωστουφαντουργίας 
και μόδας. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Έβρου Χριστόδουλος 
Τοψίδης δήλωσε «η αξιολό-
γηση των ομάδων αποτελεί 
το πιο σημαντικό γεγονός 
της δομής στήριξης,  φιλο-
ξενώντας επαγγελματίες και 

επενδυτές με αξιοθαύμαστη 
δραστηριότητα. Οι σημαντι-
κοί αυτοί άνθρωποι που για 
δεύτερη φορά μας δείχνουν 
εμπιστοσύνη, μεταμορφώ-
νουν την Αλεξανδρούπολη σε 
κέντρο επιχειρηματικής σκέ-
ψης και συνεισφέρουν, στο 
όραμα και την προσπάθεια 
να δώσουμε στον Έβρο και 
την Περιφέρεια μας μία νέα 
αναπτυξιακή προοπτική. Μια 

προοπτική βασισμένη σε και-
νούργιες αντιλήψεις και φρέ-
σκιες ιδέες». Ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου ολοκλήρωσε 
τη δήλωση του συμπληρώνο-
ντας «Το τριήμερο αυτό βάζει 
ακόμη ένα λιθαράκι στην επί-
τευξη των στόχων του σχε-
δίου «ΑΘΗΝΑ 2021-2025: 
Επένδυση στη Γνώση» του 
Επιμελητηρίου Έβρου, που 
έχει σκοπό να ενισχύσει την 

θέση της Π.Ε. Έβρου στην οι-
κονομία της γνώσης παρέχο-
ντας πληροφόρηση, εκπαί-
δευση και διασύνδεση». 

Η Δομή στήριξης επιχει-
ρηματικότητας εντάχθηκε 
στο επιχειρησιακό πρόγραμ-
μα «Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη» και υλοποιείται με 
την συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Τριήμερο Εκδηλώσεων από το 
Επιμελητήριο Έβρου και το Light Hub

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΜΕ 
ΔΙΕΘΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΑΠΟ 3-5 ΜΑΡΤΙΟΥ   

Μεταμορφώνεται σε κόμβο 
επιχειρηματικής σκέψης και 
καινοτομίας

Ως ομιλητής σε πάνελ του Φόρουμ 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που 
φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη, 
συμμετείχε ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης. 
Η θεματική πάνω στην οποία τοπο-

θετήθηκε ο κ. Τοψίδης αφορούσε τη 
συμβολή των Άμεσων Ξένων Επενδύ-
σεων (FDI) στην αναπτυξιακή προο-
πτική του Έβρου, της Θράκης και της 
Περιφέρειας ΑΜΘ.

Ο κος Τοψίδης από την πλευρά 
του προέταξε τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα του Έβρου, που τον καθι-
στούν ελκυστικό επενδυτικό προο-
ρισμό, όπως η θέση του με βάση την 
οποία κάποιος μπορεί να απευθυν-
θεί σε ένα καταναλωτικό κοινό άνω 
των 25 εκ ατόμων σε τρεις χώρες σε 
ακτίνα 300 χιλιομέτρων, ο κόμβος 
συνδυασμένων μεταφορών που θα 

λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη 
μετά και την ολοκλήρωση των υπό 
εξέλιξη έργων, οι μεγάλες δυνατότη-
τες που προέρχονται από τον Πρω-
τογενή Τομέα, το προς αξιοποίηση 
υφιστάμενο γεωθερμικό πεδίο κα.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Έβρου σημείωσε ότι αυ-
ξάνονται βαθμηδόν οι επαφές με 
αντιπροσωπείες ξένων χωρών και 
οι επισκέψεις τους στο Επιμελητήριο 
με στόχο την ανίχνευση των επεν-
δυτικών προοπτικών στην περιοχή. 
Ανέφερε μάλιστα το παράδειγμα της 
αποστολής από τη Σαουδική Αρα-
βία στην οποία παρουσιάστηκε ως 
επενδυτική πρόταση η δημιουργία 
εργοστασίου παραγωγής γυαλιού 
στην περιοχή του βορείου Έβρου 
όπου υπάρχει δυνατότητα αμμολη-
ψίας από συγκεκριμένα σημεία του 
ποταμού Άρδα.

Όλα αυτά βέβαια σε συνδυασμό 
πάντα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που προέρχονται από ευρωπαϊκούς 
πόρους, αλλά και σε συνάρτηση με 
την κεντρική πολιτική που κινείται 
στην κατεύθυνση της προσέλκυσης 
επενδύσεων στη χώρα μας.

Συμμετοχή Χ. Τοψίδη στο Φόρουμ 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Προέταξε τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του 
Έβρου, που τον 
καθιστούν ελκυστικό 
επενδυτικό προορισμό

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Γεώργιος Βολιώτης του Μιλτιάδη και της Αποστολίας ,το γέ-
νος Ρίγγα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη 
και η Στελλίδου Σουλτάνα του Γεωργίου και της Χρυσούλας, το 
γένος Χατζίδου που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοι-
κεί στην Θεσσαλονίκη πρόκειται να παντρευτούν με Θρησκευτι-
κό γάμο στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αλεξανδρούπολης στις 
04/06/2023
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Δυναμικά φαίνεται να επα-
νακάμπτει φέτος η αγορά των 
Βαλκανίων που αποτελεί βα-
σικό τροφοδότη κυρίως της 
Βόρειας Ελλάδας αλλά και μια 
πηγή τουριστών που συνδέ-
ονται στενά με τη χώρα μας, 
την αγαπούν και ανήκουν στην 
κατηγορία των repeaters.

Ήδη η ώθηση δόθηκε το 
2022, μια δύσκολη χρονιά, ει-
δικά λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία και της ενεργειακής 
κρίσης, που τελικά φάνηκε να 
ξεπερνά σε ορισμένες περι-
πτώσεις και τα πιο αισιόδοξα 
σενάρια.

Με τη σεζόν φέτος να ξε-
κινά ουσιαστικά αρχές Ιουνί-
ου, το 2023 εκ των πραγμά-
των φαίνεται πως θα δώσει 
καλύτερα αποτελέσματα, πα-
ρόλο που ακόμη είναι νωρίς 
για εκτιμήσεις, καθώς πέρσι 
η σεζόν άρχισε μετά τα μέσα 
Ιουνίου όπως εξηγεί μιλώντας 
στο Αθηναϊκό και Μακεδονι-
κό Πρακτορείο Ειδήσεων ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Ξενοδόχων Γρηγό-
ρης Τάσιος.

To 2022 ήταν μια χρονιά 
που ξεκίνησε με κάποιες ανα-
μενόμενες δυσκολίες αλλά και 
έκτακτες αρνητικές καταστά-
σεις και αβεβαιότητες. Κα-
ταβλήθηκαν όμως μεγάλες 
προσπάθειες από τον ΕΟΤ, 
το Υπουργείο Τουρισμού και 
τους επαγγελματίες του του-
ρισμού και τελικά το 2022 
ήταν μια από τις καλύτερες 
χρονιές για τον ελληνικό του-
ρισμό, σύμφωνα με τον Γιώρ-
γο Σταφυλάκη, προϊστάμενο 
Γραφείου ΕΟΤ Ρουμανίας. 
«Οι δυσκολίες για τις αγορές 
των Βαλκανίων ήταν σαφέ-
στατα μεγαλύτερες συγκριτι-
κά με την κεντρική και δυτική 
Ευρώπη γιατί επηρεάστηκαν 
αρνητικά για μακρύ χρονικό 
διάστημα από τις συνθήκες 
που δημιούργησε ο πόλεμος 
στην Ουκρανία. Επί της ου-
σίας η τουριστική περίοδος 
για τις αγορές των Βαλκανί-
ων ξεκίνησε με καθυστέρηση 
1,5 περίπου μήνα και με με-
γάλη αβεβαιότητα ως προς 
την εξέλιξη της τουριστικής 
κίνησης», αναφέρει.

Ειδικότερα για τη Ρουμα-
νία, όπως επισημαίνει ο κ. 
Σταφυλάκης, η μεγάλη καμπά-
νια ενημέρωσης που πραγ-
ματοποιήθηκε τον Μάιο στο 
Βουκουρέστι με την καταλυ-

τική συμβολή του υπουργού 
Τουρισμού Β. Κικίλια, αποδεί-
χθηκε εξαιρετικά αποτελεσμα-
τική. Έγινε στον κατάλληλο 
χρόνο, έδωσε απαντήσεις σε 
όλα τα ερωτήματα των Ρου-
μάνων πολιτών και τους απε-
λευθέρωσε από όλες τις ανη-
συχίες τους αναφορικά με την 
Ελλάδα. Η διαχείριση που έγι-
νε στις οδικές συνοριακές ει-
σόδους ήταν αποτελεσματική 
και ξεπεράστηκαν προβλήμα-
τα που τα προηγούμενα χρό-
νια «παρήγαγαν» αρνητικές 
ειδήσεις για τη χώρα μας. 
Αποτέλεσμα ήταν να εκτινα-
χθεί η ζήτηση για την Ελλά-
δα από τα μέσα Ιουνίου και 
μετά και παρά τις δυσκολίες 
εξεύρεσης καταλυμάτων λό-
γω της υψηλότατης ζήτησης 
last minute, οι Ρουμάνοι επέ-
μειναν στην βασική τους επι-
λογή για την Ελλάδα.

Σε αριθμούς αυτό μετα-
φράστηκε ως εξής: Την κύ-
ρια τουριστική περίοδο του 
2022 (2ο και 3ο τρίμηνο) 
επισκέφθηκαν την Ελλάδα 
100.000 περισσότεροι Ρου-
μάνοι τουρίστες σε σχέση με 
την ίδια περίοδο του 2019 
και στο 11μηνο του 2022 (Ια-
νουάριος-Νοέμβριος) ο συ-
νολικός αριθμός επισκεπτών 
από Ρουμανία έφθασε τους 
1.363.500. Οι εισπράξεις στο 
9μηνο είναι αυξημένες κατά 
20% περίπου σε σχέση με το 
2019.

