
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.gnomionline.gr 
Τρίτη 1 Μαρτίου  2023

αρ. φύλλου 9505
€0.60H ΓΝΩΜΗ

Και φέτος σύνδεση 
Αλεξανδρούπολης και 

Σαμοθράκης με τη Λήμνο

Τα δρομολόγια ξεκινούν στις 5 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν 
στις 3 Σεπτεμβρίου. Προβλέπονται τρία δρομολόγια την εβδομάδα  
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Η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται 
σε κόμβο για μεταφορά νατοϊκών 

δυνάμεων προς Βορρά

Λόγω συναγερμού στη Μολδαβία, καθώς πάνω από τα Καρπάθια 
αρχίζουν να συσσωρεύονται σύννεφα πολέμου, ο δίαυλος του 

λιμανιού του Έβρου αρχίζει να υπερθερμαίνεται � 8

“Δυναμώνει το αίτημα 
για τη δημιουργία 

Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου 

Έβρου”

Σημαντική η συμμετοχή των 
δημοτικών παρατάξεων και 

υποψηφίων συνδυασμών στην 
Πρωτοβουλία, σημειώνουν τα 

μέλη της
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Ήττα στο Ηράκλειο 
3-0 για τον χειρότερο 

φετινό Άθλο 
Ορεστιάδας

Ο  Έβρος Σουφλίου «έσπασε» 
το αήττητο του Εθνικού. Πήρε 

βαθμό, άξιζε περισσότερα 
απέναντι στον Καμπανιακό η 

Αλεξανδρούπολη
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28/2/2020: Τρία χρόνια από την 28/2/2020: Τρία χρόνια από την 
«κρίση του Έβρου» και τα γεγονότα «κρίση του Έβρου» και τα γεγονότα 
που ξέσπασαν στις Καστανιέςπου ξέσπασαν στις Καστανιές

Θεοδώρεια 2023: Η Ορεστιάδα 
εορτάζει τη μνήμη των πολιούχων 

της Αγίων Θεοδώρων
Η Ορεστιάδα γιορτάζει τη μνήμη των 

πολιούχων της Αγίων Θεοδώρων & υποδέχεται 
την ιερή εικόνα της Παναγίας Κοσμοσώτειρας. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
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Αλεξανδρούπολη: Σωματεία 
συνεχίζουν τη συγκέντρωση βοήθειας 

για τους σεισμοπαθείς λαούς 
Τουρκίας και Συρίας
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Η οικογένεια του 
Δημήτρη ακόμη 
περιμένει δικαίωση….

● «Θέλω να τιμωρηθεί κάθε υπεύθυνος» λέει ο πατέρας του ανθρώπου που σκοτώθηκε 
στον ρομποτικό κάδο

● Εννέα μήνες μετά το φρικτό ατύχημα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, η οικογένεια 
περιμένει τη δικαίωση

● «Κανείς δεν είπε ούτε μία συγνώμη…» εξομολογείται � 5

Τυχερό: Απαντήσεις στο τετράδιο της Τυχερό: Απαντήσεις στο τετράδιο της 
28χρονης Βίκυς αναζητούν οι Αρχές – 28χρονης Βίκυς αναζητούν οι Αρχές – 
Κατέθεσε ο πρώην σύντροφός τηςΚατέθεσε ο πρώην σύντροφός της
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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
86 π.Χ.
Ο Λούκιος Κορνήλιος Σύλλας, επι-
κεφαλής των ρωμαϊκών λεγεώ-
νων, εισέρχεται στην Αθήνα και 
ανατρέπει τον τύραννο Αριστίω-
να, τον οποίο υποστήριζε ο βασι-
λιάς του Πόντου Μιθριδάτης ΣΤ’.

1862
Ο κυβερνητικός στρατός κατα-
στέλλει με αιματηρό τρόπο την 
εξέγερση που εκδηλώθηκε στο 
Ναύπλιο και σε άλλες περιο-
χές της Πελοποννήσου κατά του 
Όθωνα (Ναυπλιακή Επανάσταση).

1923
Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το 
Γρηγοριανό Ημερολόγιο. Η 16η 
Φεβρουαρίου 1923 ονομάζεται 
1η Μαρτίου.

1935
O πρωθυπουργός Π. Τσαλδάρης, 
συνοδευόμενος από τον υπουργό 
Στρατιωτικών Γ. Κονδύλη και τον 
διοικητή του Α’ Σώματος Στρατού, 
αντιστράτηγο ∆. Πετρίτη.
Φιλοβενιζελικό στρατιωτικό κί-
νημα καταστέλλεται από τον Γε-
ώργιο Κονδύλη. Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος διαφεύγει στην Ιταλία.

1938
Ιδρύεται από τον κορεάτη επι-
χειρηματία Λι Μπιούνγκ-τσουλ 
η Samsung (τρία αστέρια στα 
κορεάτικα). Με την πάροδο του 
χρόνου εξελίχθηκε σε μια από 
τις μεγαλύτερες πολυεθνικές 
παγκοδμίως με δραστηριότητα 
σε πολλούς τομείς (ναυπηγήσεις, 
ασφάλειες, ηλεκτρονικά κ.α).

1992
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος προτείνει 
τη συγχώνευση σε ενιαίο κόμμα 
του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού. 
Ο γραμματέας του κινήματος, 
Άκης Τσοχατζόπουλος, αποδο-
κιμάζει τον κ. Πάγκαλο. Απορρι-
πτικός και ο ΣΥΝ δια του Νίκου 
Κωνσταντόπουλου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1842
Νικόλαος Γύζης, έλληνας ζω-
γράφος, που ανήκε στη λεγόμε-
νη «Σχολή του Μονάχου». (Θαν. 
4/1/1901)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2004
Κώστας Μόντης, διακεκριμένος 
κύπριος ποιητής. (Γεν. 18/2/1914)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Σκηνικό έντασης στα ελληνοτουρκικά σύνορα 
των Καστανεών

01
ΜΑΡ
2020

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στις Κα-
στανιές στον βόρειο τμήμα του νομού αλ-
λά και σε διάφορα άλλα σημεία του Έβρου. 
Πρόσφυγες και μετανάστες επιχειρούν κατά 
διαστήματα και κατά μήκος των συνόρων να 
εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος.  Συνεχή τα 
επεισόδια στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ιδιαί-
τερα στις Καστανιές με δακρυγόνα και χημικά. 

Όλα ξεκίνησαν από την απόφαση του 
Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να αθε-
τήσει στην πράξη την συμφωνία της χώρας 
του με την ΕΕ και να αφήσει ελεύθερους τους 
πρόσφυγες για την Ευρώπη, με την Ελλάδα 
ως πρώτη πύλη να δέχεται τεράστια πίεση 
και την Ευρωπαϊκή Ενωση να νίπτει τα χεί-
ρας της, μένοντας απλός θεατής απέναντι σε 
ένα κράτος μέλος της. Χιλιάδες πρόσφυγες 
και μετανάστες επιχειρούν κατά διαστήματα 
και κατά μήκος των συνόρων να εισέλθουν 
σε ελληνικό έδαφος ωστόσο, από ελληνικής 
πλευράς έγιναν 9877 αποτροπές εισόδου

Ο καιρός σήμερα
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Οι αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην προστασία της βιοποικιλότητας, των 
ειδών άγριας ζωής, αλλά και των παραγωγικών ζώων, παρουσιάστηκαν στη διάρκεια σειράς ενημερωτικών δρά-
σεων, με αφορμή την εθνική ημέρα δράσης ενάντια στη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Τα δραστήρια 
στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.) των Εθνικών Πάρκων Δέλτα Νέστου 
– Βιστωνίδας και Ροδόπης, πραγματοποίησαν εκδηλώσεις ενημέρωσης στο Πόρτο Λάγος και το Παρανέστι, σε 
μια προσπάθεια κατανόησης του μεγάλου κινδύνου που υπάρχει για την προστασία της άγριας πανίδας από την 
αλόγιστη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Μετά τα καρναβάλια πιθανή ανά-
σχεση της αποκλιμάκωσης για τον 
κορονοϊό. Ο κορονοϊός είναι σε 
καθοδική πορεία εδώ και 2-3 
εβδομάδες με 135 εισαγωγές 
την ημέρα, περίπου τρεις διασω-
ληνώσεις και δεκατρείς θανάτους 
ημερησίως

Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

Είπαν

Η Ελλάδα έχει επιδείξει ίσως την 
ταχύτερη post-Covid ανάκαμ-
ψη & δυναμική σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Μεγάλη επιτυχία που 
οφείλεται στην μακροχρόνια, 
σκληρή δουλειά & συνεργασία 
πολιτείας, φορέων & τουριστι-
κού κόσμου. Παρά τις αδυναμί-
ες, δυσκολίες & γκρίνιες, η χώρα 
επενδύει & πρωτοπορεί.

Α. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΤΕ
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Μικρογνωμικά

Ένα δυνατό μήνυμα για την Ισότητα 
των φύλων από τους/τις μαθητές/τριες του 
Μουσικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. 
Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου πραγ-
ματοποιήθηκε βιωματική δράση με θέμα: 
«Χορεύουμε για την Ισότητα. Χορεύουμε 
για την άρση των Έμφυλων Διακρίσεων». 
Η συγκεκριμένη δράση φιλοξενήθηκε στον 
Κλειστό Γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης 
«Μιχάλης Παρασκευόπουλος» και πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο της 3ης Ολυμπια-
κής Εβδομάδας στα Σχολεία με τη στήριξη 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών – 
Θυμάτων Βίας αναφέρει σχετικά: «Το εν-
διαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών/
τριών ξεπέρασε κατά πολύ τους στόχους 
που είχαμε θέσει. Ο διάλογος που ανα-

πτύχθηκε μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία 
ότι ο σπόρος για την ισότητα των φύλων 
φυτεύτηκε σε γόνιμο έδαφος και είμαστε 
εδώ για να συζητήσουμε και να σχεδιάσου-
με πώς αυτό το αυθόρμητο και ειλικρινές 
ενδιαφέρον μπορεί να μετουσιωθεί σε πε-
ραιτέρω δράσεις ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης για το ζήτημα της έμφυλης βίας. 
Ευχαριστούμε από καρδιάς την κα Μαρία 
Δουλούδη, Διευθύντρια του Μουσικού Γυ-
μνασίου Αλεξανδρούπολης και τον κ. Νι-
κήτα Παπαπαντελή, Εκπαιδευτικό για την 
πολύτιμη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας της εκδήλωσης, την διεξα-
γωγή της και κυρίως για την ενεργοποίη-
ση των μαθητών/τριών που παρευρέθηκαν 
στην εκδήλωση».
Κ.Η.

Χορέψανε για την ισότητα 

Τιμή στους εθελοντές 

Ορεστιάδα: Παραδίδουν κλειδιά
Παραδίδουν κλειδιά στον ιδιοκτήτη του 

ακινήτου όπου στεγάζονταν στην Ορεστι-
άδα οι υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ, καθώς 
την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώ-
θηκε και η μεταφορά του αρχείου της 
υπηρεσίας, στο υποκατάστημα του Δι-
δυμοτείχου και στους χώρους αποθήκευ-
σης αρχείου που υπάρχουν στο Σουφλί. 
Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας του πρώην 
ΙΚΑ, νυν ΕΦΚΑ, είχαν μετακινηθεί από 
τους συγκεκριμένους χώρους ήδη από 
τον Αύγουστο του 2021, με τέσσερις από 

αυτούς να μεταφέρονται στο υποκατά-
στημα του ΕΦΚΑ στο Διδυμότειχο και έξι 
να παραμένουν στην Ορεστιάδα, για το 
αποκεντρωμένο παράρτημα του Οργα-
νισμού, που απέμεινε να λειτουργεί στην 
πόλη, όπου στεγάζεται και το πρώην ΤΕ-
ΒΕ/ ΟΑΕΕ, με έναν υπάλληλο.  (ΕΡΤ Ορ)

Νέα δρομολόγια 
Την επαναφορά των δρομολογίων 

αμαξοστοιχιών στη γραμμή Αλεξανδρού-
πολη-Νέα Ορεστιάδα και Αλεξανδρού-
πολη-Κομοτηνή-Ξάνθη, ανακοίνωσε η 

Τους δύο δημότες του Δήμου Μαρω-
νείας-Σαπών κ. Χακάν Μποζ Αλή από το 
Αρσάκειο και ο κ.Χακάν Πίσκα Μεμεταλή 
από τον Έβρενο που έλαβαν εθελοντικά 
μέρος στις επιχειρήσεις έρευνας και δι-
άσωσης που διεξήχθησαν στην Τουρκία, 
βράβευσε ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σα-
πών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος.  

Οι δύο νεαροί άνδρες, δημότες και 
κάτοικοι του Δήμου Μαρωνείας-Σα-
πών,  μαζί με δεκάδες άλλους εθελο-
ντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 
από όλη την Ελλάδα, με σκύλο έρευνας 
και διάσωσης και εξειδικευ-
μένο εξοπλισμό έλαβαν μέ-
ρος στις επιχειρήσεις έρευνας 
και διάσωσης στις πληγείσες 
από τον καταστροφικό σεισμό 
περιοχές της Τουρκίας. Επιχεί-
ρησαν επί μία εβδομάδα σε 
δεκάδες κτίρια στην περιοχή 
Αντιγιαμάν  της νοτιοανατο-
λικής Τουρκίας. 

Στη συνάντηση τους με 
τον Δήμαρχο περιέγραψαν 
τις στιγμές που έζησαν κατά 

την παραμονή τους στις σεισμόπληκτες 
περιοχές και τον ενημέρωσαν για το έρ-
γο και τη δράση της Ελληνικής Ομάδας 
Διάσωσης στη Ροδόπη.  

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του τους 
συνεχάρη για την ανιδιοτελή προσφορά 
τους, τόνισε πως η πράξη τους αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση και φέρνει κο-
ντά τους λαούς των δύο χωρών. 

Σε ένδειξη αναγνώρισης του έργο 
τους, τους προσέφερε αναμνηστικούς 
επαίνους.
K.H. 

Hellenic Train. Και στις δύο γραμμές τα 
δρομολόγια ξεκινούν από σήμερα, 1η 
Μαρτίου, και παύουν να εξυπηρετούνται 
από λεωφορεία, με εξαίρεση τα δρομο-
λόγια του Σαββατοκύριακου στη γραμμή 
Αλεξανδρούπολη-Κομοτηνή-Ξάνθη, που η 
σύνδεση θα συνεχίσει να γίνεται με αυτά. 