Αναφορικά με την τουρι-
στική κίνηση από Βουλγα-
ρία, που σχετίζεται κυρίως με 
οδικό τουρισμό, φαίνεται πως 
ήταν μειωμένη σε σχέση με το 
2019. Άλλωστε, σε σχέση με 
τη Ρουμανία, είναι μικρότερη 
αγορά με αρκετά χαμηλότε-
ρη δαπάνη ανά ταξίδι αλλά 
και με ένα πιο ανομοιογενές 
μείγμα ταξιδιωτών (λόγω της 
εγγύτητας υπάρχει μια συνε-
χής σχεδόν ροή επισκεπτών με 
διαφορετική διάρκεια παρα-
μονής και επίπεδο δαπάνης). 
Είναι λογικό , όπως σημειώνει 
ο κ.Σταφυλάκης, οι ανατιμή-
σεις και οι υψηλότερες τιμές 
των προσφορών τελευταίας 
στιγμής, να επηρέασαν τους 
ταξιδιώτες με χαμηλότερους 
προϋπολογισμούς. Στο 11μη-
νο του 2022 επισκέφθηκαν 
την Ελλάδα 1.780.000 ταξι-
διώτες από την Βουλγαρία.

 «Γενικότερα το 2023 τα 
Βαλκάνια μπαίνουν σε μια κα-

νονικότητα, όπως θα λέγαμε, 
καθώς πέρσι η σεζόν άρχισε 
περίπου από τα μέσα Ιουνί-
ου», υπογραμμίζει ο πρόεδρος 
της ΠΟΞ.

Δυναμικά στο “κάδρο” 
της διεκδίκησης 
τουριστών η ΑΜΘ

Ακόμη πιο δυναμικά στο 
“κάδρο” της διεκδίκησης της 
αγοράς των Βαλκανίων μπαί-
νει και η Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, 
που ήδη έχει ένα φανατικό 
“κοινό” Ρουμάνων (ιδιαίτε-
ρα στη Σαμοθράκη αλλά και 
τη Θάσο) αλλά και Βούλγα-
ρων επισκεπτών που την επι-
λέγουν καθόλη τη διάρκεια 
του χρόνου (σ.σ. ιδιαίτερα 
μεγάλη αναμένεται να είναι 
και η προσέλευση στις εκδη-
λώσεις για το Καρναβάλι της 
Ξάνθης). «Δεν μπορούμε να 
παραβλέψουμε τη δυναμική 
που υπάρχει από τις χώρες 
των Βαλκανίων, αναφέρει ο 
εντεταλμένος σύμβουλος του-
ρισμού της ΠΑΜ-Θ Θανάσης 
Τσώνης, και ειδικά το πόσο 
σημαντικός είναι για εμάς ο 
οδικός τουρισμός. Ειδικά με-
τά την πανδημία, μπήκαμε με 
ακόμη μεγαλύτερη ορμή στη 
διαδικασία να αναπτύξουμε 
το τουριστικό μας προϊόν και 
να δείξουμε ότι η Περιφέρειά 
μας διαθέτει αμέτρητες επιλο-
γές που σχετίζονται τόσο με 
τις νέες τάσεις στον τουρισμό, 
όσο και με τις διαχρονικές. Για 
το λόγο αυτό, εκτός από τη 
συμμετοχή μας στις εκθέσεις 
Τουρισμού, διοργανώσαμε ει-
δικές εκδηλώσεις σε Σερβία, 
Ρουμανία, Βουλγαρία και Πο-
λωνία, προκειμένου να προ-
βάλουμε και να αναδείξουμε 
κάθε πλευρά του τόπου μας, 
επενδύοντας σε αγορές που 
έχουν πολύ καλές προοπτικές 
αλλά και το πλεονέκτημα της 
εγγύτητας».

Το 2023 αναμένεται 
να είναι μια από τις 
καλύτερες χρονιές

Οι πράκτορες γενικά βλέ-
πουν ότι το 2023 θα είναι μια 
από τις καλύτερες χρονιές για 
τον τουρισμό και πιστεύουμε 
ότι αυτή θα είναι η εικόνα και 
για την Ελλάδα, σημειώνει ο 
κ.Σταφυλάκης.

«Φυσικά ο οδικός τουρι-
σμός έχει κυρίαρχη θέση στον 
εισερχόμενο τουρισμό από τις 
αγορές των Βαλκανίων λό-
γω της εγγύτητας αλλά φέτος 
βλέπουμε όμως ότι σημειώ-
νεται σημαντική αύξηση στον 
αριθμό των πτήσεων charter 
προς ελληνικούς τουριστικούς 
προορισμούς από περισσότε-
ρα αεροδρόμια της Ρουμανί-
ας. Σε αυτά προστέθηκε φέ-
τος και το νέο αεροδρόμιο 
του Brasov. Στα προγράμματα 
των tour operators βλέπου-
με αύξηση αριθμού πτήσεων 
charter προς όλους σχεδόν 
τους ελληνικούς προορισμούς 
και κυρίως προς Κρήτη, Ζά-
κυνθο, Κω, Κεφαλονιά, Κέρ-
κυρα, Ρόδο, Σκιάθο. Για πρώτη 
φορά θα έχουμε πτήσεις και 
προς Πελοπόννησο (Άραξο). 

Σε ό,τι αφορά στις αεροπο-
ρικές εταιρείες και μετά την 
κατάρρευση της Blue Air την 
περασμένη χρονιά, βλέπου-
με σημαντική αύξηση δρομο-
λογίων από την Animawings 
(εταιρεία ελληνορουμανικών 
συμφερόντων με έδρα στην 
Ρουμανία στην οποία το με-
γαλύτερο ποσοστό κατέχει η 
Aegean Airlines), ενώ ήδη έχει 
ανακοινώσει νέα δρομολόγια 
και η Wizz Air (προς Σκιάθο 
και Ζάκυνθο). Μετά την περί-
οδο της πανδημίας, κατά την 
οποία ο αριθμός των charter 
με λεωφορεία είχε μειωθεί 
δραστικά, από φέτος επανεμ-
φανίζονται στις προσφορές 
των tour operators τα εβδο-
μαδιαία bus charters προς 
κλασικούς αλλά και νέους 

προορισμούς, όπως Σαμοθρά-
κη, Πάργα, Σκιάθο, Αλόννησο, 
Κεφαλονιά, Τολό», προσθέτει 
ο κ.Σταφυλάκης. «Όλα τα πα-
ραπάνω μας δείχνουν ότι τόσο 
οι tour operators όσο και οι 
αεροπορικές εταιρείες επεν-
δύουν σημαντικά στην Ελλά-
δα για το 2023 γιατί φυσικά 
προεξοφλούν ότι θα είναι μια 
εξαιρετικά καλή χρονιά», συ-
μπληρώνει. 

Το κύριο τουριστικό ρεύ-
μα από Ρουμανία αναμένε-
ται όπως πάντα να κινηθεί μέ-
σω του οδικού τουρισμού και 
κυρίως προς Θάσο, Χαλκιδι-
κή, Πιερία, Καβάλα, Λευκά-
δα, Πάργα, Εύβοια, Σαμοθρά-
κη και άλλους προορισμούς 
που είναι εύκολα προσβάσι-
μοι οδικώς.

Ελλάδα και όχι Τουρκία 

και Βουλγαρία στις προτι-

μήσεις των εκδρομέων της 

Καθαράς Δευτέρας

 Περιορισμένη είναι η κί-
νηση για το τριήμερο της Κ. 
Δευτέρας όπως αναφέρει ο 
εκπρόσωπος του συνδέσμου 
τουριστικών πρακτόρων Ανα-
τολικής Μακεδονίας- Θράκης 
Τάκης Δολιανίτης. Μιλώντας 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ανέφε-
ρε ότι ο κόσμος της περιοχής 
είναι διστακτικός και λόγω 
των οικονομικών προβλημά-
των που αντιμετωπίζει αλλά 
και του φόβου που τον κυρι-
εύει αν συνυπάρξει με άλλα 
50 άτομα στο ίδιο λεωφορείο.

Βέβαια δεν απέκλεισε το 
γεγονός ότι υπάρχει ένας μι-
κρός αριθμός που προτιμά να 
ταξιδέψει στην Ελλάδα (ευτυ-
χώς κατά τον ίδιο) Κέρκυρα, 
Νάουσα, Καλαμπάκα, Τρίκαλα, 
επιλέγοντάς και μέρη που δι-
οργανώνονται αποκριάτικες 
εκδηλώσεις. Τα λεωφορεία 
που θα αναχωρήσουν στους 
εν λόγω προορισμούς είναι 
κατειλημμένα στο ένα η στα 
δυο τρίτα της χωρητικότητας 

τους .Φεύγουν δηλαδή με 17 
-35 άτομα το πολύ.

Ήταν κατηγορηματικός, λέ-
γοντας πως οι εκδρομές στο 
εξωτερικό έχουν σταματήσει 
κατακόρυφα γιατί «οι γείτονες 
είναι ακριβοί» . Όσο για τις 
προτιμήσεις του εξωτερικού, 
ο κόσμος πλέον δεν επιλέγει 
την Τουρκία .Την αποφεύγει 
και λόγω των ταξιδιωτικών 
οδηγιών των Αμερικάνων αλ-
λά και επειδή μια τέτοια εκ-
δρομή κοστίζει. Προτιμούν 
μόνο τις ημερήσιες εκδρομές 
στην Αδριανούπολη, Κεσσά-
νη, Ραιδεστό για ψώνια όπως 
και οι μουσουλμάνοι συμπο-
λίτες μας.

«Η αγορά της Τουρκίας έχει 
ακριβύνει, άσχετα αν συναλ-
λαγματικά παίρνουμε 20-22 
λίρες στο ευρώ. Όλα τα επώ-
νυμα προϊόντα της Τουρκίας 
κοστίζουν όσο και στην Ελ-
λάδα και τα ιμιτασιόν είναι 
ακριβά επίσης. Το ίδιο ακρι-
βή είναι και μια εκδρομή στο 
χιονοδρομικό της Βουλγαρίας 
.Όταν υπήρχε η δραχμή ένα 
4μερο κόστιζε 35.000 δρχ. 
τώρα η ίδια εκδρομή κοστίζει 
400 ευρώ. Κάντε την ισοτιμία 
και βγάλτε συμπέρασμα.»

Το μόνο ενθαρρυντικό στην 
κίνηση των τουριστικών πρα-
κτορείων είναι η αυξημένη κί-
νηση που υπάρχει λόγω των 
σχολικών εκδρομών αφού 
έχουν αλλάξει τα πρωτόκολ-
λα και οι εκπαιδευτικοί βοη-
θούν στην διεξαγωγή τους. 
Ενθαρρυντικό δε για την περι-
οχή μας είναι ότι δεν υπάρχει 
ούτε ένα ξενοδοχείο σε όλη 
την ΑΜ-Θ διαθέσιμο αφού για 
το καρναβάλι της Ξάνθης είναι 
όλα overbooking. Σε σχέση με 
τα 21 τουριστικά λεωφορεία 
που πέρυσι είχαν πουληθεί σε 
άλλες περιφέρειες νότα αισι-
οδοξίας αποτελεί το γεγονός 
ότι 6-7 άδειες από αυτά γύ-
ρισαν πίσω.

 

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θεαματική επιστροφή τουριστών από 
τα Βαλκάνια αναμένει φέτος η ΑΜΘ 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ “ΚΑΔΡΟ” ΤΗΣ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΗΔΗ 
ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΦΑΝΑΤΙΚΟ “ΚΟΙΝΟ” 
ΡΟΥΜΑΝΩΝ   

Πρωταγωνιστής και φέτος ο οδικός 
τουρισμός 
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                             ΑΔΑ:Ρ4ΓΛ4653Π8-ΨΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς τον συστημικό αριθμό και αρ. πρωτ.
Σουφλί
: 21-02-2023
Αρ. Πρωτ.
: 86920
Συστημικός Α/Α: 196167

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Τηλεομοιότυπο
Ηλ. Ταχυδρομείο

: Ερμού 6
: 684 00
: Γιαννούλα Διαγκάκη
: 25540 22221
: 25540 22226
: das-sou@eedpmt.ypen.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Δασαρχείο Σουφλίου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβα-
σης έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την 
τιμή (χαμηλότερη τιμή), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣH.ΔΗ.Σ.), για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους 
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου», με κωδικό CPV 45340000 (Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμά-
των και εξοπλισμού ασφαλείας), κωδικό NUTS EL 511 και προϋπολογισμό 175.000,00 EΥΡΩ (συμπεριλαμ-
βανόμενου του Φ.Π.Α. 24%),

Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (https://ypen.gov.gr/category/prokirykseis-
diagwnismwn/).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 03/03/2023 το Δασαρχείο Σουφλίου παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 09/03/2023

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25540 22221, στο τηλεομοιότυπο: 25540 22226 και στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο: das-sou@eedpmt.ypen.gr, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γιαννούλα Διαγκάκη.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 17/03/2023 
και ώρα 10:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 23/03/2023 
και ώρα 10:00   

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβα-
σης και όχι αργότερα από 30/04/2024

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ που είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Δασοπόνους 

ή  κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
ή κατέχουν ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.)ή ενώσεις αυτών 1 που εί-

ναι εγκατεστημένα :
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 βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-

βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 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 παρούσας παραγράφου και έχουν συνά-
ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προ-

σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου 
της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1  του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, εγγυητικής επιστολής συμ-
μετοχής, ύψους δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (2.822,58 €) και ισχύ 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κωδ. 
ΣΑΕ 275/1. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 3 της Πράξης: «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» με κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5033258, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση τη με αρ. 
πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3160/04-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΠΤ465ΧΙ8-ΧΞΛ) απόφαση της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510008) και με βάση την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1910/23-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ0Α46ΜΤΛΡ-ΑΝΦ) σχετική απόφαση τροποποίησης της Πράξης. 
Η θετική γνώμη προέγκρισης δημοπράτησης της Διαχειριστικής Αρχής ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη αποτε-
λεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί από τη Δ/νση Δασών Ν. Έβρου σύμφωνα με την με αρ. 
πρωτ. 61066/06-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ3Ρ4653Π8-7Ν1) απόφαση της ΕΕΔΠ Μακ.-Θρ.

Σουφλί 21-02-2023
Η Αν. Δασάρχης

Γιαννούλα Διαγκάκη
ΤΕ Δασοπόνων με Α΄ βαθμό

Γνώμη

Είναι η δημοκρατία ανόητε το 
πολίτευμα που βελτιώνει την ποιότητα 

της διακυβέρνησης μιας χώρας

Έχουν περάσει έξι (6) μήνες από τότε που 
ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών και 
το θέμα διατηρείται στην επικαιρότητα και   
απ  ́ότι φαίνεται θα αποτελέσει σημαντικό 
σημείο αντιπαράθεσης κατά την προεκλογι-
κή περίοδο κί  αυτό γιατί σημαντικά 
ερωτήματα που προέκυψαν από 
την εξέλιξη της υπόθεσης δεν 
απαντήθηκαν. Αντίθετα τόσο 
από την  κυβέρνηση όσο 
και από τα ΜΜΕ και τις δη-
μοσκοπικές εταιρείες έγι-
ναν τεράστιες προσπάθειες   
συγκάλυψης ώστε οι πολί-
τες να μη μάθουν την αλήθεια 
. Η Κυβέρνηση κάθε φορά που 
προέκυπταν νέα στοιχεία ευρι-
σκόμενη σε δεινή θέση και 
εκτεθειμένη , αναπροσάρ-
μοζε την γραμμή άμυνας 
της, χωρίς να αποκαλύπτει 
την αλήθεια  στους πολί-
τες που σημαίνει ότι έχει λερωμένη τη φω-
λιά της . Τα άγονα πνευματικά  ΜΜΕ και οι 
δημοσκοπικές εταιρίες, τα οποία παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής 
γνώμης ,έκαναν ότι ήταν δυνατόν ώστε  να 
αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και 
κάθε φορά που ανακοίνωναν τα αποτελέ-
σματα μιας έρευνας, κρυφογελώντας πονη-
ρά , κατέληγαν στο συμπέρασμα  ότι δήθεν 
το ενδιαφέρον των πολιτών για τις υποκλο-
πές ήταν πολύ χαμηλό. Κατέληγαν σ  ́αυ-
τά τα συμπεράσματα ,διαμορφώνοντας τις 
ερωτήσεις κατά το δοκούν και αναλύοντας 
τα αποτελέσματα  εστιάζοντας κυρίως στα 
αριθμητικά δεδομένα χωρίς να εμβαθύνουν 
στον τρόπο που οι άνθρωποι βιώνουν τα γε-
γονότα  ώστε να γίνονται κατανοητές οι αιτίες 
της συμπεριφοράς τους .  Με το παιδαριώ-
δες επιχείρημα ότι αυτά  γίνονταν  και  από 
τους προηγούμενους και με το πρόσχημα ότι 
αφορούσαν θέματα εθνικής ασφαλείας ,ενώ 
έγινε ολοφάνερο ότι αφορούσαν πολιτικούς 
αντιπάλους και μη , οδήγησαν μια μεγάλη  
μερίδα της κοινής γνώμης  σε επικίνδυνες 
αντιλήψεις  ότι οι παρακολουθήσεις πολιτι-
κών αντιπάλων που θίγουν τη λειτουργία του 
δημοκρατικού πολιτεύματος δηλαδή την ίδια  
τη  δημοκρατία και τα ατομικά  δικαιώματα  
έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

Μέσα στα προβλήματα της καθημερινό-
τητας οι άνθρωποι έχουμε λησμονήσει ότι 
η δημοκρατία δεν μας ήρθε  δώρο  αλλά 
κατακτήθηκε μέσα από ανάγκες και θυσίες  
. Είναι η  δημοκρατία  ανόητε το πολίτευ-

μα που μέσα από το διάλογο και τις  
συναινέσεις  βελτιώνει την ποιό-

τητα  διακυβέρνησης μιας χώ-
ρας, δημιουργώντας θεσμούς 
αξιόπιστους και υγιείς που 
συμβάλλουν στην πρόοδο 
σε   όλους  τους τομείς, την 
οικονομία ,την παιδεία ,την 

ασφάλεια ,την ειρήνη και τε-
λικά την ευημερία. 
 Μακρύς και δύσκολος υπήρξε  

ο  δρόμος προς την πολιτική οργά-
νωση της συλλογικής ζωής 
με τρόπο που να  συμφιλιώνει 
το συμφέρον του συνόλου με 
τα δικαιώματα του ατόμου. Η 
μεγάλη  καμπή ήταν η συνει-

δητοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων απ΄ 
όπου  άρχισε ο αγώνας για τη δημοκρατία.   

Στο σημερινό κόσμο η δημοκρατία δεν 
είναι και στην καλύτερη κατάσταση . Οι βα-
σικές αρχές της ισότητας και της δικαιοσύ-
νης ξεθωριάζουν. Ο πολιτικός λόγος γίνεται 
περισσότερο δημαγωγικός και εθνικιστικός 
που ευνοεί τους αυταρχικούς ηγέτες. Μετά  
την έναρξη  του  πόλεμου στην  Ουκρανία 
όλες οι χώρες επιδίδονται σε εξοπλιστικούς  
ανταγωνισμούς  και οι πολεμικές  βιομηχανίες  
τρίβουν τα χέρια τους. Με τις νέες τεχνολο-
γίες πολλές χώρες έχουν προχωρήσει στην 
ηλεκτρονική –ψηφιακή παρακολούθηση των 
πάντων. Τα ΜΜΕ  λειτουργούν προπαγανδι-
στικά υπέρ της οικονομικής και κοινωνικής 
κυριαρχίας των  ελίτ . 

 Στις πολιτισμένες χώρες είναι διάχυτη η 
ανησυχία για το περιορισμό των ατομικών 
δικαιωμάτων και για  το τι μπορεί να γίνει 
. Τα πράγματα δυστυχώς  δεν είναι εύκολα 
γιατί οι εχθροί της δημοκρατίας είναι ισχυροί 
, όμως η ιστορία διδάσκει  όταν στις ψυχές 
των ανθρώπων ανάψει το φως και συνειδη-
τοποιήσουν την απώλεια των δικαιωμάτων 
τους τότε υπάρχει ένας δρόμος ο αγώνας 
για την κατοχύρωσή τους .

ΤΟΥ ΖΙΑΓΑΚΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

Αλεξ/πολη 24-02-2023
Αρ. πρωτ 7274                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2023

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  
Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟ-

ΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΣΑΤΑ)

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  Β΄

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης , προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»  προϋπο-
λογισμού 149.722,50 € με Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του αρθρ. 27 του Ν4412/2016 
και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  (Α/Α 196176 
αριθμός συστήματος) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.alexpolis.gr (προκηρύξεις-διαγωνισμοί). 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών     που δραστηριοποιούνται στις  
κατηγορίες έργων  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (για ύψος προϋπολογισμού 95.743,95 €), και είναι εγκατεστημένα σε χώρες 
όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι , για περισσότερες πληροφορίες , μπορούν να ενημερωθούν από την προκήρυξη και 
την αναλυτική διακήρυξη μέσω ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξ/πολης..