Συμβολή
Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με 

Αναπηρία Ν. Έβρου, δεν θα μπορούσε να 
μη συμβάλλει και ο ίδιος στην ανθρωπι-
στική βοήθεια που διενεργείται για τους 
σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συ-
ρίας. «Έτσι με τη δική σας συνδρομή, συ-
γκεντρώσαμε, πακετάραμε και αποστείλα-

με τα είδη πρώτης ανάγκης» σημειώνεται.
Γ.Π.
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Ξεκινούν την Τετάρτη 1 
Μαρτίου στην Ορεστιάδα οι 
εορταστικές εκδηλώσεις «Θεο-
δώρεια 2023» προς τιμήν των 
Πολιούχων και Εφόρων της πό-
λης Αγίων Θεοδώρων, οι οποίες 
θα διαρκέσουν έως και την Κυ-
ριακή 5 Μαρτίου 2023.

Στο πλαίσιο του εορτασμού 
θα πραγματοποιηθούν θρησκευ-
τικές, πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις που διοργανώνο-
νται από το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο του Ιερού Μητροπολιτι-
κού Ναού Αγίων Θεοδώρων και 
από την Επιτροπή «100 χρόνια 
Νέα Ορεστιάδα 1923-2023», 
υπό την αιγίδα του Δήμου Ορε-
στιάδας.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με 
την υποδοχή της ιερής εικόνας 
της Παναγίας των Θρακών, της 
Παναγίας Κοσμοσώτειρας Φε-
ρών, την Τετάρτη 1 Μαρτίου 
στις 17:30 στον Ιερό Μητρο-

πολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων 
Ν. Ορεστιάδας. Θα ακολουθήσει 
Ιερό Ευχέλαιο προεξάρχοντος 
του Σεβ. Μητροπολίτου Διδυ-
μοτείχου, Ορεστιάδος και Σου-
φλίου κ. Δαμασκηνού.

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 
στις 18:00 στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων 
θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατι-
κός Εσπερινός με αρτοκλασία 
και η Α’ Στάση των Χαιρετισμών 
της Θεοτόκου, χοροστατούντος 
του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Δα-
μασκηνού.

Το Σάββατο 4 Μαρτίου στις 
7:00 π.μ. στον Ιερό Μητροπολι-
τικό Ναό Αγίων Θεοδώρων θα 
τελεστεί Όρθρος και Αρχιερα-
τική Θεία λειτουργία, προεξάρ-
χοντος του Σεβ. Μητροπολίτου 
Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θά-
σου κ. Στεφάνου, συλλειτουρ-
γούντων του Σεβ. Μητροπολί-
του Δράμας κ. Δωροθέου και 

του Σεβ. οικείου Ποιμενάρχου 
κ. Δαμασκηνού. Θα ακολουθή-
σει στις 10:30 π.μ. η λιτάνευση 
των ιερών εικόνων των Αγίων 
Θεοδώρων και της Παναγίας 
Κοσμοσώτειρας.

Το Σάββατο 4 Μαρτίου στις 
6:00 μ.μ. στο κλειστό γυμνα-

στήριο “Νίκος Σαμαράς” θα 
πραγματοποιηθούν παλαιστι-
κοί αγώνες σε συνεργασία με 
την Ελληνική Ομοσπονδία Πά-
λης και τον Παλαιστικό Σύλλογο 
Ορεστιάδας “Κένταυρος”.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας 
5 Μαρτίου στις 7:00 π.μ. στον 

Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγί-
ων Θεοδώρων θα τελεστεί ο 
Όρθρος και η Θεία λειτουργία 
και θα ακολουθήσει στις 10:00 
π.μ. λιτάνευση ιερών εικόνων.

Το απόγευμα της Κυριακής 
5 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 

Θεοδώρων θα τελεστεί Κατανυ-
κτικός Εσπερινός χοροστατού-
ντος του Σεβ. Μητροπολίτου κ. 
Δαμασκηνού και θα πραγμα-
τοποιηθεί ομιλία από τον Αρ-
χιμανδρίτη Ειρηναίο Λαφτσή, 
Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.

Θεοδώρεια 2023: Η Ορεστιάδα εορτάζει τη 
μνήμη των πολιούχων της Αγίων Θεοδώρων

Η ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗ 
ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ 
ΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
& ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑΣ    

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Συνεδριάζουν στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης την Τετάρ-
τη  01.03.2023 και ώρα 18:00 
σε Τακτική Συνεδρίαση τα μέ-
λη του του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. Τα θεματα ημερήσι-
ας διάταξης.

1. Δημιουργία Δικτύου Πό-
λεων με την επωνυμία «ΔΙ-
ΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ 

ΜΙΣΟΥΣ» με διακριτικό τίτλο 
«ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (Ει-
σηγ. κ. Δήμαρχος)

2. Έγκριση εκμίσθωσης δη-
μοτικής έκτασης 4000τμ στο 
τμχ.622 αγροκτήματος Μα-
ΐστρου για εργοταξιακή  και 
μόνιμη χρήση για την εγκατά-
σταση βανοστασίου ακτής του 
Ανεξάρτητου Συστήματος Φυ-
σικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξαν-
δρούπολης στην GASTRADE 
AE (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου 
Ελ.)

3. Καθορισμός προσόντων 
για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που αφορούν σε 
τεχνικές ειδικότητες, οι οποίες 
εγκρίθηκαν για τον Δήμο μας 
στο πλαίσιο του ετήσιου προ-
γραμματισμού προσλήψεων  
έτους 2023 (Εισηγ. κ. Ιντζεπε-
λίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

4. Τροποποίηση της 
834/2022 απόφασης Οικο-
νομικής Επιτροπής με θέμα 
«Πρόσληψη Εργατών Γενικά / 
ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματο-
φόρων με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου (2/μηνης διάρκειας)» 
(Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)

Με 4 θέματα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Έβρου, με σκοπό την ενημέρω-
ση της τοπικής κοινωνίας για 
το σημαντικό έργο που επιτε-
λείται στον τομέα της αρχαιο-
λογικής έρευνας και ανάδειξης 
στην ευρύτερη περιοχή της πε-
ραίας της Σαμοθράκης και του 
αρχαιολογικού χώρου Ζώνης, 
διοργανώνει την εκδήλωση 
«Η Περαία της Σαμοθράκης. 
Προγράμματα Έρευνας και 
Ανάδειξης», που θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 
4 Μαρτίου 2023 και ώρα 
18.00 στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αλεξανδρούπο-
λης – Αίθουσα «Γεώργιος 
Μπακαλάκης».

Ομιλήτριες θα είναι η 
η δρ. Αμαλία Αβραμίδου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
Κλασικής Αρχαιολογίας 
του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης και η 
Χρυσαφένια Παρδαλίδου, 
Αρχαιολόγος MA & MSc, 
Προϊσταμένη του Τμή-
ματος Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων 

και Μουσείων της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Έβρου.

Την εκδήλωση προλογίζει 
η Προϊσταμένη της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων Έβρου Δόμνα 
Τερζοπούλου και συντονίζει η 
Φιλοξένη Αϊτατόγλου, Αρχαιο-
λόγος του Τμήματος Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτή-
των και Μουσείων. 

Μετά το πέρας των ομιλι-

ών θα ακολουθήσει θεματική 
ξενάγηση στα ευρήματα του 
αρχαιολογικού χώρου Ζώνης, 
που εκτίθενται στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Αλεξανδρούπο-
λης.

Η εκδήλωση υλοποιείται 
στο πλαίσιο του έργου «Επέ-
κταση Εργασιών Ανάδειξης 
και Συντήρησης Αρχαιολογι-
κού Χώρου Ζώνης & Αρχαί-
ας Εγνατίας Οδού», που έχει 
ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας και 
εκτελείται από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Έβρου.

Εκδήλωση για την αρχαιολογική 
έρευνα στην περαία Σαμοθράκης 
και την Αρχαία Ζώνη

«Η Περαία της Σαμοθράκης. Προγράμματα 
Έρευνας και Ανάδειξης»

Συνεδριάζει σήμερα το 
Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης
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Εννέα μήνες πέρασαν 
από τον τραγικό θάνατο του 
35χρονου Δημήτρη στο κέντρο 
της Αλεξανδρούπολης, όταν 
εγκλωβίστηκε στον ρομποτικό 
κάδο της Λεωφόρου Δημοκρα-
τίας και διαμελίστηκε μέσα σε 
λίγα δευτερόλεπτα.

Ήταν νωρίς το  μεσημέρι 
της 16ης Μαϊου, όταν στο κέ-
ντρο της Αλεξανδρούπολης 
γράφτηκε με τον πλέον φρι-
κτό τρόπο ο επίλογος της ζωής 
ενός 35χρονου άνδρα, ο οποί-
ος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, 
μαζί με ένα σκουπίδι, έριξε κα-
τά λάθος και μια σακούλα με 
φάρμακα στον εν λόγω κάδο. 
Όταν συνειδητοποίησε το λά-
θος του, χωρίς δεύτερη σκέ-
ψη, έσκυψε βάζοντας το κε-
φάλι και τον κορμό του εντός 
του κάδου, με αποτέλεσμα το 
μηχάνημα να αντιληφθεί ότι 
υπάρχει κίνηση και να κλείσει 
την πόρτα του, εγκλωβίζοντας 
τον άτυχο άνδρα, προτού προ-
λάβει να αντιδράσει. Επικράτη-
σε πανικός, με τους περαστι-
κούς και αυτόπτες μάρτυρες 
να μην μπορούν να πιστέ-
ψουν τι είχε συμβεί. Στο ση-
μείο έσπευσε η αστυνομία, η 

πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και ο 
ιατροδικαστής Παύλος Παυ-
λίδης. Το σημείο καλύφθηκε 
περιμετρικά από πανί, προκει-
μένου να μην είναι ορατές οι 
φρικτές εικόνες απεγκλωβι-
σμού απ’ ό,τι είχε απομείνει 
από τον Δημήτρη. 

Εννιά μήνες μετά, μιλώντας 
στο Star και την εκπομπή Αλή-
θειες με τη Ζήνα, ο πατέρας 
του Δημήτρη, Νίκος Δημάκης, 
έχει κινηθεί νομικά, προκειμέ-
νου να τιμωρηθεί ο κάθε υπεύ-
θυνος για τον θάνατο του παι-
διού του.

«Υπάρχουν 5 μάρτυρες που 
είδαν πως το μισό κορμί του 
ήταν εγκλωβισμένο στην πόρ-
τα και το μισό απ’ έξω. Ένας 
μάρτυρας μάλιστα είδε και τη 
σύνθλιψη του γιου μου… Θέ-
λω να τιμωρηθεί ο κάθε υπεύ-
θυνος… Ο πρώτος πραγματο-
γνώμονας μας παράτησε μετά 
την εκπομπή που κάναμε μαζί 
σας, δεν ξέρω τον λόγο. Ανα-
γκάστηκα και βρήκα άλλον και 
πιστεύω πως όλα θα πάνε κα-
λά και θα δικαιωθεί  η μνήμη 
του. Από καμία πλευρά δεν με 
ενόχλησαν για να μου πουν 
συγνώμη για το κακό… Αν και 

να μου  ζητούσαν συγνώμη, 
δεν θα τη δεχόμουν».

Ο κύριος Δημάκης ανα-
φέρθηκε στη ζωή του μετά το 
θάνατο του γιου του. «Η ζωή 
είναι σαν να μην υπάρχει, πε-
ριορίζεται σε αυτό το δωμά-
τιο, εδώ που μεγάλωσε ο Δη-
μήτρης και στο νεκροταφείο… 
Νομίζω ότι βρίσκεται ακόμη 
εδώ μέσα, βλέπω τις φωτο-
γραφίες του και συγκινούμαι. 
Ήταν ένα πολύ αγαπητό παι-
δί, νοιαζόταν για τον συνάν-
θρωπο, έφυγε με πολύ άσχη-
μο τρόπο», ενώ μίλησε και για 

τον αδερφό του Δημήτρη, που 
είναι μικρότερος σε ηλικία και 
με ειδικές ανάγκες. Όπως είπε, 
ο Δημήτρης είχε δεχθεί παλιά 
bullying λόγω της κατάστα-
σης του αδερφού του. Τα δύο 
αδέρφια αγαπιούνταν πολύ και 
ο μικρός ακόμη ψάχνει τον με-
γάλο του αδερφό…

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε 
ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέ-
ων, ο οποίος αναφέρθηκε στην 
πραγματογνωμοσύνη που θα 
δείξει αν στο τεχνικό κομμάτι 
λειτουργίας του κάδου, υπήρξε 
κάτι που δεν λειτούργησε σω-

στά, με αποτέλεσμα να έχου-
με τον θάνατο του Δημήτρη, 
και στην νεκροψία-νεκροτομή 
από την οποία θα προκύψει 
αν υπήρχε κάποιο παθολογι-
κό πρόβλημα που τον οδήγησε 
να βουτήξει μέσα στον κάδο. 

Ο δικηγόρος Όθωνας Πα-
παδόπουλος τόνισε πως σε κά-
θε περίπτωση, δεν θα έπρεπε 
να υπήρχε καν η δυνατότητα 
να βουτήξει κανείς εντός του 
κάδου και να είναι εκτεθειμέ-
νος σε δημόσιο χώρο ένας τέ-
τοιος μηχανισμός. 

Από την πλευρά του, ο 

Μπάμπης Καούκης, γενικός 
σύμβουλος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εφοριακών, ανα-
φέρθηκε στη σύμβαση Δήμου-
προμηθευτικής εταιρείας,  η 
οποία, όπως είπε θα πρέπει να 
αναφέρει κάθε πότε προβλέπε-
ται να γίνεται συντήρηση του 
κάδου και διερωτήθηκε αν είχε 
γίνει έλεγχος για το αν ο κά-
δος λειτουργούσε σωστά. «Η 
Αυτοδιοίκηση θα κληθεί για το 
εάν έκανε σωστά τη δουλειά 
της», τόνισε ο ίδιος. 
Κ.Η.

«Θέλω να τιμωρηθεί κάθε υπεύθυνος»
ΛΕΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ 
ΣΤΟΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΚΑΔΟ    

Εννέα μήνες μετά το φρικτό ατύχημα 
στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, 
η οικογένεια περιμένει τη δικαίωση 
…«Κανείς δεν είπε ούτε μία συγνώμη…»

Απαντήσεις για τις συν-
θήκες θανάτου εξακολουθεί 
να αναζητά ο πατέρας της 
28χρονης Βίκυς που βρέθη-
κε νεκρή σε χαράδρα, σε ερη-
μική περιοχή στο Σουφλί του 
Έβρου, με ένα μαχαίρι καρ-
φωμένο στο στήθος της. Ο 
πατέρας της συντετριμμένος, 
έκανε έκκληση μιλώντας στο 
Star, ζητώντας από όποιον 
γνωρίζει κάτι να το καταθέ-
σει στην αστυνομία. Παράλ-
ληλα, στις Αρχές κατάθεσε 
και ο πρώην σύντροφος της 
28χρονης.