Αλεξανδρούπολη 24-02-23
  Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ
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Αναλύσεις

Για μια διαφορετική ελληνοτουρκική προσέγγιση: 
η λογική του αμοιβαίου οφέλους 

Τ
ις τελευταίες δεκαετίες, η συσσώ-
ρευση αποτυχιών στην προσπάθεια 
για επίλυση των ελληνοτουρκικών 
διαφορών μοιάζει να αποτελεί μια 
φυσιολογική κατάσταση. Μια κα-
τάσταση όπου η «δική μας πλευ-

ρά» έχει όλα τα δίκαια με το μέρος της, ενώ η 
άλλη πλευρά είναι πάντα αδιάλλακτη και επιθε-
τική. Πέρα από το πλήρες αδιέξοδο, που συχνά 
ακολουθεί την δυσμενή πορεία του Κυπριακού, 
η «εθνική ορθότητα» επιβάλει προκαθορισμέ-
νες απόψεις και δαιμονοποιεί κάθε εναλλακτι-
κή πρόταση, ακόμα και εάν αυτή βασίζεται στο 
διεθνές δίκαιο ή αποτελεί καθιερωμένη διεθνή 
πρακτική. Η προσχηματική επίκληση των «εθνι-
κών δικαίων» από τους εκάστοτε υπερασπιστές 
της «εθνικής αλήθειας» μόνο αρνητικές επιπτώ-
σεις έχει για την Ελλάδα. 

Η καλλιέργεια του φόβου, η εμπέδωση ανα-
ληθών πληροφοριών, στρεβλών εκτιμήσεων και 
η οικοδόμηση διάφορων εθνικών μύθων οδη-
γούν στην σταθερή άρνηση κάθε διαλόγου με 
στόχο την επίλυση των διαφορών στη λογική 
του κοινού οφέλους. Αντίστροφα, η αυτάρεσκη 
εσωστρέφεια τροφοδοτεί την εθνική ανασφά-
λεια, η οποία δικαιολογεί με τη σειρά της υπερ-
μεγέθη εξοπλιστικά προγράμματα, που περιοδικά 
υπερχρεώνουν την οικονομία των δύο κρατών 
και υποθηκεύουν την ανάπτυξη και την ευημε-
ρία των δύο λαών.

Μια σειρά ζητημάτων φαίνονται άλυτα, ενώ 
δεν είναι. Τις τελευταίες δεκαετίες, η τουρκική 
πλευρά κλιμακώνει την αμφισβήτηση ορισμένων 
σημείων ελληνικής κυριαρχίας συνοδευόμενη 
ενίοτε από βερμπαλιστικές απειλές, ενώ η ελλη-
νική πλευρά επιμένει σε μαξιμαλιστικές αξιώσεις 
ζωνών κυριαρχίας αμφίβολης νομιμότητας (πχ. 
εναέριος χώρος, τάση για μονομερή οριοθέτηση 
της αιγιαλίτιδας ζώνης και της ΑΟΖ). 

Έτσι, και στις δύο πλευρές του Αιγαίου έχουν 
διαμορφωθεί βεβαιότητες και πεποιθήσεις ότι η 
«δική μας πλευρά (μόνον) έχει δίκιο». Όμως, τα 
πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δύο κατηγο-
ρίες ανορθολογικών βεβαιοτήτων: οι αμφισβη-
τήσεις για τα κατοχυρωμένα κεκτημένα και τα 
νομιμοποιημένα δικαιώματα της άλλης πλευράς, 
και η ανακήρυξη ιδίων κυριαρχικών δικαιωμάτων 
σε σαθρή βάση. Ορισμένες από τις βεβαιότητες 
που αναπαράγει η ελληνική πλευρά, όπως και 

η τουρκική, δύσκολα τεκμηριώνονται νομικά. 
Από την άλλη πλευρά, το ελληνικό κοινό, όπως 
και το τουρκικό, δύσκολα θα αμφισβητήσει τις 
βεβαιότητες που έχουν καλλιεργήσει όλες οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις και τα ΜΜΕ. Ποιος 
μπορεί να παραγνωρίσει ότι η αναγνώριση των 
φαινομένων στην πραγματική τους διάσταση και 
η διμερής συνεργασία (ή η προσφυγή σε διαμε-
σολάβηση ή στη διεθνή δικαιοσύνη) είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την επίλυση 
των διαφορών αλλά και για την αξιοποίηση ή 
διατήρηση των κοινών πόρων; Για παράδειγμα, 
η αποτελεσματική απορρύπανση των πλαστικών 
του Αιγαίου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κοι-

νή προσπάθεια, ενώ η εκμετάλλευση του αλι-
εύματος και των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας, μόνο με συνέργειες μπορεί να γίνει εφικτή. 
Εξάλλου, στην νέα κατάσταση πραγμάτων που 
επιβάλει η κλιματική κρίση η συνεργασία δεν εί-
ναι επιλογή, είναι ανάγκη επιβίωσης.  

Αυτό, λοιπόν, που επιδιώκουμε είναι η (επαν)
εκκίνηση ενός διαλόγου στην Ελλάδα για τα 
ζητήματα που πράγματι τραυματίζουν τις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις. Να ακυρώσουμε την 
αυτοματοποιημένη αμφισβήτηση εκ των προ-
τέρων της εμπιστοσύνης της άλλης πλευράς, 

η οποία υπονομεύει τις πιθανότητες επίτευξης 
συμφωνίας. Να συνεισφέρουμε στην εμπέδωση 
της εμπιστοσύνης, καθώς σημαντικότερη προ-
ϋπόθεση κάθε μορφής διαλόγου με στόχο την 
παραγωγική ελληνοτουρκική συνύπαρξη είναι 
η αμοιβαία απαλλαγή από όσα δηλητηριάζουν 
τις σχέσεις των δύο χωρών, επαπειλούν την ει-
ρήνη, αδρανοποιούν τους φυσικούς πόρους και 
υποθηκεύουν την ευημερία των πολιτών τους. 

Μια τέτοια προσέγγιση οφείλει να διαρρήξει 
και το άβατο των ελληνικών «εθνικών θεμάτων». 
Στα ακόλουθα θέματα θα πρέπει να δοθεί από 
ελληνικής πλευράς προτεραιότητα με στόχο την 
ανεύρεση λύσεων μετά από ειλικρινή διάλογο 

και διμερείς διαπραγματεύσεις με την Τουρκία 
(κατά προτίμηση διμερώς χωρίς διαμεσολαβη-
τές ή επιδιαιτητές), λύσεων που θα είναι θετικού 
αθροίσματος, με δύο κερδισμένους: 

•Οριστική οριοθέτηση των θαλάσσιων συνό-
ρων (αιγιαλίτιδα ζώνη).

•Οριοθέτηση των ζωνών άσκησης δικαιω-
μάτων εκμετάλλευσης (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα).

•Οριοθέτηση του ελληνικού εναέριου χώρου.
Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρξει διάλο-

γος, συμφωνίες ή τερματισμός μονομερούς δι-
εκδίκησης σε θέματα, όπως: 

•Ενεργειακή πολιτική, συνέργειες όπου αυτό 
είναι δυνατό (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Δι-
άλογος για τους υδρογονάνθρακες.

•Περιβαλλοντική πολιτική, συνέργειες ειδικά 
σε σχέση με το Αιγαίο.

•Ευθυγράμμιση πολιτικών ως προς τις εκα-
τέρωθεν μειονότητες, σύμφωνα με το ευρω-
παϊκό κεκτημένο.

•Συνεννόηση για τον εξανθρωπισμό της δι-
αχείρισης των μετακινήσεων προσφύγων και 
μεταναστών.

Ως προς το Κυπριακό, ήδη έχει «σπαταληθεί» 
αλόγιστα το διπλωματικό κεφάλαιο, που προσέ-
φερε στην Κύπρο η ένταξή της στην ΕΕ. Θα πρέ-
πει να συζητηθούν οι προϋποθέσεις του διαλό-
γου και οι προοπτικές ουσιαστικής συνύπαρξης 
των δύο κοινοτήτων. Διαφορετικά, η κατάσταση 
πραγμάτων οδηγεί σε οριστική διχοτόμηση της 
Κύπρου, επικυρώνοντας έτσι τα αποτελέσματα 
της τουρκικής εισβολής.

Εν κατακλείδι, αυτό που μας αναλογεί ως 
δημοκρατική κοινωνία είναι μία συνεχής πλου-
ραλιστική συζήτηση για την αναζήτηση λύσεων 
με στόχο το αμοιβαίο όφελος. Έμμεση ή άμεση 
συνεργασία συνεπάγεται τον πολλαπλασιασμό 
του κέρδους και για τις δύο πλευρές. Διπλό όφε-
λος το κοινό όφελος, το οποίο θα εδράζεται στην 
κοινή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περι-
οχή. Η εφαρμογή, λοιπόν, βιώσιμων πολιτικών 
για το μέλλον με την εξασφάλιση συναινέσεων 
στη βάση του διεθνούς δικαίου, συνιστά συμ-
φέρον της Ελλάδας σε αυτή την κρίσιμη καμπή 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

Ο πρόσφατος σεισμός στην Τουρκία πέρα 
από τη μεγάλη δυστυχία που προκάλεσε, ίσως 
αποδομήσει τη ρητορική της έντασης των τελευ-
ταίων ετών, όπως είχε συμβεί και με τους σει-
σμούς του 1999. Ίσως ανοίγει την ευκαιρία για 
μία αποτελεσματική επαναπροσέγγιση.

Αλέξης Ηρακλείδης, ομότιμος καθηγητής, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ανδρέας Στεργίου, καθηγητής, Πανεπι-

στήμιο Θεσσαλίας

Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας-

διεθνολόγος

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, καθηγητής, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γνώμη

Προβλήματα του ΕΣΥ στον Έβρο και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ΟΧΙ για όλους

Το ΕΣΥ είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση 
που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά πλέον έχει 
πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν με σοβαρότητα και υπευθυνό-
τητα. Η περιφέρεια έχει ήδη μεγάλα προ-
βλήματα εξαιτίας της εγκατάλειψης, ενώ κι 
οι γιατροί δεν έχουν κίνητρα προκειμένου 
να εργαστούν εκεί.

Εξετάζοντας το νομό Έβρου διαπιστώ-
νουμε ότι, στο Κέντρο Υγείας Δικαίων δεν 
υπάρχει πλέον Παιδίατρος, ενώ εδώ και 
χρόνια απουσιάζουν καίριες ειδικότητες 
όπως του Μικροβιολόγου και του Ακτινο-
λόγου. Στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας στο 
μικροβιολογικό εργαστήριο δεν υπάρχει βι-
οπαθολόγος, ενώ λειτουργεί με σοβαρές 
ελλείψεις σε αντιδραστήρια. Απουσιάζουν 
κι άλλες ειδικότητες που καλύπτονται με 
περιοδικές μετακινήσεις από Διδυμότει-
χο. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στο Κέ-
ντρο Υγείας Σουφλίου όπου υπάρχει σοβα-

ρή υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό, 
καθώς μόνιμοι γιατροί προσπαθούν να 
υποστηρίξουν περιφερειακά ιατρεία μιας 
τεράστιας περιοχής, ακόμη και το 
Νοσοκομείο της Αλεξανδρού-
πολης.

Τα προβλήματα των Νο-
σοκομείων Διδυμοτεί-
χου και Αλεξανδρούπο-
λης περισσεύουν κι από 
την υποστελέχωση αλλά 
και την εγκατάλειψη των 
υποδομών.

Η Κυβέρνηση είχε την ευ-
καιρία με αφορμή την πανδημία 
να θωρακίσει τα δημόσια 
Νοσοκομεία, όπως το έπρα-
ξαν άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, πχ η Πορτογαλία κι η 
Ιταλία, δίνοντας μια υψηλή χρηματοδότη-
ση που αγγίζει το 10%, κάτι που δεν έγινε 

στην χώρα μας. 
Είναι γεγονός ότι απαιτείται γενναία μι-

σθολογική αναβάθμιση των γιατρών αλλά 
και των υπόλοιπων εργαζομένων του 

ΕΣΥ, νέα δέσμη κινήτρων (εργα-
σιακών, κοινωνικών, συνεχι-

ζόμενης εκπαίδευσης) για 
την προσέλκυση ιατρικού 
δυναμικού, με ειδική μέ-
ριμνα για τις δυσπρόσιτες 
περιοχές, σε συμμαχία δυ-

νάμεων με την τοπική αυτο-
διοίκηση. 
Όσον αφορά στην απόφα-

ση της Κυβέρνησης για την ανα-
προσαρμογή του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής  
εργασίας των Υγειονομικών, 
που έχει καθαρά προεκλογι-

κό άρωμα, διαπιστώνει κάποιος πολλές 
παραλείψεις και αστοχίες. Η απόφαση δεν 

περιλαμβάνει όλους τους φορείς αλλά και 
ειδικότητες που έχουν άμεση σχέση με την 
υγεία όπως Προνοιακές Μονάδες και Δο-
μές, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, παραϊατρικό 
προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας. Ιδι-
αίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 
εξαιρέθηκε ακόμη κι ο ΕΟΔΥ. Οι εργαζό-
μενοι στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), 
το καμάρι του ΕΟΔΥ, που είναι καθημερινά 
στην πρώτη γραμμή, έχουν μείνει ΧΩΡΙΣ το 
ανθυγιεινό επίδομα.

Αυτός είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρ-
νησης και δυστυχώς αυτή είναι η μέρι-
μνα για τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας. 
Το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο και 
άλλη πολιτική. Θα θωρακίσουμε το ΕΣΥ 
και θα ενισχύσουμε το προσωπικό, όχι μό-
νο με χειροκροτήματα κι ευχές, αλλά και 
με ουσιαστικά κίνητρα, γιατί πιστεύουμε 
ότι η δημόσια υγεία είναι μονόδρομος για 
τον πολίτη. 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ
ΧΑΜΑΛΙΔΗ
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4 1 9

1 9 7 3 2

9 6 3 4 1

1 4 6

3 6 2

9 6 5 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb 24 08:59:41 2023 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb 23 08:47:05 2023 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1 2 6 5

2 4 1

8 6 9

5 3 8

4 7 2 3

2 4 6

3 5 2

8 3 7
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Τρεις φίλοι αποφάσισαν να πάνε για ψάρεμα με 
την βάρκα τους. Αποφάσισαν, να πάρουν μαζί τους 
και τον φίλο τους τον Κε-κε.

Όπως ψάρευαν οι φίλοι κοιτάζοντας τον βυθό 
τις θάλασσας, ο Κε-κες αγνάντευε τον ορίζοντα. 
Κάποια στιγμή, βλέπει ένα μεγάλο καράβι, να κα-
τευθύνεται καταπάνω τους. Τρομαγμένος ο Κε-κες, 
άρχισε να φωνάζει:

– “Κα κα κα κα κα κα κα κα…”
Πέφτοντας στη θάλασσα, λέει:
– “Kα κα κα καράβι.”
Oi φίλοι του δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και 

τους χτύπησε το καράβι. Τους πήγαν στο νοσοκο-
μείο, στην εντατική και έμειναν εκεί για έξι ολό-
κληρους μήνες.

– Όταν ανάρρωσαν, αποφασίζουν να πάνε για 
ψάρεμα πάλι με το φίλο τους, τον Κε-κε. Τελικά, 
όπως ψάρευαν οι φίλοι, αρχίζει πάλι ο Κε-κες να 
φωνάζει:

– “Κα κα κα κα κα κα κα κα….”
Όταν το άκουσαν αυτό οι φίλοι, πήδηξαν στην 

θάλασσα έντρομοι Τελικά, ακούνε τον Κε-κε, να 
ολοκληρώνει την πρότασή του.

– “κα κα κα κα κα κα καρχαρίας!”

* * * * * *

Ήταν ένας άνθρωπος με πολλές ψείρες. Πάει στο 
γιατρό και του ζητάει βοήθεια. Του λέει ο γιατρός:

– “Πήγαινε στο Βόρειο Πόλο και ξάπλωσε γυ-
μνός κάτω. Τότε θα φύγουν οι ψείρες.”

Τι να κάνει ο ασθενής κάνει ότι του είπε ο για-
τρός. Πάει στο Β. Πόλο και ξαπλώνει κάτω. Τότε 
βγαίνουν οι ψείρες και λένε:

– “Μπράβο αφεντικό, μας έφερες διακοπές στο 
Β. Πόλο!”

Ξαναπάει στο γιατρό. Τότε του λέει:
– “Η μόνη λύση είναι να πας στα φανάρια και 

να περιμένεις μέχρι να δεις έναν με πολλές τρίχες. 
Τότε θα ορμήξεις επάνω του για να πάνε οι ψεί-
ρες σ` αυτόν.”

Πάει στα φανάρια και βλέπει έναν με πολλές 
τρίχες. Κολλάει επάνω του και σε λίγο εκείνος ο 
άνθρωπός φεύγει. Βγαίνουν οι ψείρες και λένε:

– “Αφεντικό τους νικήσαμε και πήραμε 50 αιχ-
μαλώτους.

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Ανθρώπινο ομοίωμα από άχυρα.
12. Αδικαιολόγητη απουσία.
13. Γιαπωνέζος σκηνοθέτης του σινεμά.
14. Διώχνει… γαλλικά.
15. Προτρεπτικό μόριο.
17. Άγγλων… διάζευξη.
18. Ακάθαρτος, βρόμικος.
20. Η κινηματογραφική… γυρίζεται.
22. Αρχή… εργασίας.
23. Είδος πλέξης με σχέδια.
25. Όνομα Βρετανών.
26. Θυμίζει… Γκιτρί.
28. Γαλλικό διαστημικό πρόγραμμα.
30. Χαμίνι, μόρτης.
32. "Πιάνει" ζώα.
34. Φίλος από το… Παρίσι.
36. Μεσουράνημα του ήλιου.
38. Ο αριθμός 450.
39. Άλλα, διάφορα (αρχ.).
41. Θεότητα του ζωροαστρισμού.
43. Την πετάει… ηθοποιός.
44. Πόλη, γνωστή από τη διάσκεψη του 
1945.
46. Τα υγρά σύμφωνα.
47. Διάσημη Ρουμάνα γεροντολόγος.
49. Ασιατική φυλή.
50. Παλιά, ραδιοτηλεοπτικά αρχικά.
52. Τέτοια ρούχα τα γιλέκα.
54. Ανατρεπόμενη έχουν μερικά φορτηγά.
55. Αρχαία αιγυπτιακή θεά.

-- Συστατικά --
• 1 μεγάλο λάχανο
• 1 κοτόπουλο
• Μισή κούπα βούτυρο
• 1 κούπα κρεμμύδι, ξερό
• 1 λίτ. νερό
• Χυμό 1 λεμονιού
• 1 κούπα ρύζι καρολίνα
• 1 κούπα πλιγούρι
• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά βάζουμε σε μία κατσαρόλα το λάχανο ολό-

κληρο και τη γεμίζουμε με νερό να το σκεπάζει.
• Στη συνέχεια αλατίζουμε πολύ καλά και βράζουμε 

το λάχανο.
• Σε άλλη κατσαρόλα, ξεκοκαλίζουμε το κοτόπουλο 

και το ζεματίζουμε σε νερό.
• Κρατάμε μία κούπα από το ζωμό που βράσαμε το 

κοτόπουλο.
• Έπειτα βγάζουμε το λάχανο, το στραγγίζουμε και το 

αφήνουμε να κρυώσει λίγο.
• Αδειάζουμε την κατσαρόλα από το νερό, και μέσα 

ρίχνουμε το βούτυρο για να σοτάρουμε το κρεμ-
μύδι.

• Προσθέτουμε σιγά-σιγά τα κομμάτια του κοτόπου-
λου, το πλιγούρι και το ρύζι.

• 

• Κατόπιν προσθέτουμε τη μία κούπα ζωμό, τον πελ-
τέ, αλατοπίπερο και αφήνουμε να μισοβράσουν 
όλα τα υλικά.

• Παίρνουμε  1 φύλλο λάχανου και γεμίζουμε με τη 
γέμιση.

• Τέλος αραδιάζουμε σε ένα πυρέξ το ένα δίπλα στο 
άλλο και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 
40 λεπτά.

• Το κοτόπουλο σε φασκιές είναι έτοιμο.
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πεντανόστιμο κοτόπουλο με λάχανο σε φασκιές

Κάθετα
1. Μάλλον… ανεπιθύμητα είναι.
2. Οξεία, λοιμώδης ασθένεια.
3. Αντίθετο του… κατά.
4. Γερακοκέφαλος θεός των αρχαίων Αιγυπτίων.
5. Απαραίτητη στη… ζωή.
6. Συμφωνία δηλώνει.
7. Διεθνής φιλανθρωπική λέσχη.
8. … παρών: σαν να ήταν εδώ.
9. Με το "φι" στα… γρήγορα.
10. Διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους.
11. Σούζαν…: διάσημη ηθοποιός.
16. … Φο: Ιταλός θεατράνθρωπος.
19. Παλιός, Τούρκος πρόεδρος.
21. … Ρίτσι: οίκος μόδας.
24. Κι έτσι τα πολύ μακριά λεπτά πόδια.
27. Θήκη της κλωστής στη ραπτομηχανή.
29. Ενώσεις οξέων με βάσεις.
31. Τέλλος…: ποιητής.
33. Παραλλαγή του χασάπικου.
35. Όχι ιδιαίτερα αξιόλογη… επίδοση.
37. Ναυτικό παράγγελμα.
40. Αριθμός για ώρα ανάγκης.
42. Το κέντρο της αρχαίας Ολυμπίας.
43. … Γκίνες: Άγγλος ηθοποιός που έγινε και σερ.
44. Άπιαστο το σουτ σ'… αυτό.
45. Ήρωας της "Ιλιάδας".
48. … Πάλμας: λιμάνι της Ισπανίας στα Κανάρια 
νησιά.
51. Συνεχόμενα στον… άρρητο.
53. Γράμμα… πρωτάρηδων οδηγών.
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Μια ακόμη μελέτη έρχεται 
να προστεθεί στη λίστα αρκε-
τών που έχουν γίνει τα τελευ-
ταία χρόνια και αποκαλύπτουν 
νέα στοιχεία για τη σύσταση και 
τους μηχανισμούς του πυρήνα 
της Γης.