«Δεν μπορώ να αμφισβη-
τήσω το Εγκληματολογικό ή 
την Ιατροδικαστική υπηρεσία, 
αν η απόφαση είναι αυτοκτο-
νία, θα την αποδεχθώ», ανέ-
φερε ο πατέρας της 28χρονης, 
προσθέτοντας ότι «Θα είμαι 
και περήφανος γιατί ο τρόπος 
αυτοκτονίας ήταν παλικαρί-

σιος αφού έριξε ένα μαχαίρι 
στην καρδιά. Δεν είναι εύκολο 
πράγμα, θέλει καρδιά. Αλλά 
πρέπει να αποδειχθεί πρώτα».

«Είτε είναι αυτοκτονία είτε 
δολοφονία, είναι απώλεια. Το 
αποτέλεσμα δεν αλλάζει με 
τίποτα. Έχω εμπιστοσύνη στις 
Αρχές ότι θα γίνουν οι έρευ-
νες», σημειώνει ακόμα ενώ 
κάνει έκκληση σε όποιον γνω-
ρίζει κάτι για την υπόθεση να 
το καταθέσει στις Αρχές.

Απαντήσεις στο τετράδιο 

της Βίκυς αναζητούν οι 

Αρχές

Τα ερωτήματα που βασανί-
ζουν τον πατέρα της 28χρο-
νης είναι πολλά. Όπως λέει, η 
μοναχοκόρη του ήταν ο καλύ-
τερος φίλος του. Όλη τη μέρα 
δούλευαν μαζί στα χωράφια, 
μιλούσαν για τα πάντα. Με 
περηφάνια μιλάει για τα ποι-

ήματα που έγραφε η 28χρονη. 
Αυτό το τετράδιο εξετάζουν 

τώρα οι αστυνομικοί αναζη-
τώντας απαντήσεις για το τι 

μπορεί να έγινε. Παράλληλα, 
στα εγκληματολογικά εργα-

στήρια έχει μεταφερθεί και 
εξετάζεται και ο υπολογιστής 
της νεαρής κοπέλας.

Σύμφωνα με τους φίλους 
της, η Βίκυ είχε χωρίσει το κα-
λοκαίρι με τον σύντροφό της 
που είναι συνοριοφύλακας. 
Ήταν με τον συγκεκριμένο άν-
θρωπο λίγους μήνες, ενώ εί-
χαν υπάρξει ξανά μαζί όταν η 
κοπέλα ήταν ακόμα μαθήτρια 
Λυκείου. Τότε είχαν μια σχέση 
τριών ετών. Ο νεαρός κλήθη-
κε να καταθέσει και σύμφωνα 
με πληροφορίες ήταν συντε-
τριμμένος, καθώς την αγαπού-
σε πολύ.

Τι εξετάζουν οι Αρχές
Τελευταίες πληροφορίες 

για την υπόθεση αναφέρουν 
ότι συνέβη κάτι που επηρέασε 
την ψυχολογία της κοπέλας, η 
οποία έφυγε από το σπίτι της 
χωρίς κράνος, κάτι που δεν 
έκανε ποτέ. Η αστυνομία θε-
ωρεί κρίσιμες τις ώρες μεταξύ 
12 με 2 το μεσημέρι, την ημέ-
ρα που εξαφανίστηκε η νεαρή.
in.gr

Τυχερό: «Παλικαρίσιο αν κάρφωσε το μαχαίρι 
στην καρδιά» λέει o πατέρας της Βίκυς
Απαντήσεις στο τετράδιο της 28χρονης 
Βίκυς αναζητούν οι Αρχές – Κατέθεσε ο 
πρώην σύντροφός της
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Η τελευταία ημέρα του Φε-
βρουαρίου – όταν δεν μιλάμε 
για δίσεκτο έτος, όπως ήταν 
φυσικά το 2020 – αποτελεί 
πλέον μία “άτυπη επέτειο”: σαν 
σήμερα, τρία χρόνια πριν ξεκι-
νούν τα πρωτοφανή γεγονό-
τα που ξέσπασαν στα σύνορα 
του Έβρου 

Ήταν 28 Φεβρουαρίου 
2020 – ελάχιστες ημέρες 
που την Ελλάδα είχε ταράξει 
η ανακοίνωση του πρώτου 
κρούσματος κορονοϊού στην 
χώρα – που μια νέα πρωτο-
φανής κρίση ήρθε να ταράξει 
ακόμα περισσότερο τους πολί-
τες και να προστεθεί στην μα-
κρά λίστα των τουρκικών προ-
κλήσεων στην Ελλάδα, των 
αποτελεσμάτων της μετανα-
στευτικής κρίσης που αντιμε-
τωπίζει (δυσανάλογα με την 
Ευρώπη και ας αποτελεί μέρος 
της) η Ελλάδα και παράλλη-
λα των δύσκολων καταστά-
σεων που έχει βιώσει, βιώνει 
και αντιμετωπίζει με μεγάλη 
αντοχή ο νομός ως “πρώτη 
γραμμή” των δύο αυτών κρί-
σεων και προκλήσεων: ξεκι-
νούν τα επεισόδια στα σύνορα 
του Έβρου.

 Ο Φεβρουάριος του 2020 
λοιπόν, στην εκπνοή του, εκτός 
από τον κορονοϊό στην Ελλά-
δα αποτελεί και την αρχή των 
γεγονότων που σημάδεψαν 
πρώτα τον Έβρο αλλά και την 
Ελλάδα φέρνοντας στην επι-
καιρότητα και για μεγάλο διά-
στημα τα όσα πρωτοφανή δι-
αδραματίζονταν στην περιοχή. 
Η Τουρκία ξεκινώντας ένα νέο 
πρωτοφανή “γύρο” προκλή-
σεων με την Ελλάδα και την 
Ευρώπη οδηγεί στα σύνορα 
του Βορείου Έβρου χιλιάδες 
μετανάστες. Στις 28 Φεβρου-
αρίου του 2020 μεγάλος αριθ-

μός μεταναστών καταφθάνει 
οδηγημένος από την Τουρκία 
στα βόρεια σύνορα του Έβρου, 
στις Καστανιές, με σκοπό να 
εισέλθουν στην Ελλάδα και 
έπειτα στην Ευρώπη. Το τε-
λωνείο στις Καστανιές κλείνει 
και το σημείο μεταμορφώνεται 
για τις επόμενες μέρες σε ιδι-
ότυπο “πεδίο μάχης” καθώς οι 
μετανάστες με την βοήθεια της 
Τουρκίας εξαπολύουν επιθέ-
σεις προς την Ελληνική πλευ-
ρά με σκοπό το μαζικό πέρα-
σμα στην χώρα μας. 

Η αρχή των γεγονότων

Είναι η αρχή των γεγονό-
των στον Έβρο, η αρχή μια 
πρωτόγνωρης κρίσης για την 
Ευρώπη, την Ελλάδα με αρ-
χή τα σύνορα του Έβρου. Ο 
Έβρος στο επίκεντρο και γί-
νεται είδηση σε όλο τον κό-
σμο ενώ οι εικόνες στα σύνο-
ρα με τις ορδές μεταναστών 
και συνοριοφύλακες, στρατό 
και αστυνομία από την άλλη 
έκαναν τον γύρο του κόσμου. 
Τις επόμενες ημέρες, με τα 
επεισόδια να μην περιορίζο-
νται στο βόρειο τμήμα αλλά 
να εξαπλώνονται σε όλο το 
μήκος των συνόρων, η Ευρώ-
πη στρέφει το βλέμμα στην Ελ-
λάδα με την επίσκεψη των ευ-
ρωπαϊκών αξιωματούχων στον 
Έβρο και στις Καστανιές από 
όπου δηλώνουν την συμπαρά-
στασή τους για την χώρα μας 
στην φύλαξη των Ελληνικών 
και Ευρωπαϊκών συνόρων. 

Τα επεισόδια στον Έβρο το 
2020 ξεκίνησαν στις 28 Φε-
βρουαρίου 2020 όταν η τουρ-
κική κυβέρνηση ανακοίνωσε 
ότι σε αντίδραση για τον θά-
νατο τριαντατριών τούρκων 
στρατιωτών στο Ιντλίμπ, προ-
χωράει μονομερώς στο άνοιγ-

μα των συνόρων της προς την 
Ελλάδα για να περάσουν οι 
πρόσφυγες και μετανάστες 
που επιδιώκουν να φτάσουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ταυτόχρονα δεκάδες χιλιά-
δες πρόσφυγες μετανάστες 
έφθασαν στα ελληνοτουρ-
κικά σύνορα κατά μήκος του 
ποταμού Έβρου. Η διακίνηση 
έγινε μέσω λευκών λεωφο-
ρείων και ταξί. Ο εφοδιασμός 
τους με τούρκικα πυρομαχι-
κά. Η προσπάθεια διάρρηξης 
του φράγματος με τούρκικο 
τεθωρακισμένο αυτοκίνητο 
ευρωπαϊκής προέλευσης δεν 
επέφερε το ποθητό αποτέλε-
σμα. Οι ελληνικές αστυνομι-
κές δυνάμεις με την βοήθεια 
των πολιτών κατάφεραν με 
πυροσβεστήρες, φωταγωγία, 
μεγάφωνα καθώς και με την 
επισκευή του φράχτη να εμπο-
δίσουν την άτακτη εισβολή. Ο 
πρωθυπουργός Μητσοτάκης 
τελικά έκλεισε τα σύνορα λό-
γω κορονοιού. Η συνέχεια έγι-
νε με την ερευνητική επιχείρη-
ση του Ορούτς Ρέις. 

Ως αντίδραση στους δεκά-
δες νεκρούς Τούρκους στρα-
τιώτες από την επίθεση συρι-
ακών και ρωσικών δυνάμεων 
στην περιοχή της Ιντλίμπ, η 
Τουρκία ανακοίνωσε ότι ανοί-

γει μονομερώς τα σύνορά της 
προς την Ευρώπη στους πρό-
σφυγες και μετανάστες, δί-
νοντας εντολή στις δυνάμεις 
ασφαλείας που βρίσκονται στα 
σύνορα με την Ελλάδα, να μην 
εμποδίζουν τη διέλευσή τους. 
Μέσα σε λίγες ώρες πολυπλη-
θείς ομάδες μεταναστών άρ-
χισαν να φτάνουν στα ελλη-
νοτουρκικά χερσαία σύνορα, 
με την Τουρκία να ανακοινώ-
νει επίσημα την φανταστική 
διέλευση 80 χιλιάδων μετα-
ναστών στην Ελλάδα και την 
ανακοίνωση διακοσίων χιλιά-
δων που ακολουθούν. Άμεσα 
η ελληνική κυβέρνηση διέκο-
ψε τη λειτουργία του τελω-
νείου των Καστανεών Έβρου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποτροπή ανεξέλεγκτης ει-
σόδου ατόμων στο ελληνικό 
έδαφος. 

Το πρωί του Σαββάτου 29 
Φεβρουαρίου ο Τούρκος πρό-
εδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, δήλωσε ότι τα σύνορα 
της Τουρκίας προς την Ευ-
ρώπη είναι ανοιχτά, σημειώ-
νοντας: «Δεν θα κλείσουμε 
τις πύλες στους πρόσφυγες. 
Περίπου 18.000 πρόσφυγες 
έχουν ήδη περάσει και σήμε-
ρα ο αριθμός θα είναι 25.000 
με 30.000 και δεν θα κλείσου-

με τις πόρτες μας, διότι η Ε.Ε. 
πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύ-
σεις της». Χιλιάδες άτομα συ-
νωστίζονται στην περιοχή των 
Καστανιών Έβρου, με την επι-
δίωξη να περάσουν στην ελ-
ληνική πλευρά, ενώ μονάδες 
των ΜΑΤ καταφθάνουν από 
διάφορες περιοχές της Ελλά-
δας προς ενίσχυση της ελληνι-
κής αποτρεπτικής δύναμης. Ο 
υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε 
επίσκεψή του στον Έβρο δή-
λωσε: «Χιλιάδες δυστυχισμένοι 
άνθρωποι στοιβάζονται στα 
σύνορά μας. Δεν έχουν έρ-
θει εδώ από μόνοι τους. Τους 
διώχνει, τους απωθεί και τους 
χρησιμοποιεί η γείτονα χώρα, 
η Τουρκία. Θέλουμε να στεί-
λουμε ένα μήνυμα προς κάθε 
κατεύθυνση, oτι δεν πρόκειται 
να αφήσουμε να περάσει κα-
νείς χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά 
έγγραφα. Η Ελλάδα έχει σύ-
νορα. Η Ευρώπη έχει σύνορα». 
Από την Wikipedia

Το άτυπο σύνθημα των ημε-

ρών 

 Για όλο αυτό το διάστημα 
τεράστιο ήταν το κύμα συμπα-
ράστασης και τα όσα ειπώθη-
καν τόσο για τις ελληνικές δυ-
νάμεις όσο και για την στάση 

των πολιτών του Έβρου απέ-
ναντι στα όσα αντιμετώπιζαν 
και έβλεπαν κυριολεκτικά δί-
πλα από τα σπίτια τους: πολ-
λοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι 
και απλοί πολίτες ήταν αυτοί 
που εξύμνησαν το κουράγιο 
τους, το θάρρος τους, δηλώ-
ναν συμπαράσταση και ηθι-
κή και έμπρακτη, μιλήσαν για 
“πραγματικούς ακρίτες” και 
“φύλακες των συνόρων”. Το 
άτυπο σύνθημα εκείνων των 
ημερών που εμφανιζόταν πα-
ντού: “ο Έβρος δεν πέφτει”. 
Σήμερα, λίγοι ίσως θυμού-
νται τα επεισόδια στα σύνο-
ρα, καθώς τα κλισέ περί “κο-
ντής μνήμης” και το “εύκολα 
ξεχνάμε” δυστυχώς επαλη-
θεύονται. Το βέβαιο είναι ότι 
αποτέλεσε μία καμπή στο θέμα 
της διαχείρισης του μετανα-
στευτικού: ο περίφημος “φρά-
χτης του Έβρου” κατά πολλούς 
οφείλεται σε αυτό. Όπως και 
η πρόσληψη συνοριακών φυ-
λάκων, που ακολούθησε, όπως 
και το ζήτημα των δομών στο 
Φυλάκιο, που επίσης ακολού-
θησε. Σίγουρο επίσης είναι ότι 
όσο γρήγορα πλέχτηκαν τα 
εγκώμια για τους ακρίτες του 
Έβρου τόσο γρήγορα και ξε-
χάστηκαν…
radioevros.gr