Σύμφωνα με την τελευταία 
σχετική μελέτη η «καρδιά» του 
εσωτερικού πυρήνα της Γης, δη-
λαδή το κέντρο του πλανήτη, 
πιθανώς είναι μια μπάλα από 

σίδηρο, η οποία έχει ακτίνα πε-
ρίπου 650 χιλιομέτρων. Ερευ-
νητές της Σχολής Γεωεπιστη-
μών του Αυστραλιανού Εθνικού 
Πανεπιστημίου στην Καμπέρα, 
οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στην επιθεώρηση 
«Nature Communications», βά-
σισαν τους υπολογισμούς τους 
στη μελέτη σεισμικών κυμάτων 
που ταξιδεύουν διαμέσου του 
υπεδάφους της Γης.

Η μελέτη βρήκε για πρώτη 
φορά ότι αυτά τα κύματα “αντη-
χούν” κατά μήκος όλης της δι-
αμέτρου του πλανήτη μας έως 
πέντε φορές. Η ταχύτητα που 
ταξιδεύουν τα κύματα, σύμφω-
να με τους επιστήμονες, μαρτυ-
ράει την παρουσία μιας διακρι-
τής εσωτερικής σφαίρας, που 
είναι ξεχωριστή από το εξωτερι-
κό στρώμα του εσωτερικού πυ-
ρήνα. Η μελέτη του κέντρου της 

Γης θεωρείται ζωτική για την 
κατανόηση της δη-

μιουργίας και 
εξέλιξης 

της Γης. 
Η πα-
ρ ο υ -
σία και 
το μέ-
γεθος 

ενός ξε-
χωριστού 

εσώτατου 
πυρήνα μέσα 

στον εσωτερικό πυρήνα 
αποτελεί μια υπόθεση εδώ 
και καιρό, αλλά και αντικεί-
μενο επιστημονικής διαμάχης.

Na� emporiki.gr 

Τεχνολογία της NASA που μπορεί 
να ανιχνεύει την αναπνοή και τους 
χτύπους της καρδιάς ακόμα και μέ-
σα σε ερείπια χρησιμοποιήθηκε από 
σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν να 
αναζητούν επιζώντες στη μετασεισμι-
κή Τουρκία.

Τα φορητά ραντάρ μικροκυμάτων 
Finder σχεδιάστηκαν να ανιχνεύουν 
ανεπαίσθητες κινήσεις του ανθρώπι-
νου σώματος που συνδέονται με την 
αναπνοή και τους καρδιακούς παλμούς.

«Κάθε φορά που χτυπάει η καρδιά 
σας, το σώμα σας κινείται κατά ένα χι-
λιοστό. Επειδή τα ερείπια μένουν ακί-

νητα, μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτές 
τις κινήσεις. Στη συνέχεια εξετάζουμε 
αν οι κινήσεις αυτές αντιστοιχούν σε 
καρδιακούς παλμούς και αναπνευστι-
κές κινήσεις» εξηγεί ο Τζιμ Λαξ, υπεύ-
θυνος του προγράμματος στη NASA.

Η συσκευή, σε μέγεθος μικρής βαλί-
τσας, εκπέμπει μικροκύματα και μετρά 
τις ανακλάσεις τους. Τα σήματα μπο-
ρούν να διαπερνούν αρκετά μέτρα τσι-
μέντου και επιτρέπουν στον χειριστή να 
διακρίνε αν οι κινήσεις αντιστοιχούν σε 
ανθρώπους, μηχανήματα ή ζώα.

Οι πρώτες συσκευές Finder αναπτύ-
χθηκαν στο Εργαστήριο Αεριώθησης 

(JPL) της NASA μετά τον καταστροφικό 
σεισμό στην Αϊτή το 2010. Την εμπο-
ρική αξιοποίηση της τεχνολογίας ανέ-
λαβε στη συνέχεια η εταιρεία SpecOps 
Group με έδρα τη Φλόριντα.

Το πρωτότυπο της NASA δεν μπο-
ρούσε να προσδιορίσει τον αριθμό των 
εγκλωβισμένων, ούτε έβλεπε πίσω από 
μεταλλικά εμπόδια, όμως η SpecOps 
τελειοποίησε τη συσκευή και μίκρυνε 
σημαντικά τις διαστάσεις της. Το τελευ-
ταίο μοντέλο, Finder MK4, έχει βάρος 
γύρω στα 5 κιλά και συνδέεται με κι-
νητά iOS και Android.

in.gr

Σεισμός στην Τουρκία: Φορητά ραντάρ της 
NASA βοήθησαν στον εντοπισμό εγκλωβισμένων

Περισσότερα 
από 100.000 

παγόβουνα 
αποσπώνται κάθε 

χρόνο από την 
Αρκτική

Με έναν στους τέσσερις κατοίκους 
του πλανήτη να μην έχει πρόσβαση 
σε πόσιμο νερό, οι απέραντοι πάγοι 
της Ανταρκτικής αρχίζουν να μοιάζουν 
φτιαγμένοι από χρυσάφι.

Οι διψασμένοι του πλανήτη θα μπο-
ρούσαν να ξεδιψάσουν ρυμουλκώντας 
παγόβουνα από τον κατεψυγμένο νό-
το, προτείνει το βιβλίο «Κυνηγώντας 
Παγόβουνα» του Μάθιου Μπίρκχολντ, 
καθηγητή Φιλολογίας στο Πολιτειακό 
Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Η ιδέα ήδη προσελκύει ενδιαφέρον 
και επενδύσεις. Στο Κανάκ της Γροιλαν-
δίας, για παράδειγμα, το δίκτυο ύδρευ-
σης τροφοδοτείται εν μέρει με νερό 
από λιωμένα παγόβουνα.

Λίγο πιο πέρα στην Αρκτική, στο 
νορβηγικό αρχιπέλαγος του Σβάλ-
μπαρντ, η εταιρεία Svalbarði συσκευ-
άζει νερό από παγόβουνα σε μπουκάλια 
των 750 ml που πωλούνται για 99,95 
ευρώ σε καταστήματα πολυτελείας σε 
όλο τον κόσμο.

Θεωρητικά, το εμπόρευμα αρκεί για 
όλους. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση 
του ΟΗΕ, περισσότερα από 100.000 
παγόβουνα αποσπώνται κάθε χρόνο 
από την Αρκτική και κυρίως την Ανταρ-
κτική, η οποία κρατά παγωμένα τα δύο 
τρίτα του γλυκού νερού όλου του πλα-
νήτη. Κάθε χρόνο, περίπου 2.300 κυ-
βικά χιλιόμετρα πάγου εκτιμάται ότι 
αποσπώνται από την παγωμένη ήπειρο.

Τα παγόβουνα της Ανταρκτικής 
δελεάζουν τον Νικ Σολέιν, ειδικό στη 
θαλάσσια διάσωση, ο οποίος συνερ-
γάζεται με επιστήμονες σε σχέδιο ρυ-
μούλκησης παγόβουνων μέχρι το Κέιπ 
Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Η αξιοποίηση των παγόβουνων, 
υπολογίζει ο Μπίρκχολντ, θα ήταν 
φθηνότερη από ό,τι η αφαλά-
τωση, η οποία προσφέρει μεν 
35 τρισεκατομμύρια λίτρα νε-
ρού το χρόνο σε παγκόσμιο 
επίπεδο, είναι όμως ακριβή, 
χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα 
και ρυπαίνει τους ωκεανούς με 
επιπλέον αλάτι.

in.gr

Μπορεί η Αφρική να ξεδιψάσει 
ρυμουλκώντας παγόβουνα;

Η Σουηδική εταιρεία Mo’Cycle 
κατασκευάζει εδώ και περίπου 
μια δεκαπενταετία παντελόνια 
και ενδύματα ειδικά σχεδιασμένα 
για αναβάτες μοτοσυκλετών. Η 
εταιρεία παρουσίασε τη νέα της 
δημιουργία που μοιάζει βγαλμέ-
νη από κάποιο κόμικ ή μια φου-
τουριστική ταινία. Πρόκειται για 
τα «Airbag Jeans» τα οποία όπως 
λένε το όνομα τους είναι τζιν πα-
ντελόνια τα οποία σε περίπτωση 
που ο αναβάτης για κάποιο λόγο 
πεταχτεί από τη σέλα της μοτο-
συκλέτας φουσκώνει και μετα-
τρέπεται σε ένα είδος αερόσακου 
που τον προστατεύει όσο είναι 
εφικτό από την πτώση στο 
έδαφος.

Τα παντελόνια 
διαθέτουν ένα μι-
κρό δοχείο με δι-
οξείδιο του άν-
θρακα το οποίο 
απελευθερώνει το 
αέριο ότι ο χρήστης 
του παντελονιού πετα-
χτεί από τη σέλα και έτσι το πα-
ντελόνι φουσκώνει μετατρεπόμε-
νο σε αερόσακο. «Το παντελόνι 
είναι εξίσου άνετο με οποιοδή-

ποτε άλλο παντελόνι και είναι 
φτιαγμένο από ύφασμα με 

απωθητικές ιδιότητες 
το οποίο αναπνέ-
ει και ανθεκτι-
κό στην τριβή. 
Το τζιν συνδέε-
ται με πρόσδε-

ση στη μοτοσυ-
κλέτα. Η πρόσδεση 

είναι ελαστική, οπότε ο 
αναβάτης μπορεί να κινήσει άνε-
τα το σώμα του.  