Τρία χρόνια από την «κρίση του Έβρου» 
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020: 
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ 
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ 
ΞΕΣΠΑΣΑΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ 
ΕΒΡΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ      

Όλο το ιστορικό της ελληνοτουρκικης 
κρίσης με «όχημα» εκατοντάδες 
πρόσφυγες και μετανάστες

Συνελήφθη το βρά-
δυ της Καθαράς Δευτέ-
ρας στην Αλεξανδρούπο-
λη, από αστυνομικούς της 

Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
με τη συνδρομή αστυνομι-
κών του Τμήματος Τροχαί-
ας, ένας ημεδαπός, διότι 
όπως διαπιστώθηκε εισήλ-
θε νωρίτερα σε δύο σταθ-
μευμένα ανασφάλιστα Ι.Χ.Ε 
αυτοκίνητα στην πόλη της 
Αλεξανδρούπολης αφαι-

ρώντας από το εσωτερικό 
τους διάφορα αντικείμενα, 
ενώ επιπλέον επιχείρησε να 
διαρρήξει και άλλα σταθ-
μευμένα οχήματα χωρίς να 
τα καταφέρει. Την προανά-
κριση ενεργεί η Υποδιεύ-
θυνση Ασφάλειας Αλεξαν-
δρούπολης

Αλεξανδρούπολη: 
“Τρύπωνε” σε αυτοκίνητα 
και έκλεβε ό,τι έβρισκε

Συνελήφθη ένας 
ημεδαπός
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Οι φορείς και τα πρό-
σωπα που αποτελούμε την 
Πρωτοβουλία για τη δημι-
ουργία Περιφερειακής Ενό-
τητας Βορείου Έβρου εκτι-
μούμε ως πολύ θετική την 
ανακοίνωση εντός του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Ορε-
στιάδας της επικεφαλής του 
συνδυασμού «Δήμος Ορε-
στιάδας Τόπος Να Ζω» Μα-
ρίας Γκουγκουσκίδου ότι συ-
ντάσσεται στον αγώνα και 
ενσωματώνει στο πρόγραμ-
μά του την προώθηση του 
στόχου αυτού, αλλά και την, 
έστω σύντομη και ρηχή, συ-
ζήτηση που προκάλεσε.

Η βάση των αιτημάτων 
και των διαπιστώσεων είναι 
ολόσωστη, όπως ειπώθη-
κε. Πράγματι, είναι σε όλους 
μας ορατή κι αντιληπτή η 
ραγδαία επιδείνωση της κα-
τάστασης της περιοχής μας 
σε όλους τους τομείς. Πλη-
θυσμιακά και οικονομικά η 
συρρίκνωση είναι πολύ με-
γάλη με συνακόλουθα απο-
τελέσματα στην υγεία, στην 
εκπαίδευση, στον πολιτισμό, 
στον αθλητισμό και σε κά-
θε δραστηριότητα δηλωτι-
κή της ποιότητας ζωής που 
απολαμβάνουν ή καλύτερα 
υπομένουν οι κάτοικοι. Δεν 

αφορά τη συζήτησή μας, 
αυτή την ώρα, η απόδοση 
ευθυνών. Ο τόπος μας έχει 
ιδιαίτερα προβλήματα που 
χρήζουν ιδιαίτερα στοχευ-
μένες παρεμβάσεις από την 
Πολιτεία. Για να διεκδική-
σουμε αυτές τις παρεμβά-
σεις και να δοθούν λύσεις, 
θα πρέπει να οριοθετήσουμε 
τον χώρο που τις χρειάζεται 

και ν’ αποκτήσουμε δική μας 
ξεχωριστή φωνή.

Το πρώτο βήμα για την 
αντιστροφή της φθίνουσας 
πορείας είναι η δημιουργία 
νέας Περιφερειακής Ενό-
τητας Βορείου Έβρου, κά-
τι που θα υπηρετήσει τους 
δύο παραπάνω στόχους. Εί-
ναι το πλαίσιο που θα δώσει 
τη δυνατότητα στο Κράτος 

να αποφασίσει, σε αρμονία 
με την ευρωπαϊκή θεώρη-
ση των πραγμάτων που έχει 
καθιερώσει τις υποδιαιρέ-
σεις NUTS στις χώρες (με 
μικρότερη την Περιφερει-
ακή Ενότητα) προκειμένου 
να έχει τα στατιστικά στοι-
χεία για κάθε περιοχή και να 
διαμορφώνει ανάλογα τις 
δράσεις της, και να εφαρ-

μόσει τα «ολόσωστα» μέ-
τρα που προτείνουμε. Αυτό 
το πλαίσιο δεν αντιμάχεται 
τους ισχυρούς Δήμους. Αντι-
θέτως, διασφαλίζει τον μό-
νιμο πληθυσμό που θα συ-
γκροτήσει τον ισχυρό Δήμο.

Την διεκδίκηση αγκαλιά-
ζει ήδη πολύ σημαντικός 
αριθμός φορέων, προσώ-
πων με δημόσιο ρόλο και 
λόγο, ατόμων που ενδιαφέ-
ρονται κι αγωνιούν για το 
μέλλον του τόπου και ο κύ-
κλος της συμμετοχής διευ-
ρύνεται συνεχώς. Είναι πολύ 
σημαντικό να συμμετάσχουν 
ή και να πρωταγωνιστήσουν 
οι νυν δημοτικές παρατά-
ξεις, που έχουν προσκληθεί 
όλες, και οι όποιες νέες στο 
εγχείρημα της διεκδίκησης. 
Στον αγώνα αυτόν δεν πε-
ρισσεύει κανείς.

Είναι εφικτό, ενωμένοι 
και συνεπώς πιο δυνατοί, 
να επιτύχουμε η είσοδος στο 
νέο αιώνα ζωής του Βορεί-
ου Έβρου εντός της Ελλά-
δας να συνδυαστεί με την 
ίδρυση της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Έβρου, 
ως χρέος της Πολιτείας ένα-
ντι της περιοχής αλλά και 
όλων μας έναντι των νέων 
γενεών.

– Περισσότερες πλη-
ροφορίες: https://www.
facebook .com/vore ios .
evros/

“Δυναμώνει το αίτημα για τη δημιουργία 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Έβρου”

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, 
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ   

Την διεκδίκηση αγκαλιάζει ήδη 
πολύ σημαντικός αριθμός φορέων, 
προσώπων με δημόσιο ρόλο και 
λόγο, ατόμων που ενδιαφέρονται κι 
αγωνιούν για το μέλλον του τόπου, 
σημειώνεται σε ανακοίνωση

“Μέσα στους αφανείς ήρω-
ες που δίνουν κάθε καλοκαίρι 
την μάχη με τα πύρινα μέτω-
πα πέραν των Πυροσβεστικών 
δυνάμεων, της αστυνομίας και 
του Στρατού είναι και οι υλο-
τόμοι των δασικών συνεταιρι-
σμών και ευρύτερα οι άνθρω-
ποι της Δασικής Υπηρεσίας. 

Μάλιστα στην πρόσφατη 
πυρκαγιά στη Δαδιά, που μας 
συγκλόνισε όλους, οι επίση-
μες ανακοινώσεις του Πυρο-
σβεστικού Σώματος τόνιζαν 
με τον πλέον σαφή τρόπο, 
τη συνδρομή που παρέχουν 
οι Δασικές Υπηρεσίες Έβρου, 
οι οποίες κατευθύνουν τους 
υλοτόμους των δασικών συ-
νεταιρισμών της περιοχής και 
των όμορων δασαρχείων Δι-
δυμότειχου και Αλεξανδρού-
πολης, οι οποίοι δημιουργούν 
επιπλέον αντιπυρικές ζώνες 

και λωρίδες και διαπλατύνουν 
τις υφιστάμενες. 

Το ευχαριστώ όμως δυστυ-
χώς έμεινε στα λόγια, καθώς 
ακόμη και σήμερα παραμένουν 
απλήρωτοι. 

Συγχαρητήρια στα λόγια 
λοιπόν αλλά απλήρωτες οι 
υπερωρίες των δασικών υπαλ-
λήλων από την κυβέρνηση. 

Επίσης οι δασικοί συνεται-
ρισμοί δεν έχουν πληρωθεί 
ακόμα την εργασία για την 
υλοτόμηση καυσόξυλων της 
περιόδου 2022, για τις ατο-
μικές ανάγκες των κατοίκων 
των ορεινών περιοχών.

Αν και οι εργασίες ολοκλη-
ρώνονται εγκαίρως από τα μέ-
λη των συνεταιρισμών, μολα-
ταύτα η μεγάλη καθυστέρηση 
στις πληρωμές εμμένει!

Χαρακτηριστικά, οι δασι-
κοί συνεταιρισμοί στην προ-

σπάθεια να αντεπεξέλθουν 
και να προσφέρουν την πο-
σότητα ξυλείας για την οποία 
έχουν δεσμευτεί προβαίνουν 
σε μία σειρά ενεργειών που 
τους φέρνει αντιμέτωπους με 
το μεγάλο κόστος, κάτι που 
αναλαμβάνει, βέβαια να κα-
λύψει το κάθε μέλος του συ-
νεταιρισμού. 

Επιπλέον, δεν μπορεί κα-
νείς να αψηφήσει και το πολύ 
σημαντικό κόστος που επιβα-
ρύνει τα μέλη του  συνεται-
ρισμού.

Με λίγα λόγια, δαπανά κό-
πο και χρήματα, χωρίς ωστό-
σο να αμείβεται για τις υπη-
ρεσίες του. 

Κάτω από αυτές τις συνθή-
κες οι περισσότεροι συνεται-
ρισμοί εύλογα αδυνατούν να 
«επιβιώσουν»…

Συνεπώς περισσότερο από 
ποτε παραμένει επιτακτική η 
ανάγκη για την καταβολή των 
δεδουλευμένων τους, ώστε να 
μπορέσουν να συνεχίσουν να 
εργάζονται και να παραμένουν 
στον τόπο αυτοί και οι οικο-
γένειές τους”.

Μαλτέζος: Στον… «αέρα» το ζήτημα 
των απλήρωτων Δασικών Συνεταιρισμών
Παρέμβαση για το ζήτημα των απλήρωτων 
Δασικών Συνεταιρισμών πραγματοποίησε ο 
υποψήφιος βουλευτής Εβρου του ΣΥΡΙΖΑ 
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Καθώς πάνω από τα Καρπά-
θια αρχίζουν να συσσωρεύονται 
σύννεφα πολέμου, ο δίαυλος του 
λιμανιού της Αλεξανδρούπολης 
αρχίζει να υπερθερμαίνεται. Η δι-
έλευση εφοδιοπομπών του ΝΑ-
ΤΟ προς και από την καυτή ζώνη 
της εμπόλεμης Ουκρανίας ανα-
μένεται από τις επόμενες ημέρες 
να είναι η μεγαλύτερη των τε-
λευταίων χρόνων. Η επικίνδυνη 
αστάθεια στη Μολδαβία ανεβά-
ζει κατακόρυφα τον στρατιωτι-
κό ρόλο της Αλεξανδρούπολης. 

«Θα υπάρξει από τα μέσα 
Μαρτίου έως τα τέλη Αυγού-
στου μια πρωτοφανής κινητικό-
τητα, σε επίπεδο στρατιωτικού 
εφοδιασμού, των δυνάμεων της 
Συμμαχίας στα δυτικά παράλια 
της Μαύρης Θάλασσας, και πιο 
πάνω, σε μια περίοδο που συσ-
σωρεύονται σύννεφα πολέμου 
στα σύνορα της Ρουμανίας», είπε 
στην «Κ» πηγή που παρακολου-
θεί τα «ροτέισον» του ΝΑΤΟ, μέ-
σω Αλεξανδρούπολης, στη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη, μετά τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στην Αλεξανδρούπολη μετέ-
βη τη Δευτέρα και η υφυπουρ-
γός Αμυνας των ΗΠΑ Σελέστ 
Γουόλαντερ, που συνόδευε τον 
Αντονι Μπλίνκεν στην περιοδεία 
του στην Ανατολική Μεσόγειο. Η 
Αμερικανίδα υπουργός επισκέ-
φθηκε, μαζί με τον ομόλογό της 
Νίκο Χαρδαλιά, τον αρχηγό ΓΕΕ-
ΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο και τον 
πρέσβη της χώρας της στην Αθή-
να Τζορτζ Τσούνη, την έδρα της 
12ης Μεραρχίας καθώς και τους 
χώρους του λιμανιού, όπου ενη-
μερώθηκε από τον πρόεδρό του 
Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ για τις 
επικείμενες διελεύσεις.

Υπό άλλες συνθήκες, η μετακί-
νηση εφοδιοπομπών θα ήταν μια 
διαδικασία «ρουτίνας», στο πλαί-
σιο των στρατιωτικών ασκήσεων 
που διεξάγονται διαρκώς στον 
άξονα από τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία έως τη Σλοβακία και 
την Πολωνία. Πλέον, όμως, στην 
επικίνδυνη εξίσωση της ουκρα-
νικής σύγκρουσης προστέθηκε 
μια νέα παράμετρος, αυτή της 
διαφαινόμενης αποσταθεροποί-
ησης της Μολδαβίας, η ηγεσία 
της οποίας ενοχοποιεί ευθέως 
τη Μόσχα.

Το ΝΑΤΟ δεν έχει ανεπτυγ-
μένες δυνάμεις στη Μολδαβία, 
καθώς κάτι τέτοιο θα εκλαμβα-
νόταν ως πρόκληση από τη Ρω-
σία και πιθανότατα θα κλιμάκω-
νε τη σύγκρουση. Την επιτηρεί 
όμως από τη γειτονική Ρουμα-
νία, όπου έχει έτοιμο να επέμ-
βει έναν άριστα εξοπλισμένο πο-
λυεθνικό «Σχηματισμό Μάχης» 

τουλάχιστον 7.000 ανδρών, υπό 
τον Γάλλο διοικητή Tricand de 
la Goutte, δύναμη που ανεφο-
διάζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω 
Αλεξανδρούπολης.