Όταν ο αναβάτης αρχίζει να 
πετάει από το κάθισμα λόγω 

οποιασδήποτε πρόσκρουσης ή 
συμβάντος, η πρόσδεση αποσπά-
ται από το τζιν. Με αυτόν τον τρό-
πο, ο μηχανισμός ενεργοποιείται 
σαν ζώνη ασφαλείας. Η αποκόλ-
ληση της πρόσδεσης από το τζιν 
ενεργοποιεί την απελευθέρωση 
ενός εμβόλου με ελατήριο που 
τρυπάει το φυσίγγιο CO2, απε-
λευθερώνοντας το αέριο και 
φουσκώνοντας τον αερόσακο, 
πριν ο αναβάτης χτυπήσει στο 
έδαφος» αναφέρει η εταιρεία 
στην ανακοίνωση της. 

Na� emporiki.gr

Παντελόνια με αερόσακους 
για αναβάτες μοτοσυκλετών 

Νέα «ακτινογραφία» του κέντρου της Γης

Science

Διαθέτουν 
ένα μικρό δοχείο 
με διοξείδιο του 

άνθρακα

«Η αξιοποίηση των παγόβουνων θα ήταν φθηνότερη από ό,τι η αφαλάτωση, η οποία 
προσφέρει μεν 35 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού το χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι όμως 

ακριβή, χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα και ρυπαίνει τους ωκεανούς με επιπλέον αλάτι» 

Μάθιου Μπίρκχολντ, καθηγητής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο

Η συσκευή εκπέμπει 
μικροκύματα και μετρά 

τις ανακλάσεις τους

Ο πυρήνας του πλανήτη 
μας είναι πιθανώς είναι μια 

μπάλα από σίδηρο με ακτίνα 
περίπου 650 χιλιομέτρων.
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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
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ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Διεθνής Ημέρα Πολικής 
Αρκούδας
Ημέρα Ευαισθητοποίησης για 
την Ανοσμία

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

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

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00
ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη -
Πέμπτη 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
Αθανασιάδου 14ης Μαΐου 53 ✆2551026478

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Διαμαντίδου (πρώην Μαυρουδής) Βενιζέ-
λου 85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - Δήμητρα Ευριπίδου 
19  ✆2552024315

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Ασκληπιός, Ασκληπία, 
Λέανδρος, Λεάνδρα.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα η σύνοδος 
της Σελήνης με τον Ουρανό από το ζώδιο 
του Ταύρου, εντείνουν την βιασύνη και την 
επιπολαιότητά σου τόσο στα αισθηματικά 
όσο και στα οικονομικά σου. Βιάζεσαι να 
δεις αλλαγές, προτρέχεις να πάρεις αποφά-
σεις και … τα θέλεις όλα δικά σου!   

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, για σήμερα  εξακολου-
θείς να είσαι ο πρωταγωνιστής της ημέρας 
αφού η Σελήνη κινείται στο δικό σου ζώδιο 
και κυριολεκτικά … λάμπεις! Δεν παύει βέ-
βαια να σε πιάνει και αυτή η ασυγκράτη-
τη διάθεση να θέλεις να τα αλλάξεις όλα 
στην ζωή σου, ενώ η σύνοδος της Σελήνης 
με τον Ουρανό!     

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, για σήμερα θα νιώ-
σεις πως δεν σου είναι και τόσο εύκολο 
να εκφράσεις με ευκολία τις σκέψεις, τις 
επιθυμίες και τις απόψεις σου! Χρειάζεται 
όμως να δείξεις και προσοχή γιατί οι γύ-
ρω σου, θα παρεξηγήσουν τα κίνητρά σου 
ή τα λόγια σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Για σήμερα αγαπητέ Καρκίνε, θα το γλε-
ντήσεις επικοινωνιακά! Ξεχωρίζεις για την 
εξυπνάδα σου και την ισχυρή σου γοητεία, 
ιδίως στον τρόπο που επικοινωνείς, στις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και επαφές!    

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα οι αντιδράσεις σου, 
σε κάθε περίσταση, χαρακτηρίζονται από 
ηρεμία, υπομονή και ωριμότητα! Μπορεί 
να φαίνεσαι κάπως απόμακρος στους άλ-
λους, αλλά αυτός είναι και ο σκοπός σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Λέοντα, σήμερα οι αντιδράσεις σου, 
σε κάθε περίσταση, χαρακτηρίζονται από 
ηρεμία, υπομονή και ωριμότητα! Μπορεί 
να φαίνεσαι κάπως απόμακρος στους άλ-
λους, αλλά αυτός είναι και ο σκοπός σου! 

ΖΥΓΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ζυγέ, μείνε όσο πιο μα-
κριά μπορείς από την έντονη κοινωνική 
ζωή και τα πολλά ανούσια λόγια με τους 
άλλους! Θα μπορέσεις έτσι να πετύχεις πο-
λύ πιο εύκολα στόχους και σχέδια, αφού 
ως παρατηρητής των γεγονότων, κερδίζεις 
περισσότερα! Είσαι αδιαμφισβήτητα ο κυ-
ρίαρχος του παιχνιδιού, ακόμα κι αν αυτό 
δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά!.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, η σημερινή ημέρα θα 
σου προσφέρει άπειρες ευκαιρίες, ώστε να 
δώσεις τέλος στην μοναξιά, αφού πλέον 
πολλοί άνθρωποι στέκονται δίπλα σου και 
επιδιώκουν να σε έχουν στο άμεσο περι-
βάλλον τους! Όλα κυλούν όπως επιθυμείς, 
αρμονικά, κοινωνικά, ευχάριστα και ήρεμα, 
γεγονός που θα σε βοηθήσει να πάρεις τις 
σωστές αποφάσεις!!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα αλλάζεις πρόσω-
πο και καταφέρνεις να καταπλήξεις τους 
πάντες! Τέρμα πια το ευαίσθητο και εύ-
θραυστο πλάσμα που όλοι ήξεραν μέχρι 
τώρα! Ξεχωρίζεις για την ήρεμη δυναμι-
κότητα σου, την πρακτικότητα σου και την 
λογική σου σήμερα, γεγονός που σε εξυ-
πηρετεί άψογα!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα φίλε Αιγόκερε, ανταποκρίνεσαι 
άψογα σε κάθε περίσταση και κατάσταση, 
κυρίως λόγω της άμεσης και αποτελεσμα-
τικής σου δράσης! Τα γεγονότα που ανα-
μένονται μέσα στην ημέρα, θα σου φέρουν 
ενθουσιασμό, συναισθηματική ανανέωση, 
χαρά και καλοπέραση! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα, αγαπητέ Υδροχόε, επικεντρώνεσαι 
στον εσωτερικό σου κόσμο, τα συναισθή-
ματα σου και στη φωνή της διαίσθησης 
σου. Καταλαβαίνεις απόλυτα τις προθέσεις 
των ανθρώπων που σε περιβάλλουν και 
έτσι καταφέρνεις και «προλαβαίνεις» πολ-
λές δυσάρεστες καταστάσεις ή συνέπειες! ! 

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα είναι η ημέρα φίλε Ιχθύ, όπου θα 
καταφέρεις να διεκδικήσεις και να εκπλη-
ρώσεις τους στόχους και να τακτοποιήσεις 
υποχρεώσεις και εκκρεμότητες! 

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!

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Πως επηρεάζεται η 
ποιότητα του ύπνου

Τα προβλήματα ύπνου που επιβαρύνουν 
περισσότερο τον εγκέφαλο

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η έλ-
λειψη ύπνου και οι δυσκολίες στον ύπνο 
επιβαρύνουν την εγκεφαλική λειτουργία. 
Η διαφορά της νέας μελέτης από άλλες 
του είδους της είναι ότι αποσαφηνίζει ποια 
συγκεκριμένα προβλήματα ύπνου είναι πιο 
βλαπτικά.

Από τα δεδομένα προέκυψε ότι προβλή-
ματα όπως η αϋπνία οδηγούν σε χειρότερες 
επιδόσεις στα τεστ γνωστικής λειτουργίας 
μετά από μόλις 3 χρόνια, ενώ οι εφιάλτες 
στη μέση ηλικία οδήγησαν σε νοητική κα-
τάπτωση σε βάθος 21 έως 31 ετών.

Προστασία του εγκεφάλου χάρη στη 
βελτίωση της ποιότητας του ύπνου

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
ύπνου –και ενδεχομένως για τη μείωση 

του κινδύνου νοητικής έκπτωσης με την 
πάροδο των ετών– προτείνονται ποικίλες 
θεραπευτικές λύσεις, όπως τα φάρμακα, 
η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία 
αλλά και αλλαγές στις καθημερινές συ-
νήθειες όπως η μείωση της κατανάλωσης 
αλκοόλ, η καλύτερη διατροφή και η τακτι-
κή γυμναστική.
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Σε πλειστηριασμό βγαίνει στις 10 
Μαΐου ο διάσημος "Μύλος" που επί 
δεκαετίες ήταν σήμα κατατεθέν της 
καλλιτεχνικής Θεσσαλονίκης, ενώ από 
το 1924 ως το 1986 αποτέλεσε έδρα 
της αλευροβιομηχανίας Αλτιναλμάζη-
Χατζηγιάννακη, προσφύγων από την 
Ανατολική Θράκη. 

Ο πολυχώρος βγαίνει στο «σφυ-
ρί» με τιμή πρώτης προσφοράς τα 
990.000,00 €, σύμφωνα με το ρε-
πορτάζ του Τύπου της Θεσσαλονίκης. 

Το γνωστό ψυχαγωγικό συγκρότη-
μα περιλάμβανε αίθουσες αναψυχής, 
αμφιθέατρο, εκθεσιακούς και συναυ-
λιακούς χώρους, καθώς και βοηθη-
τικούς χώρους. Ως εγγυοδοσία την 
οποία πρέπει να καταθέσει ο πλειο-
δότης που επιθυμεί να συμμετάσχει 
στον πλειστηριασμό, ορίζεται το 30% 
της τιμής της πρώτης προσφοράς, ήτοι 
το ποσό των 297.000€ ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση του εκτι-
μητή, κάποια από τα κτίρια του συ-
γκροτήματος έχουν χαρακτηριστεί ως 
«διατηρητέα» από το Υπουργείο Πο-
λιτισμού.

Το συγκρότημα βρίσκεται σε οικό-
πεδο εντός εγκεκριμένου σχεδίου της 

2ης Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλο-
νίκης. Στο ακίνητο έχει ανεγερθεί κτι-
ριακό συγκρότημα αλευροκυλινδρό-
μυλου, σιδηρουργείου, ξυλουργείου, 
αποθηκευτικών και βοηθητικών χώ-
ρων, το οποίο με κατάλληλες επεμβά-
σεις είχε μετατραπεί στο ψυχαγωγικό 
συγκρότημα «Ο Μύλος». 

Η είσοδος στο ακίνητο γίνεται από 
την οδό Ανδρέου Γεωργίου, μέσω κα-
γκελωτής πόρτας που οδηγεί σε κε-
ντρικό λιθόστρωτο διάδρομο ο οποίος 
διασχίζει το κύριο τμήμα του ακινήτου 
και το οποίο πλαισιώνεται από διάφο-
ρα κτίρια, κατά κανόνα ισόγεια.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στις 
28/8/2004, η οποία προξένησε ζημί-
ες σε όλη την εγκατάσταση. Στα χρό-
νια τα οποία μεσολάβησαν έχουν απο-
κατασταθεί οι ζημιές σε όλα τα κτίρια, 
πλην αυτών στο κεντρικό κτίριο του 
μύλου. 

Το κτίριο έχει καθαριστεί αλλά φαί-
νεται να μπορεί να λειτουργήσει μό-
νον το ισόγειο. Τέσσερα εφαπτόμενα 
κεντρικά κτίρια (συμπεριλαμβανομέ-
νου και του μύλου) έχουν κηρυχθεί με 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
ως διατηρητέα. 

Σύμφωνα με την έκθεση του εκτι-
μητή, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε 
ότι η εγκατάσταση δε χρησιμοποιείται 
παρά μόνον ο οπίσθιος ακάλυπτος 
-αύλειος χώρος, ο οποίος λειτουργεί 
ως υπαίθριο μπαρ. Τα κτίρια, αν και 
απαιτούν εργασίες συντήρησης, πα-
ρουσιάζουν καλό βαθμό ετοιμότητας 
λειτουργίας.

Η ιστορία του ακινήτου

Υπήρξε για μισό αιώνα μεγάλη 
αλευροβιομηχανική μονάδα με ιδρυ-
τές αλευροβιομήχανους πρόσφυγες 
από τις Σαράντα Εκκλησιές της Ανα-
τολικής Θράκης. Ιδρυτής του μύλου 
ήταν ο Γεώργιος Χατζηγιαννάκης, που 
ήρθε ως πρόσφυγας το 1924 από την 

Ανατολική Θράκη μετά τη μικρασιατι-
κή καταστροφή. Η οικογένεια Χατζη-
γιαννάκη είχε παράδοση στην αλευ-
ροβιομηχανία μια και ο πατέρας του 
διατηρούσε ως την ανταλλαγή των 
πληθυσμών μεγάλο αλευρόμυλο στις 
Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής 
Θράκης. Ο Χατζηγιαννάκης συνεται-
ρίστηκε με τον επίσης Θρακιώτη πρό-
σφυγα Μιλτιάδη Αλτιναλμάζη από την 
Αδριανούπολη, που ίδρυσαν την εται-
ρία «Αλτιναλμάζης - Χατζηγιαννάκης». 
Την εποχή της ακμής του, γύρω στα 
1930, άλεθε 60 τόνους άλευρα την 
ημέρα και ήταν περίφημος σε όλη την 
Ελλάδα για τα προϊόντα του. Άρχισε 
τη λειτουργία του το 1924 και με δι-
ακοπή στη διάρκεια της κατοχής, στα-

μάτησε οριστικά το 1986.
Μετατράπηκε σε πολυχώρο ψυχα-

γωγίας στις αρχές του 1990 και για 
αρκετά χρόνια ήταν σήμα κατατεθέν 
της καλλιτεχνικής Θεσσαλονίκης. Το 
πιο σημαντικό ήταν ότι ο μύλος στη 
νέα του χρήση διατήρησε με σεβασμό 
μεγάλα τμήματα του παλιού βιομη-
χανικού εξοπλισμού που εντυπωσία-
ζε τους θαμώνες του. Αυτή η εργα-
σία αλλαγής χρήσης του κτηρίου με 
τη διατήρηση του παλιού εξοπλισμού 
κέρδισε ευρωπαϊκό βραβείο. Ήταν η 
πρώτη πετυχημένη μετατροπή μεγά-
λου βιομηχανικού συγκροτήματος σε 
κέντρο πολιτισμού και διασκέδασης, 
που στάθηκε πανελλήνιο πρότυπο για 
την αλλαγή χρήσης παλιών κτηρίων.

Πωλείται ο «Μύλος» στον οποίο για μισό αιώνα 
μεγαλούργησαν πρόσφυγες από την Αν. Θράκη 

Ο ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΡΥΛΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ, ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 
1924 ΩΣ ΤΟ 1986 ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ 

Η συνεργασία Χατζηγιαννάκη – Αλτιναλμάζη που 
έμεινε στην ιστορία 

Η Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συν-
δέει επιχειρήσεις και πρόσφυ-
γες αναδεικνύοντας τα αμοι-
βαία οφέλη από την ένταξη 
των προσφύγων στην κοινω-
νικοοικονομική ζωή.

Αναγνωρίζοντας τον ζωτικό 
ρόλο του ιδιωτικού τομέα και 
άλλων φορέων σε αυτή την 
προσπάθεια, η Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες έφερε κοντά στις 13 
Σεπτεμβρίου στην Αθήνα εκ-
προσώπους των αρχών, του 
ιδιωτικού τομέα, της διπλω-
ματικής κοινότητας, των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων 
και των ίδιων των προσφύ-
γων προκειμένου να συζητή-
σουν πώς μπορεί να διασφαλι-
στεί η ένταξη των προσφύγων 
στη χώρα υποδοχής τους και 
η συμβολή τους ως παράγο-

ντα οικονομικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας.

«Έχουμε μια επιχειρηματική 
πρόταση για εσάς. Μια πρότα-
ση που αφορά στις δεξιότητες 
ορισμένων από τους 60.000 
πρόσφυγες που βρίσκονται σή-
μερα στην Ελλάδα», δήλωσε η 
Maria Clara Martin, Αντιπρό-
σωπος του Ύπατου Αρμοστή 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
στην Ελλάδα, απευθυνόμενη 
στους περισσότερους από 25 
εκπροσώπους εταιρειών που 
βρίσκονταν στην αίθουσα. «Η 
μία μελέτη μετά την άλλη δεί-
χνουν ότι, αν υποστηριχθούν 
σωστά, οι πρόσφυγες μπορούν 
να προσθέσουν μοναδική αξία 
στις επιχειρήσεις. Η ποικιλο-
μορφία στο εργατικό δυναμικό 
αυξάνει την παραγωγικότητα 
και τονώνει την καινοτομία», 
πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
ανακοινώθηκε επίσημα μια νέα 
συνεργασία μεταξύ της Ύπατης 
Αρμοστείας και του τοπικού δι-
κτύου του Οικουμενικού Συμ-
φώνου των Ηνωμένων Εθνών 
στην Ελλάδα (UN Global 

Compact Network Hellas), το 
οποίο περιλαμβάνει περισσό-
τερες από 60 επιχειρήσεις του 
ελληνικού ιδιωτικού τομέα. Η 
πρωτοβουλία αυτή στοχεύ-
ει στο να δώσει κίνητρα στον 
ιδιωτικό τομέα να παίξει έναν 
πιο δυναμικό ρόλο στην κοι-
νωνικοοικονομική ένταξη των 
προσφύγων.

Και αυτό δεν γίνεται απλά 
για λόγους φιλανθρωπίας. 
Σύμφωνα με την Παναγιώτα 

Λαμπροπούλου, Εκτελεστική 
Διευθύντρια του UN Global 
Compact Network Hellas: «Η 
ποικιλομορφία του προσωπι-
κού συνδέεται άμεσα με την 
καινοτομία και τη δημιουργικό-
τητα και την επίτευξη οικονο-
μικών στόχων. Ο κόσμος γύρω 
μας αλλάζει και πολλές επιχει-
ρήσεις αναγνωρίζουν αυτή την 
ποικιλομορφία ως ευκαιρία.»

Η Ύπατη Αρμοστεία πα-
ρουσίασε εργαλεία και λύσεις 

που έχουν σχεδιαστεί για να 
διευκολύνουν τη συμμετοχή 
των επιχειρήσεων στην έντα-
ξη και την απασχολησιμότητα 
των προσφύγων. Σε συνεργα-
σία με τον εταίρο της Catholic 
Relief Services (CRS), η Ύπα-
τη Αρμοστεία παρουσίασε την 
ηλεκτρονική τους πλατφόρμα 
για την εύρεση εργασίας που 
συνδέει τους πρόσφυγες που 
αναζητούν εργασία στην Ελ-
λάδα με πιθανούς εργοδότες 
σε όλη τη χώρα.

Το παράδειγμα του Julien 

Makalu

Η εκδήλωση ολοκληρώθη-
κε με τον Julien Makalu, έναν 
πρόσφυγα με τη δική του επι-
χείρηση, που αναφέρθηκε στις 
προκλήσεις και τις ευκαιρίες 
που συνάντησε κατά την εντα-
ξιακή του πορεία στην Ελλάδα. 
«Η έκκλησή μου προς τους επι-
χειρηματίες είναι να μην ξεχνά-
τε τους πρόσφυγες στις απο-
φάσεις σας και στις προσφορές 
εργασίας μέσα στις επιχειρή-
σεις σας. Εύχομαι ανάμεσά σας 
να βρεθούν άνθρωποι που θα 

αλλάξουν τη ζωή άλλων αν-
θρώπων, όπως κάποτε κάποιοι 
άνθρωποι με βοήθησαν να αλ-
λάξω τη δική μου», τόνισε.

O Julien κατάγεται από τη 
Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό 
και είχε έρθει στην Ελλάδα το 
2012 σε ηλικία 15 ετών. Είχε 
περάσει τα σύνορα λαθραία 
από τον Έβρο και μάλιστα τό-
τε είχε συλληφθεί και κρατη-
θεί στην Ορεστιάδα από όπου 
και συνέχισε στην Αθήνα, όπου 
για κάποιο διάστημα έζησε ως 
άστεγος. Στην Αθήνα είχε συλ-
ληφθεί τυχαία από την Αστυνο-
μία και εν τέλει είχε μεταφερ-
θεί σε προσφυγικό καταυλισμό 
στην Κόνιτσα, όπου και μετά 
από πολλή ταλαιπωρία κατά-
φερε να πάει στο σχολείο και 
να εν τέλει να ολοκληρώσει 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σήμερα είναι απόφοιτος του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής με μεταπτυχιακό τίτλο από 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρο-
νικών Μηχανικών και πλέον 
έχει ιδρύσει τη δική του διεθνή 
εταιρία εμπορικών υπηρεσιών

Πέρασε στην Ελλάδα από τον Έβρο όταν 
ήταν 15 χρόνων, σήμερα είναι επιχειρηματίας!
Το λαμπρό 
παράδειγμα του 
Julien Makalu  
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