Οι εξελίξεις των τελευταίων 
ημερών στη Μολδαβία, που μό-
λις πρόσφατα έλαβε καθεστώς 
υποψήφιας προς ένταξη στην 
Ε.Ε. χώρας σε μια προσπάθεια 
να ενισχυθεί ο φιλοδυτικός προ-
σανατολισμός της, έχουν θέσει 
σε κατάσταση συναγερμού τους 
Δυτικούς. Η φιλοευρωπαία πρό-
εδρος της χώρας των 2.700.000 
κατοίκων, Μάγια Σάντου, απέ-
πεμψε την πρωθυπουργό Νατα-
λία Γαβρίλιτσα δηλώνοντας πως 
«ήρθε η ώρα να φύγει λόγω των 
πολλαπλών κρίσεων που προ-
καλούνται από τη ρωσική επι-
θετικότητα στην Ουκρανία» και 
διόρισε στη θέση της τον έως 
τότε επικεφαλής των μυστικών 
υπηρεσιών, Ντορίν Ρετσεάν. Εί-
χαν προηγηθεί δηλώσεις αξιω-
ματούχων των αρχών ασφαλεί-
ας για προσπάθεια της Ρωσίας 
και του ίδιου του Πούτιν να απο-
σταθεροποιήσουν τη χώρα και 
να ανατρέψουν την κυβέρνηση, 
ενώ στο ίδιο πνεύμα υπήρξαν και 
σχετικές δηλώσεις του Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι, που μάλιστα μίλησε 

για επικείμενη ρωσική στρατιω-
τική επίθεση στη Μολδαβία. Τον 
πολιτικό σεισμό ακολούθησαν δι-
αδηλώσεις χιλιάδων Μολδαβών, 
οι οποίοι ξαφνικά βγήκαν στους 
δρόμους της πρωτεύουσας Κισι-
νάου προκειμένου να διαμαρτυ-
ρηθούν για την ακρίβεια – κατά 
την κυβέρνηση κατέβηκαν υπο-
κινούμενοι από το ισχυρό φιλο-
ρωσικό κόμμα. 

Χώρα φτωχή, πολιτικά διχα-
σμένη σε φιλορώσους και φι-
λοδυτικούς, η Μολδαβία έχει 
στρατηγική θέση στα σενάρια 
που σχετίζονται με τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, όπως σημειώνει 
η ιταλική il Tempo, καθώς ένα 
τμήμα της, στο οποίο υπερισχύ-
ουν συντριπτικά οι φιλορώσοι, 
αυτό της Υπερδνειστερίας, έχει 
de facto αποσχιστεί και φιλοξε-
νεί στα εδάφη του ισχυρή ρωσική 
στρατιωτική δύναμη με πυραύ-
λους και βαρύ οπλισμό. Καθώς 
ο νέος Μολδαβός πρωθυπουρ-
γός στις πρώτες κιόλας δηλώ-

σεις του ήγειρε θέμα απόσυρσης 
των ρωσικών στρατευμάτων από 
την Υπερδνειστερία, η αντίδρα-
ση του Κρεμλίνου ήταν άμεση 
και σκληρή. Διά του εκπροσώ-
που του Ντμίτρι Πεσκόφ αξίω-
σε από τις Αρχές της Μολδαβί-
ας «να είναι προσεκτικές για την 
παρουσία των ρωσικών στρατευ-
μάτων στην Υπερδνειστερία» και 
χαρακτήρισε «πολύ τεταμένες» 
τις σχέσεις των δύο πλευρών, 
κατηγορώντας την ηγεσία του Κι-
σινάου για καλλιέργεια «αντιρω-
σικής υστερίας» στον πληθυσμό.

Στη Συμμαχία έχει σημάνει 
συναγερμός για την αστάθεια 
που υποδαυλίζει η Μόσχα στη 
Μολδαβία.

Σε ένα τέτοιο ασταθές περι-
βάλλον και με ανησυχητικά ση-
μάδια για μεταφορά, διά της 
αποσταθεροποίησης της Μολδα-
βίας, της έντασης προς τον Νότο, 
η στρατιωτική, και όχι μόνο, ση-
μασία του λιμανιού της Αλεξαν-
δρούπολης αναβαθμίζεται.

Πλην των στρατιωτικών σχε-
διασμών, έχουν αρχίσει ήδη προ-
ετοιμασίες στις υποδομές του και 
για τη χρήση του στην ανοικοδό-
μηση της μεταπολεμικής Ουκρα-
νίας. Oλα συντείνουν στο ότι ο 
δίαυλος της Αλεξανδρούπολης 
προορίζεται για βασική αρτηρία 
μεταφοράς υλικών και πάσης 
φύσεως φορτίων προς και από 
την κατεστραμμένη Ουκρανία, 
και γι’ αυτό επιχειρείται η ταχεία 
αναβάθμιση της σιδηροδρομι-
κής γραμμής που τη συνδέει με 
τα προς Βορρά οδικά δίκτυα και 
λιμάνια (Κωνστάντζα, Βάρνα, 
Μπουργκάς, εκβολές του Δού-
ναβη, Βαλτική).

Τις επόμενες ημέρες ξεκινούν 
στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία 
στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑ-
ΤΟ, με κορυφαίες την «Atlantic 
Resolve 23» και την «Defender 
Europe 23», και οι «κάννες» των 
όπλων θα είναι στραμμένες βο-
ρειοανατολικά προς το δέλτα του 
Προύθου ποταμού, όπου πάει να 

ανάψει και άλλη φωτιά. Και οι 
δύο ασκήσεις θα ανεφοδιαστούν 
μέσω Αλεξανδρούπολης.

Η Ελλάδα στο Κισινάου
Αξιωματούχοι, όπως η πρό-

εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο 
Αμερικανός ΥΠΕΞ Αντονι Μπλίν-
κεν κ.ά., ταξίδεψαν τον τελευ-
ταίο καιρό στο Κισινάου για να 
υπογραμμίσουν τη στήριξη της 
Ε.Ε. και των ΗΠΑ στον δυτικό 
προσανατολισμό της Μολδαβί-
ας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσε-
ται και το ταξίδι της Προέδρου 
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σα-
κελλαροπούλου στο Κισινάου το 
τριήμερο 28 Φεβρουαρίου – 2 
Μαρτίου, όπου θα μιλήσει στο 
Πανεπιστήμιο του Κισινάου και 
θα έχει συναντήσεις με μέλη της 
εκεί ολιγάριθμης ελληνικής μει-
ονότητας.
Σταύρος Τζίμας
Καθημερινή 

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συνωστισμός στον δίαυλο του Έβρου
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΜΒΟ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΑΤΟΪΚΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ, 
ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΗ 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ   

Καθώς πάνω από τα Καρπάθια αρχίζουν 
να συσσωρεύονται σύννεφα πολέμου, ο 
δίαυλος του λιμανιού του Έβρου αρχίζει 
να υπερθερμαίνεται
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Τρίμηνη διάρκεια θα έχει φέ-
τος η ακτοπλοϊκή σύνδεση της 
Λήμνου με την Σαμοθράκη και 
την Αλεξανδρούπολη. Το «Αδα-
μάντιος Κοραής» της Zante 
Ferries θα εκτελεί τρία δρομο-
λόγια την εβδομάδα συνδέοντας 
τον Έβρο με τη Λήμνο.

Η συγκεκριμένη γραμμή, τα 
τελευταία χρόνια έχει καθιερω-
θεί και είναι πολλοί οι Εβρίτες 
που την προτιμούν για ένα ταξί-
δι στο πανέμορφο νησί του βο-
ρείου Αιγαίου. Αρκετοί είναι και 
οι κάτοικοι της Λήμνου που επι-
σκέπτονται τόσο τη Σαμοθράκη, 
όσο και την Αλεξανδρούπολη για 

τις διακοπές τους. 
Η σύμβαση ανάθεσης της 

γραμμής Αλεξανδρούπολη – 
Σαμοθράκη, μεταξύ Υπουργείου 
Ναυτιλίας και πλοιοκτήτη, προ-
βλέπει τα εξής δρομολόγια με 
τους εξής όρους:

1)Αλεξανδρούπολη - Σαμο-
θράκη και επιστροφή, με την 
εκτέλεση επτά δρομολογίων 
την εβδομάδα, καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της δρομολογιακής περι-
όδου (ως 31/10/2023) πλην της 
θερινής περιόδου, από 5/6 ως 
3/9 και την υποχρέωση εκτέλε-
σης 7 δρομολογίων την εβδομά-
δα, άνευ καταβολής μισθώματος, 

κατά τη θερινή περίοδο από 5/6 
ως 3/9 έναντι τιμήματος 8.798 
ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο

2)Σαμοθράκη – Λήμνος και 
επιστροφή, σε συνέχεια δρομο-
λογίων από Αλεξανδρούπολη, 

με την εκτέλεση 3 δρομολογί-
ων την εβδομάδα, κατά τη  θε-
ρινή περίοδο, από 5/6 ως 3/9  
με το Αδαμάντιος Κοραής, ένα-
ντι μισθώματος 14.098 ευρώ, 
ανά πλήρες δρομολόγιο, για το 

χρονικό διάστημα μέχρι την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και της σύναψης 
σχετικής σύμβασης της εν λόγω 
δρομολογιακής γραμμής.

Το «Αδαμάντιος Κοραής» είναι 

ναυπηγημένο το 1987, έχει μή-
κος 100 μέτρα και πλάτος 17,2 
μέτρα. Είναι πλοίο μεταφοράς 
οχημάτων και επιβατών. Μπορεί 
να μεταφέρει 1.040 επιβάτες και 
350 Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Και φέτος σύνδεση Αλεξανδρούπολης 
και Σαμοθράκης με τη Λήμνο

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 
ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 3 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ             

Προβλέπονται τρία δρομολόγια την 
εβδομάδα  

Εργατικά σωματεία συνεχί-
ζουν να συγκεντρώνουν είδη 
πρώτης ανάγκης στο Εργατι-
κό Κέντρο Αλεξανδρούπολης 
για τα θύματα των σεισμών σε 
Τουρκία και Συρία.

Όπως ανακοινώνουν σε 
ανακοίνωσή τους, τις προηγού-
μενες μέρες με τη συμμετοχή 
αντιπρόσωπων των σωματείων 
μας παραδόθηκαν οι πρώτοι 
100 τόνοι υλικής αλληλεγγύης 
των ταξικών συνδικάτων της 
χώρας μας στις σεισμόπληκτες 
περιοχές της Τουρκίας.

Η συνεισφορά των εργαζό-
μενων, των φοιτητών, των μι-
κρών μαθητών και γενικά του 
λαού της Αλεξανδρούπολης 
ήταν μεγάλη! Όλοι τους ένιω-
σαν συγκίνηση και περηφάνια!

Καλούμε τους εργαζόμε-
νους, τα σωματεία και τους 

συλλόγους της πόλης μας να 
συνεχίσουμε την προσπάθεια 
συγκέντρωσης ειδών πρώτης 
ανάγκης καθώς θα ακολου-
θήσει τις επόμενες μέρες και 
νέα αποστολή ανθρωπιστικού 
υλικού.

Συνεχίζουμε την προσπά-
θεια να παραδοθεί με ασφά-
λεια και ταχύτητα το ανθρω-
πιστικό υλικό απευθείας στους 
ανθρώπους που βασανίζονται 
αυτές τις μέρες στην Τουρ-
κία, να εξασφαλίσουμε δηλα-
δή πως η προσφορά του λαού 
μας δεν θα παραπέσει αλλά θα 
φτάσει έγκαιρα εκεί που πρέ-
πει. Παρά τις μεγάλες δυσκο-
λίες που υπάρχουν λόγω της 
κατάστασης στη Συρία γίνεται 
αντίστοιχη προσπάθεια για να 
φτάσει ανθρωπιστικό υλικό και 
στον συριακό λαό, για την ανα-

κούφιση των πληγέντων.
Συγκεντρώνουμε υλικά 

πρώτης ανάγκης για τα θύμα-
τα του σεισμού στην Τουρκία 
και τη Συρία. Συγκεκριμένα:

•  Κουβέρτες – μπουφάν

•  Πάνες ενηλίκων / μωρών, 
Σερβιέτες

•  Απορρυπαντικά ρούχων
•  Ορούς
•  Γάζες
•  Χανζαπλαστ

•  Είδη ατομικής υγιεινής
(ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΚΑΙ ΡΟΥΧΑ)
Σημείο και ώρες παράδο-

σης υλικών
Ισόγειο Εργατικού Κέντρου 

Έβρου (Λ. Δημοκρατίας 372, 
Αλεξανδρούπολη)

  Τετάρτη 1/3/2023, 5:00 
μ.μ. – 8:00 μ.μ.

  Παρασκευή 3/3/2023, 
5:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.

Αλεξανδρούπολη: Σωματεία συνεχίζουν τη συγκέντρωση 
βοήθειας για τους σεισμοπαθείς λαούς Τουρκίας και Συρίας

Εργατικά σωματεία συνεχίζουν να 
συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης στο 
Εργατικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ    
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   ΑΔΑ:6ΠΔ3ΟΡ10-ΚΗΨ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  16/2023  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θρά-
κης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 1790/12-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΓ7ΟΡ1Ο-5ΜΜ)  
Απόφασης διενέργειας, 

Προκηρύσσει
Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για 

την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ» (cpv: 09134100-8 Πετρέλαιο 
ντίζελ) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 
Κέντρων Υγείας   αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης για 
ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων πέντε χιλιάδων πε-
ντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτών  (205.572,37€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (εκτός του Αγίου Όρους), και με 

κριτήριο    κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτω-
σης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής 
τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) κατά νομό, όπως αυτή διαμορφώνεται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης, με δικαίωμα προαίρε-
σης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 205.572,37€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις  23-
02-2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα : ΤΡΙΤΗ, 28-02-2023 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31-03-2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ, 
05-04-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης:  ΠΕΜΠΤΗ, 06-04-2023 και ώρα 11:00π.μ. 
στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 184867.
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 

147/Α/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποι-

ούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, 

να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό 
θα είναι ίσο με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Εφόσον ο υποψήφιος καταθέτει προσφορά για ορισμένα Κέντρα Υγεί-
ας (υποχρεωτικά στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών) η 
εγγυητική επιστολή θα πρέπει να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί 
στην προϋπολογιζόμενη αξία αυτών, όπως αναφέρεται στον πίνακα του 
Παραρτήματος I της διακήρυξης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα 
πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και 
Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά 
– Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, Τηλ.2313/327867,  
e-mail: promithies@4ype.gr). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 
και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Θεσσαλονίκη,  23-02-2023                                                                               
Ο Διοικητής 

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

Προβληματισμοί
Μία συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού, τη Δημοκρατία - Μέρος 46ο 

«Η επιρροή του Στωικισμού στη Ρωμαϊκή Περίοδο
 & τα πλαίσια επίτευξης της ελευθερίας» 

Σ
την προηγούμενη συνέντευξή 

μας αναφέρθηκες στην ανά-

πτυξη της Επικούρειας φιλο-

σοφίας και στην επίτευξη της 

ελευθερίας στα πλαίσια μίας 

νέας κοινωνικής και πολιτικής πραγ-

ματικότητας με την άνοδο της Μακε-

δονικής Αυτοκρατορίας, η οποία πέραν 

των βασιλικών επιδιώξεων διαμόρφω-

σε τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτι-

κού βίου. Ωστόσο, παράλληλα αναπτύ-

χθηκαν και άλλα φιλοσοφικά ρεύματα, 

μεταξύ των οποίων ο Στωικισμός και ο 

Σκεπτικισμός, στα οποία και αναφέρ-

θηκες εν τάχη και τα οποία διέπλασαν 

τα νέα όρια ελευθερίας κατά την ιστο-

ρική εξέλιξη των κοινωνιών.

Ακριβώς! Μάλιστα αυτά τα φιλοσοφικά 
ρεύματα, όπως και οι Σχολές των Κυνικών, 
των Νεοπυθαγόρειων του Νεοπλατωνισμού 
κ.λπ., μαζί με την Επικούρεια φιλοσοφία, θα 
επιμηκύνουν τη διάρκειά τους μέσα στον 
χρόνο και κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, με ελάχιστες διαφοροποι-
ήσεις από τις αρχικές τους απόψεις, επα-
νατοποθετώντας έτσι τα νέα πλαίσια ευ-
δαιμονίας, αυτάρκειας και ελευθερίας του 
ανθρώπου, όπως πολύ σωστά επισήμανες, 
καθώς όχι μόνο έχει πια χαθεί η παλιά δι-
ασύνδεση μεταξύ ατόμου και πόλης, αλλά 
ο πολίτης υποτασσόμενος στις ιεραρχικές 
δομές της ρωμαϊκής ταυτότητας έχει απο-
λέσει κάθε ατομική ελευθερία.   

Ξεκινώντας όμως από την αρχή θα ήθε-
λα να τονίσω ότι τουλάχιστον για τους 
στωικούς, οι οποίοι επηρέασαν βαθύτατα 
τη ρωμαϊκή σκέψη, η αναζήτηση της ελευ-
θερίας και ευδαιμονίας δεν έγκειται στη δι-
αμόρφωση της δημοκρατικής ελευθερίας, η 
οποία κατά τους κλασικούς χρόνους κάλυ-
πτε σωρευτικά το σύνολο των εκδηλώσεων 
του ανθρώπου σε ατομικό, κοινωνικό και 
πολιτικό πλαίσιο, αλλά στη συμφωνία του 
βίου του κάθε ανθρώπου προς τη φύση, η 
οποία μέσω του ορθού λόγου οδηγεί τον 
άνθρωπο στην αρετή. Κατά τους στωικούς 
ο μόνος ελεύθερος άνθρωπος είναι ο ενά-
ρετος άνθρωπος, τιμώντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο την ιδιαιτέρα φύση του. Ωστόσο, η 
αποσύνδεση μεταξύ ατόμου και πόλης εκ-
φράστηκε από τους ίδιους, σε αντίθεση με 

τους επικούρειους και τους κυνικούς,  μέσα 
από την ανάμιξη τους με την εξουσία. Επι-
φανείς μαθητές του Ζήνωνος του Κυτιέως 
(334 - 262 π.Χ.), ιδρυτού του Στωικι-
σμού, συνδέθηκαν με ολιγαρχι-
κά και μοναρχικά καθεστώτα. 

Ενδεικτικά ο Σφαίρος ο 
Βαρυσθενίτης ή Βοσπο-
ριανός (285 – 221 π.Χ.), 
από τον Βόσπορο, μαθη-
τής του Ζήνωνος, θα δια-
τελέσει ως σύμβουλος και 
εισηγητής της Στωικής φι-
λοσοφίας στην αυλή του βα-
σιλιά της Σπάρτης Κλεομένη Β΄. 
Μετά δε την αποτυχία των 
μεταρρυθμίσεων θα καταλή-
ξει στην Αλεξάνδρεια, στην 
αυλή του βασιλιά της Αιγύ-
πτου Πτολεμαίου Φιλοπάτορος. Αντίστοιχα 
ο συμπατριώτης και μαθητής του Ζήνωνος, 
Περσαίος ο Κυτιεύς (306 - 243 π.Χ.) από 
το Κίτιο, θα συμμετάσχει στην εξουσία του 
ισχυρού Μακεδόνα Αντίγονου Β΄ Γονατά, 
αναλαμβάνοντας τη διαπαιδαγώγηση του 
διάδοχου. Όταν ο Αντίγονος κατέλαβε την 
Κόρινθο, το 244 π.Χ., τον διόρισε άρχοντα 
της πόλης. Ένα χρόνο αργότερα όμως έπε-
σε μαχόμενος κατά την υπεράσπιση της πό-
λης από τον Άρατο, στρατηγό της Αχαϊκής 
Συμπολιτείας. (Βλάσης Ρασσιάς, Θεοίς Συ-
ζήν -  Εισαγωγή στον Στωικισμό)

Αργότερα, την περίοδο της Μέσης Στοάς 
(200 – 50 π.Χ.), η Στωική φιλοσοφία,  με 
κύριους εκπροσώπους τον Παναίτιο από τη 
Ρόδο (180 - περ. 110) και τον Ποσειδώνιο 
από την Απάμεια (135 - περ. 51), με την 
απόρριψη της ιδέας ότι μόνο ο σοφός είναι 
ενάρετος, θα προβάλει ως ηθική υποχρέω-
ση την έννοια του καθήκοντος, κυρίως στην 
πρακτική καθημερινότητα του πολιτικού 
βίου. Η προδιάθεση κάποιων ανθρώπων 
προς τη σοφία και την αρετή οδηγεί τους 
στωικούς φιλοσόφους στην υποχρέωση να 
καθοδηγούν όλους εκείνους που κάνουν 
προόδους προς αυτή την κατεύθυνση, τους 
οποίους και ονομάζουν «προκόπτοντες». 
Μετά το 50 π.Χ, στο δυτικό τμήμα της Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας, σε αντίθεση με το 
ανατολικό της, όπου επικρατούσε ο Επικου-
ρισμός, θα σημειωθεί μεγάλη διάδοση του 

Στωικισμού. Η Νέα Στοά από το 50 μ.Χ. και 
εντεύθεν, με βασικούς εκπροσώπους τους 
Ρωμαίους Σενέκα ( 5 – 65 μ.Χ.),  τον Αυ-

τοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο (121-
180 μ.Χ.),  αλλά και τον Έλληνα 

Επίκτητο (50-138 μ.Χ.), από 
την Ιεράπολη της Φρυγί-
ας, θα αναδειχτεί ως η κύ-
ρια πνευματική δύναμη, 
η οποία θα καταφέρει με 
την ανάπτυξη των τεσσά-
ρων βασικών αρετών της 

Στωικής Φιλοσοφίας: του 
θάρρους, της  δικαιοσύνης, 

της εγκράτειας και της σοφί-
ας, τις οποίες και εκθειά-
ζει ο Μάρκος Αυρήλιος στο 
περίφημο έργο του «Τα εις 
εαυτόν», αλλά και μέσα από 

θυσίες, οι οποίες αναδείκνυαν τόσες άλλες 
αρετές, όπως της παρρησίας, της κατανό-
ησης, της πραότητας κ.λπ., να επιτύχει τη 
διείσδυση του Ελληνικού ανθρωπιστικού 
πνεύματος στο Ρωμαϊκό Δίκαιο. 

Μολονότι, λοιπόν, η Res Publica κατά 
τον Πολύβιο στηρίχθηκε στο  συνδυασμό 
της βασιλείας (η εξουσία των αρχόντων), 
της ολιγαρχίας (η Σύγκλητος) και της δη-
μοκρατίας (λαϊκές συνελεύσεις) και είχε 
ως αποτέλεσμα τη μακρά σταθερότητα του 
ρωμαϊκού πολιτεύματος. Εντούτοις, με την 
εξουσιαστική επέκταση των Αυτοκρατό-
ρων, αρχής γενομένης του Ιουλίου Καίσα-
ρος (100 - 44 π.Χ.), ο οποίος έπαιξε πρω-
τεύοντα ρόλο στον μετασχηματισμό της 
Ρωμαϊκής Δημοκρατίας σε Ρωμαϊκή Αυτο-
κρατορία, ο Στωικισμός ανεδύθη ως η κύ-
ρια πνευματική δύναμη, η οποία μέσα από 
αγώνες και θυσίες οδήγησε στην πτώση του 
τελευταίου των Τυράννων, του Δομιτιανού. 
Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας δολοφονήθηκε 
το 96 μ.Χ. από συνεργάτες του, οι οποίοι 
συνωμότησαν με τη γυναίκα του. Η δε Σύ-
γκλητος καταδίκασε επίσημα τη μνήμη του.  

Ωστόσο η επιρροή των στωικών, οι οποί-
οι συμμετείχαν με τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο στον διοικητικό μηχανισμό της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, υπήρξε αδιαφιλονίκητη. Ο 
Ρωμαίος συγκλητικός, στωικός φιλόσοφος 
και  ρήτορας Λεύκιος Ανναίος Σενέκας, 
γνωστός ως Σενέκας ο Νεότερος (4 – 65 

π.Χ.), ο οποίος γεννήθηκε στην Κόρδοβα 
της νότιας Ισπανίας (περιοχή Ανδαλουσίας) 
και προέρχονταν από πλούσια οικογένεια 
Ρωμαίων ιππέων,  θα επηρεάσει σημαντι-
κά ως διδάσκαλος του Νέρωνα την πολι-
τική του στάση κατά την πρώτη πενταετία 
της ενθρόνισης του. Εντούτοις στο τέλος 
θα μειωθεί η δύναμή του και η θέση του 
απέναντι στον Αυτοκράτορα θα γίνει εξαι-
ρετικά δύσκολη. Γεγονός που θα τον ανα-
γκάσει ν’ αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. 
Παρόλα αυτά το 65 μ.Χ. θα κατηγορηθεί 
για ενεργό συμμετοχή στην αποτυχημένη 
συνωμοσία του Πείσωνα κατά του Αυτο-
κράτορα και θα διαταχθεί να αυτοκτονήσει 
αμέσως κόβοντας τις φλέβες του.  

Ο συγκλητικός Σενέκας στο έργο του De 
Vita Beata (Για μία Ευτυχισμένη Ζωή) θα 
γράψει, αντιπαραβάλλοντας τα προσωρινά 
πάθη και την αβέβαιη εξουσία με την εσω-
τερική ευτυχία, πως ο άνθρωπος θα πρέπει 
να αποδράσει προς την ελευθερία, όχι με 
την έννοια βέβαια της δημοκρατικής ελευ-
θερίας, που όπως είπαμε κατά την κλασική 
περίοδο κάλυπτε σωρευτικά το σύνολο των 
εκδηλώσεων του ανθρώπου σε ατομικό, 
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, αλλά με 
την αδιαφορία προς τα υλικά αγαθά. Μία 
αντίληψη που αποπνέει έντονα μοιρολατρι-
κό και ασκητικό πνεύμα, αποδεχόμενη τη 
ματαιότητα κάθε επίγειου αγώνα. Εξάλλου 
βασική θέση της Στωικής φιλοσοφίας είναι 
πως η ελευθερία δεν ακυρώνεται από την 
ύπαρξη της ειμαρμένης, δηλαδή τα όσα κα-
θορίζονται από τη μοίρα ή αλλιώς τα «ουκ 
εφ ημίν», αλλά τα όσα ανήκουν στη σφαίρα 
της δικής μας εξουσίας, τα «εφ ημίν», και 
τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα προς 
την φύση και τον ορθό λόγο, ασχέτως με τη 
μοίρα στην οποία βρίσκεται ο καθένας. Ο 
μόνος ελεύθερος άνθρωπος, λοιπόν, κατά 
τους στωικούς, θεωρείται ο ηθικός ή ενά-
ρετος άνθρωπος κι ας είναι δούλος, όπως 
ο Στωικός φιλόσοφος Επίκτητος ή Αυτο-
κράτορας, όπως ο Μάρκος Αυρήλιος, όχι 
όμως μόνο για λόγους αποφυγής του πό-
νου με σκοπό την ηδονή, όπως θεωρούσαν 
οι επικούρειοι, αλλά από καθήκον προς την 
ανθρώπινη φύση. 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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Γνώμη

Η διαρκής Σαρακοστή τής δισεκατονταετούς
Και ποιος περιμένει τί από τις επερχόμενες; Το… 1915;

Κ
ατάθλιψη. Ασφυξία. Ήθελα να μι-
λήσω για το γκουλάγκ εκπαίδευση. 
Αυτό που επεκτείνεται πλέον και 
στους κάππο εμάς, τους/τις «λει-
τουργούς», τους/τις ένοχους/χες ή 
μη και δράστες. Φταίμε και φταίτε. 

Αξιολόγηση λέει. Που πρέπει να γίνει. Η αξιο-
λόγηση όχι το μετανοηματοδοτημένο πλαίσιο 
της ταλαιπωρίας και της εκδίκησης.

Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς/καμιά 
τη μοναδικής εμπνεύσεως σπατάλη πόρων που 
η συντηρητική (αυτή που τέσσερα χρόνια τώ-
ρα μια μεταρρύθμιση δεν εισήγαγε, που προ-
στατεύει το «άβατον» του κρατικισμού τών ΑΕΙ 
και των μεσαίων στελεχών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας, που διογκώνει χωρίς, απτά 
και ωφέλιμα, αποτελέσματα το έλλειμμα των 
δημόσιων οικονομικών μας, που αγνοεί την πο-
λυγλωσσική-πολυπολιτισμική πραγματικότητα 
του ελληνικού σχολείου, που κρύβει κάτω από 
το χαλί το χάλι πλήρους αποτυχίας αφενός συ-
στήματος, αφετέρου, πριν απ’ όλα, προγράμμα-
τος «σπουδών» ασυνάρτητης αγραμματοσύνης, 
που είναι αντίστοιχα αλλοπρόσαλλη φωτοσβέ-
στης εξίσου με ΟΛΜΕ ΔΟΕ και τις Συγκλήτους 
μας) υπουργός εισήγαγε για να δικαιολογήσει 
την υπόστασή της στην κυβέρνηση και στα ψη-
φοδέλτια των συνεχιστών τού άρτι τάχα απο-
συρθέντα Καραμανλή –αυτή είναι η ΝΔ. Μας 
το έμαθαν εύγλωττα σε όλη την, πρώτη, τετρα-
ετία τους. Μην την ένοιαξε την Κεραμέως για 
την εκπαίδευση (και την ιδιωτική: τα ίδια προ-
γράμματα σπουδών στα ιδιωτικά σχολεία δεν 
ακολουθούν;). Μην την ένοιαξε για τα δεύτερης 
ευκαιρίας σχολεία, που είναι όλα τα γυμνάσιά 
μας, και όχι μόνον τα ΕΠΑΛ; Μην την ένοιαξε 
για τον εγγραμματισμό, τον αριθμό μαθητών/
τριών ανά τάξη, την κόπωση από τις 23 ώρες 

διδασκαλίας όσων διδάσκουν, την κόπωση από 
τη φτώχεια διδασκομένων και διδασκόντων/
ουσών, μην ξέρει τι σημαίνει κίνητρο και μετρή-
σιμοι στόχοι… Κι εγώ που ως φύλακας ψυχών 
έφερα έως τώρα βαρέως ότι υπηρέτησα επί 
υφυπουργίας παραλογικού Ζουράρι! 

Δεκτόν! Ούτως ή άλλως κανείς 
δεν ενδιαφέρεται (βρείτε μου 
ένα πρόγραμμα κοινοβουλευ-
τικού κόμματος με συνέπεια και 
φροντίδα για την, πώς την είπα-
με; Παιδεία)! Σάμπως στα άλλα 
οι καραμανλόψυχοι εν συνό-
λω κυβερνώντες τι ρύθμισαν 
εκτός από τη βέβαια επανεκλο-
γή τους; Εργάστηκαν οπωσδήποτε 
με πάθος. Και πετυχαίνουν σε 
πλείστα όσα πεδία κατορθώ-
νοντας: την αύξηση της μισθο-
δοτικής δαπάνης τού προϋ-
πολογισμού (δίχως αυξήσεις 
στους μισθούς και αξιολόγηση κανενός και 
καμιάς –για την εκπαίδευση, μόλις τα είπαμε), 
τον ανεξορθολογισμό πόρων και δαπανών, 
την κοινωνία τών επαιτών για κουπόνια, την 
ολιγοπωλιακή φύση τής ερμητικά κλεισμένης 
στον εαυτό της εθνικοτάτης «αγοράς» ημών, 
τη συνέχιση της ελληνοϋπόστασης τραπεζών 
χωρίς χρήματα και δάνεια, τους λεονταρισμούς 
απέναντι στην Τουρκία (και τη συμπόρευση με 
Αναστασιάδη και το μη αναγνωρισμένο αυ-
τού τέκνο πρόσφατο θριαμβευτή), το φρικι-
αστικό σκηνικό τών επαναπροωθήσεων, των 
θανάτων και των κουκουλοφόρων στα, κατά 
τα άλλα ευρωπαϊκά, μας σύνορα, τη σταθερή 
απόκλιση από κάθε μέτρο σύγκρισης προς τις 
άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, την άφευκτη πο-
ρεία στερέωσης της φεουδαρχίας ως προτύ-

που σε όλες τις πτυχές τής ζωής μας. Σε όλα τα 
προαναφερθέντα επιτυχείς και επανεκλέξιμοι.

Αφού αντιπολίτευση δεν υφίσταται. Το 
όραμα του φεουδαλισμού είναι το ίδιο και σε 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Το αντιμνημόνιο. Αφού 

αντιμνημονιακοί αποδείχθηκαν και οι κυ-
βερνώντες. Χειροκροτητές τού ΚΚ, 
αυτουργού τής κατάπτωσής μας. Θε-
οτόκηδες και παραπάνω στα θεσμικά. 
Δηλιγιαννοκωλέττηδες στα άλλα, οι 
διαπρύσιοι εισηγητές τής Μεγάλης Ελ-
λάδας, με την ενιαία ελληνοκυπριακή 
ΑΟΖ, προστάτιδας και κυρίαρχου του… 
Λεβάντε. Στις πύλες τής Ιερουσαλήμ! 
Βενιζέλοι, Λοβέρδοι, Παπανδρέου τι-
μωρημένοι. Καραμανλισμός πασών 

των αντιπολιτεύσεων!
Μήπως όταν τα τέσσερα επό-

μενα (με ή χωρίς Βελόπουλο, με 
ή χωρίς κατάληξη σε νέα δημο-
σιονομική κρίση) κυβερνητικά 

ΝΔ-χρόνια περάσουν θα έχει άλλαξει τίποτα; 
Μηδέν. Κι αν δώσει ο καλός Θεός και δεν έχει 
μεταπέσει και η Ελλάς και η σύνολη Ευρώπη 
στην υγειονομική δυστοπικότητα εξαιτίας των 
πυρηνικών τού ιρανικής ηθικής και βορειοκο-
ρεατικής πνευματικότητας θηρίου ο οποίος 
μόλις συμπλήρωσε ένα χρόνο εισβολής στην 
νεοΤσεχοσλοβακία Ουκρανία!

Θα ήλπιζα στην αλλαγή. Εναπόθεσα έτσι 
τις ελπίδες μου στους/στις φεντεραλιστές τού 
Βολτ και τους/τις αξιόλογους/ες εκσυγχρονι-
στές του Πρασίνου-Μωβ. Μειονοτικός κι εγώ 
όπως όλοι/ες μας. Αιθεροβάμων;

 Όχι εντούτοις. Την γνωρίζω τη σκληρή 
πραγματικότητα του εκβιασμού τής Ελευθε-
ρίας και της Δικαιοσύνης από τη σημερινή κυ-
βέρνηση και το σύνολο κοινοβουλευτισμό μας. 

Κρατούμε ομήρους τους Ουκρανούς και τις 
Ουκρανές, καθώς μόνη δυνατότητα επιτυχίας 
τους επερχόμενους μήνες στο πεδίο των μα-
χών τής Δημοκρατίας επαφίεται αυτή στις δικές 
μας σκοτοδεείς χείρες: καμιά ουκρανική αντε-
πίθεση δεν μπορεί να έχει ελπίδες, αν δε λάβει 
βοήθεια ετοιμοπαράδοτου χρηστικού στρατι-
ωτικού υλικού που μόνο μία χώρα τής Δύσης 
, εδώ και τώρα διαθέτει, σε επαρκή αφθονία. 
Κι αυτή είναι η Ελλάδα (και η Κύπρος): έτοιμα 
και δεκάδες τριακονταετή F-16, εκατοντάδες 
άρματα μάχης, πύραυλους πάσης φύσεως, θα-
λάσσης και αέρος, πολύτυπα αντιαεροπορικά, 
τορπιλάκατους παλαιάς κοπής που μπορούν 
όμως να φέρουν τα αναγκαία όπλα, ανατολι-
κογερμανικούς εκτοξευτές. Υλικά γηράζοντα, 
ευθέως ουκρανοχρηστικά, τα οποία όλα θα 
αναπλήρωναν προσθέτοντας κι άλλα, ο Γέρος 
τής Δημοκρατίας, οι νατοϊκοί, ο Μακρόν (;) και 
άπαντες οι σύμμαχοι, αρκεί να θέλαμε εμείς. 
Τέτοια ιστορικότητα καμιά χώρα δε συντηρεί 
σε ανάλογες διαστάσεις: ίδια ιδεολογία και 
συμπεριφορά δισεκατονταετής από τον Κρι-
μαϊκό, στον α’ παγκόσμιο έως τις μέρες μας 
προφανώς. 

 Εν τέλει, ή με την ουκρανική νίκη θα λυθεί 
προσεχώς το Ανατολικό ζήτημα και απελευθε-
ρωθούμε ή ο οριενταλισμός θα απομείνει η μό-
νη πλέον Ανατολή (και Δύση μαζί), περιεκτικώς 
προσωποποιημένη στη μορφή τής θηριώδους 
Ρωσίας (κι αυτό, απ’ εμού του πτωχού, ας το 
συνυπολογίσουν, παρακαλώ, οι ειδήμονες φί-
λοι, που ανακεφαλαιώνουν δικαίως στο σήμε-
ρα το «Μένουμε Ευρώπη», αφήνοντας ωστόσο 
εκτός του κάδρου τής πραγματικής απειλής το 
μεγάλο πουτινοστυλοβάτη Κίνα). 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Παρέμβαση

3+1 λόγοι για την συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο 
του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στις εκλογές του 2023

Γιατί είμαι υποψήφιος βουλευτής με 

το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στις επερ-

χόμενες βουλευτικές εκλογές;

Αυτή είναι σίγουρα η πιο συχνή ερώτη-
ση που δέχομαι από συγγενείς, φίλους και 
συντοπίτες από τη στιγμή που ανακοίνωσα 
την υποψηφιότητά μου. Επιτρέψτε μου να 
απαντήσω όσο πιο σύντομα και περιεκτικά 
μπορώ. Υπάρχουν 3+1 λόγοι που επηρέα-
σαν αποφασιστικά τη συμμετοχή μου στο 
ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής:

1ος Λόγος

Όλοι μας εκφράζουμε την ανησυχία μας 
για το μέλλον του Έβρου. Ο προβληματισμός 
μας προέρχεται από διαφορετικές οπτικές· οι 
σχέσεις Ελλάδας/Ευρώπης - Τουρκίας και οι 
συνέπειές τους στον ακριτικό νομό μας, οι 
αδιέξοδες πολιτικές αντιπαραθέσεις ή η ανε-
πάρκεια μέρους του πολιτικού προσωπικού 
της χώρας μας. Πολλοί από εμάς, θέτουμε 
και το ζήτημα της θέσης του Έβρου σε σχέ-
ση με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυ-
ξης του ΟΗΕ. Θα συμφωνείτε, εκτιμώ, μαζί 
μου, πως ένας βουλευτής δεν μπορεί να τα 
λύσει μόνος του. Η παθητική παρακολού-
θηση των προβλημάτων σίγουρα δεν οδη-

γεί σε αλλαγή. Η δυναμική προσέγγιση στην 
αντιμετώπιση τους και η εγκατάσταση της 
αισιοδοξίας μέσα από πολλές μικρές νίκες 
που μπορούμε να πετύχουμε μαζί εί-
ναι ο κοινός μας παρονομαστής. 
Πρέπει να έρθει επιτέλους η 
στιγμή που θα ψάξουμε τις 
λύσεις και θα αφήσουμε πί-
σω τα προβλήματα!

2ος Λόγος
Η παραπάνω προσέγ-

γιση των πολλών μικρών 
νικών έχει στόχο την καλλι-
έργεια της ελπίδας αλλά και 
της σιγουριάς. Για να επιτευχθεί 
όμως αυτό χρειάζεται η μα-
τιά μας να είναι στραμμένη 
στο μέλλον του Έβρου και 
της χώρας μας. Χρειάζεται 
οι πολιτικοί μας, να δίνουν 
καθημερινό και όχι αποσπασματικό αγώνα 
ουσίας, για την βελτίωση της καθημερινό-
τητάς μας. Χρειαζόμαστε εκπροσώπηση με 
ανθρωπιά, αδιάλειπτη και στοχευμένη πο-
λιτική δράση και όχι θεωρητικές και αφη-
ρημένες προσεγγίσεις. Με αυτόν τον τρόπο 

δεν καθοδηγούμαστε από τις εξελίξεις. Έτσι 
θα χτίσουμε τη σιγουριά που έχουμε ανάγκη 
για την επόμενη ημέρα στις δουλειές μας 

και στις οικογένειές μας.

3ος Λόγος
Η Ελλάδα και οι Έλληνες 

αντιμετωπίζουμε προκλή-
σεις που σε μεγάλο βαθμό 
είναι κοινές για όλους μας. 
Στον Έβρο έχουμε τις δικές 
μας ιδιαιτερότητες, από το 
δημογραφικό έως τα ζητή-

ματα στον τομέα αγροτικής 
ανάπτυξης. Σε όλα τα θέμα-

τα μπορούμε να βρούμε την λύση 
μόνο με υπευθυνότητα, αξιο-
πιστία και αγάπη για τον τό-
πο μας.

+1 Λόγος. 
Γιατί με νοιάζει. Γιατί μεγάλωσα εδώ. Εδώ 

σπούδασα, εργάζομαι και ζω με την οικο-
γένεια μου. Γιατί έχω ζήσει 40 χρόνια στον 
Έβρο και με απασχολεί όσο και τον καθένα 
από εμάς το που κατευθύνεται

η περιοχή μας και η χώρα μας. Διαρκώς 

βλέπω συγγενείς, φίλους και επαγγελμα-
τίες να φεύγουν γιατί αυτή τη στιγμή δεν 
υπάρχουν ευκαιρίες! Γιατί αγανακτώ όσο 
και εσείς, όταν όσοι μας εκπροσωπούν, δεν 
ασχολούνται με τα "μικρά", τα καθημερι-
νά και τα επιμέρους θέματα. Γιατί όσο μας 
νοιάζει να λύνουμε προβλήματα για να βελ-
τιώσουμε το σήμερα, άλλο τόσο μας νοιάζει 
να μην τα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. 
Γιατί εδώ και 12 χρόνια το ΠΑΣΟΚ δεν έχει 
βουλευτή στον νομό μας. Εδώ και 12 χρό-
νια όλοι οι δείκτες για τον νομό μας βαίνουν 
διαρκώς αρνητικοί. Έχει έρθει η ώρα, εμείς 
οι Εβρίτες να δώσουμε ξανά την ευκαιρία 
στην παράταξη που συνδέθηκε με όλα τα 
καλά του τόπου μας· από την αναδιανομή 
της γης, και τον κάθετο άξονα της Εγνατί-
ας, μέχρι το Πανεπιστήμιο στην πιο ακριτική 
πόλη της Ελλάδας, την Ορεστιάδα. Ήρθε η 
στιγμή να επαναφέρουμε την δημοκρατική 
παράταξη στο προσκήνιο με την εκπροσώ-
πηση του στη Βουλή.

Αυτήν την ευθύνη φιλοδοξώ να ανα-
λάβω. Για την τιμή αυτή, ζητώ την θετική 
σας επιλογή.

Βαβίας Σταύρος

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΒΑΒΙΑ
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένα κοτόπουλο διασχίζει τον δρόμο!
Ερώτημα: Γιατί διέσχισε το δρόμο;
Απαντήσεις…:
-Πλάτων: Για το καλό του. Στην άλλη πλευρά 

του δρόμου βρίσκεται η αλήθεια.
-Γαλιλαίος: Κι όμως… τον διέσχισε
-Μαρξ: Ηταν ιστορικά αναπόφευκτο.
-Martin Luther King: Ονειρεύομαι έναν κόσμο 

όπου κάθε κοτόπουλο θα είναι ελεύθερο να δια-
σχίζει το δρόμο χωρίς να δίνει λογαριασμό για την 
πράξη του.

-Bill Gates: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
σας αναγγείλουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε το νέο 
Chicken Office 2.005 που δεν διασχίζει μόνο το 
δρόμο, αλλά εκκολάπτει, αρχειοθετεί, σχεδιάζει και 
άλλα ενδιαφέροντα.

-Κώστας Πρέκας: Αξιοσέβαστο κοτόπουλο, χαί-
ρομαι που η ελληνική σου παιδεία, σου επιτρέπει 
να περνάς το δρόμο με το ήθος και το κάλλος των 
αρχαίων μας προγόνων…

-A.Τσίπρας: Εμείς με σεμνότητα και ταπεινότη-
τα εξασφαλίσαμε τις προϋποθέσεις σε όλα τα κο-
τόπουλα της Ελλάδος να διασχίζουν ανεμπόδιστα 
τους δρόμους, χωρίς παρέμβαση νταβατζήδων.

-Κώστας Ζουράρις: Ω υπερφίαλη όρνις, ω που-
λοκλαίουσα, περιπεσούσα στις υποανθρωπιστικο-
αναλυτικές σου διακυμάνσεις, πώς θα διασχίσεις 
τον σπαρμένο με οιοφαινάκες υποσχέσεις δρόμο, 
ω κνώδαλο;

-Φρόιντ: Το γεγονός ότι ασχολείστε με το εάν 
το κοτόπουλο διέσχισε το δρόμο αποδεικνύει ότι 
διακατέχεστε από σύνδρομα ανασφάλειας και ότι 
η σεξουαλικότητά σας είναι καταπιεσμένη..

* * * * * *

Μια μικρή καθώς ήταν σε ένα γάμο ρωτάει τη 
μαμά της:

– Μαμά, γιατί το νυφικό της νύφης είναι άσπρο;
– Επειδή το άσπρο είναι το χρώμα το ευτυχίας και 

επειδή αυτή η μέρα είναι η πιο ευτυχισμένη της ζωής 
της φοράει το άσπρο φόρεμα για να το συμβολίσει.

Και τότε το κορίτσι απορημένο ρωτάει:
– Και τότε μαμά, γιατί ο γαμπρός φοράει μαύρα;;;

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Περίοδος εκατό ετών.
12. Κι έτσι ο ημιώροφος.
13. Θήκη για τη φύλαξη πραγμάτων.
14. … Σουμάκ: Περουβιανή τραγουδίστρια.
15. Κομμάτι ξύλου που χρησιμεύει για υπο-
στήριγμα.
17. Δύο από το… νωπό.
18. Με τις άρες… κουταμάρες.
20. Περιοχή της Μ. Βρετανίας.
22. Σύμβολο μονάδας ισχύος.
23. Από τα φύλλα τους γίνονται τα τσιγάρα.
25. Νησί των Κυκλάδων που λέγεται και Νιο.
26. Τοπ…: μουσείο της Κωνσταντινούπολης.
28. Βουνό της Κεφαλλονιάς.
30. Μαλακά στην αφή.
32. Ελέγχουν τα αυτοκίνητα (αρχικά).
34. Έγραψε το "Σφυρί χωρίς αφέντη".
36. Ίδρυμα πρόνοιας για παιδιά (αρχικά).
38. Σχηματίζουν το "Ψ".
39. Κι έτσι το αντίγραφο.
41. Η ένωση των Π.Α.Ε. (αρχικά).
43. Αυτονομιστές αντάρτες της Ν. Καληδονίας.
44. Ιδιόρρυθμο νεαρό άτομο.
46. Αρχικά κώδικα.
47. Χαμηλός καναπές.
49. Ασφαλιστικός οργανισμός (αρχικά).
50. Ιταλικό αντρικό όνομα.
52. Δεν πήρε… το βάπτισμα του πυρός.
54. Ισπανικό κρασί με φρούτα.
55. Περιστροφική κίνηση του νερού στη θά-
λασσα.

-- Συστατικά --
• 1 κιλό πατάτες
• χυμό από 2 λεμόνια
• 1/2 φλιτζανι ελαιόλαδο
• 1 ποτήρι νερό
• 2 κουταλιές της σούπας ρίγανη
• αλάτι
• πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αυτή εδώ είναι μια υπέροχα απλή και εύκολη συ-

νταγή για πατάτες ριγανάτες στον φούρνο. Αυτές 
οι ταπεινές πατατούλες με ρίγανη είναι ένα απί-
στευτα γευστικό πιάτο. Σκέτη απόλαυση.

• Πλένουμε και καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κό-
βουμε κυδωνάτες.

• Τις βάζουμε σε ένα πυρεξ και ρίχουμε λίγο αλάτι, 
λίγο πιπέρι το λάδι, το λεμόνι, την ρίγανη και το 
νερό.

• Ανακατεύουμε τις πατάτες να πάνε παντού όλα τα 
υλικά.

• Ψήνουμε στους 170 βαθμούς για περίπου 1 ώρα 
μέχρι να ψηθούν μέσα και να ροδίσουν. Αν χρεια-
στεί κατα το ψήσιμο προσθέτουμε λίγο νεράκι ακό-
μα για να μην ξεραθούν.

• Βγάζουμε απο τον φούρνο και σερβίρουμε τις ρι-
γανάτες πατάτες.

• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πατάτες ριγανάτες

Κάθετα
1. Μακρόστενος.
2. Τοξοειδής κατασκευή.
3. Θεότητα της ζωροαστρικής θρησκείας.
4. Ο αριθμός 301.
5. Ναυτικό πρόσταγμα.
6. Κοπέλα από… χωριό.
7. Μεγάλο φράγμα του Νείλου ποταμού.
8. Μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. (αρχικά).
9. Ταχυδρομικός Κώδικας.
10. Ένα πέλαγος.
11. Εγκάρδιος χαιρετισμός.
16. Οινοπνευματώδες ποτό.
19. Μια απ' τις εγκυρότερες ευρωπαϊκές αθλητι-
κές εφημερίδες.
21. Φραντς…: Ούγγρος συνθέτης και πιανίστας.
24. Καινούργια την αντικαθιστά.
27. Αυτό βρίσκεται εδώ.
29. Θηλαστικό των τροπικών δασών του Κογκό.
31. Θέση… ετοιμότητας.
33. Μήνυμα… που βιάζεται.
35. Πυκνόφυλλο δέντρο.
37. Χαϊδευτικά η Περσεφόνη.
40. Πράσινος ο… ήλιος του (αρχικά).
42. Πέτρα για… στομωμένα μαχαίρια.
43. Είδος άγριας πάλης.
44. Παγίδα για τρωκτικά.
45. Τραγουδισμένη… της Σίβα.
48. Καθημερινός… πονοκέφαλος νοικοκυράς.
51. Ανοίγω… αθόρυβα.
53. Ήσυχο… παιδί.
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Την 3η του διαδοχική 
νίκη σημείωσε ο Φοίνικας 
Αλεξανδρούπολης.

Η ομάδα του Έβρου 
επικράτησε εντός έδρας με 
3-0 σετ του Φιλαθλητικού 
Λαρισαϊκού έχοντας κορυ-
φαία την Καναδή Caylee 
Parker.

Τα σετ: 25-11, 25-8, 
25-19.

Φοίνικας Αλεξ/πολης 
(Δημήτρης Τσουλκανάκης): 
Parker, Μάρτση, Οικονομί-

δου, Παπαβασιλείου, Μάρ-
κουλη, Ζάικου, λ- Κοντο-
γιαννογλου (Βούλγαρη, 
Μήτσικα, Χαϊδεμένου).

Ήττα από τη Νέα Γενεά 
για τη Νίκη Αλεξανδρού-
πολης

Την ήττα με 3-0 σετ 
από τη Νέα Γενεά στο 
Ασβεστοχώρι Θεσσαλονί-
κης γνώρισε η Νίκη Αλε-
ξανδρούπολης στο πλαί-
σιο της 16ης αγωνιστικής 
της Α2.

Το 1ο σετ της αναμέ-
τρησης κρίθηκε στις λε-
πτομέρειες υπέρ των γη-
πεδούχων, ενώ το 2ο το 
κατέκτησε η Νίκη φέρνο-
ντας το ματς στα ίσια. Η 
συνέχεια όμως δεν ήταν 
ανάλογη με τη Νέα Γενεά 
να παίρνει τα επόμενα δύο 
και να κατακτά το τρίποντο.

Τα σετ: 3-1 (27-25, 17-
25, 25-16, 25-21).

Ισόπαλη 1-1 με τον πρωτοπόρο της 
βαθμολογίας Καμπανιακό αναδείχθηκε 
στο Φώτης Κοσμάς για την 18η αγωνι-
στική του 1ου ομίλου της Γ’ Εθνικής η 
Αλεξανδρούπολη.

Η ομάδα του Έβρου σε αντίθετη περί-
πτωση θα ήταν ευχαριστημένη από τον 
βαθμό που πήρε απέναντι στην μοναδική 
μέχρι και σήμερα αήττητη ομάδα του ομί-
λου. Με την εμφάνιση της όμως στο γή-
πεδο μάλλον ήταν αυτή που άξιζε περισ-
σότερο από τις δύο τη νίκη σήμερα.

Αμφότερες οι ομάδες είχαν από ένα 
ημίχρονο στο οποίο και ήταν το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό κατοχής της μπάλας και αυτό 
λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, με 
αποτέλεσμα στο α’ μέρος ο αέρας να είναι 
υπέρ των γηπεδούχων και στο δεύτερο 

υπέρ των φιλοξενούμενων.
Η πρώτη καλή στιγμή θα καταγραφεί 

στο 4' με τον Κυριζάκη να σουτάρει και 
την άμυνα να διώχνει πάνω στη γραμμή 
την μπάλα κρατώντας το μηδέν. Στο 10' 
ο Καμπανιακός απάντησε με το σουτ του 
Ξανθόπουλου να φεύγει άουτ. Στο 16' ο 
Κυριζάκης με προβολή θα απειλήσει αλλά 
θα στείλει τη μπάλα άουτ καθώς δεν είχε 
την επαφή που θα ήθελε. Στο 20' μετά από 
σέντρα ο Παπάζογλου θα πεταχτεί μέσα 
στην περιοχή και θα δώσει προβάδισμα 
στην Αλεξανδρούπολη. Στις καθυστερή-
σεις του ημιχρόνου κεφαλιά του Κυριζάκη 
θα έχει την ίδια κατάληξη.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι καλές στιγμές 
μπροστά από τις δύο εστίες ήταν λιγότερες. 
Στο 63' και σε μία ανύποπτη φάση, ο Μακ-

γκούτης θα ακουμπήσει όσο χρειαζόταν 
την μπάλα μετά από την εξαιρετική σέντρα 
του Χατζηβασιλειάδη, ισοφαρίζοντας για 
την ομάδα της Χαλάστρας. Στο 75' σουτ 
του Ξανθόπουλου έφυγε άουτ. Στο 87' τε-
ράστια ευκαιρία για την Αλεξανδρούπολη 
με τον Ντέμπροβα να μην μπορεί να βρει 
δίχτυα από πλεονεκτική θέση μέσα στην 
περιοχή. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα 
ο Καμπανιακός παραμένει πρώτος και η 
Αλεξανδρούπολη προτελευταία. 

Αλεξανδρούπολη FC (Ζαπαρτίδης – 
Καρατίδης): Κασκαντάμης, Δορουγιδένης, 
Τζατζανάς, Παπαγεωργίου (65' Μαλτέζος), 
Τσιεγγελίδης, Ντέμπροβα, Παπάζογλου 
(70' Ράλλης), Τοπάλι (81' Ευθυμιάδης), 
Γκαϊδατζής, Πατσιώρας Κ., Κυριζάκης (81' 
Τσιτσεκίδης)

Πήρε βαθμό, άξιζε περισσότερα απέναντι στον Καμπανιακό η Αλεξανδρούπολη

Ανατροπή 
προγνωστικών και 

έκπληξη στο Εβρίτικο 
ντέρμπι της Α2 βόλεϊ 

Ο Έβρος Σουφλίου είναι η ομάδα που 
έβαλε τέλος στο αήττητο σερί του Εθνικού 
Αλεξανδρούπολης πουμετρούσε 15 νίκες 
σε ισάριθμα ματς. Απέναντι στην νεανική 
και πολύ εμψυχωμένη ομάδα του Σουφλί-
ου, ο Εθνικός δεν μπόρεσε να απειλήσει και 
η ήττα με 3-0, ήρθε μάλλον φυσιολογικά. 
Από το πρώτο σετ, οι γηπεδούχοι έδειξαν 
πως δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος και με 
δυνατό όπλο τους το μπλοκ και την άμυνα, 
δεν επέτρεψαν στον Εθνικό να προηγηθεί σε 
κανένα σημείο. Οι τρεις συνεχόμενοι πόντοι 
από τον Κοντοστάθη, η είσοδος του Κεσκίνη 
που ήταν ψύχραιμος από τη γραμμή του σερ-
βίς και λίγα επιθετικά ξεσπάσματα από τους 
Δημητριάδη (στο 23-19) και Κυριακίδη (στο 
23-21), δεν ήταν αρκετά για να σταματήσουν 

το Σουφλί, το οποίο πήρε το σετ με 25-21.
Έχοντας τη ψυχολογία με το μέρος τους, 

οι παίκτες του Νίκου Μούχλια ξεκίνησαν δυ-
νατά και στο δεύτερο σετ, με τον Εθνικό να 
βρίσκεται ξανά να κυνηγάει το σκορ. Με τον 
Στοϊλούδη να σταματάει με μπλοκ κάποιες 
επιθέσεις του Έβρου, και τους Δημητριάδη, 
Κεσκίνη να ξεμπλοκάρουν επιθετικά, ο Εθνι-
κός βρέθηκε δύο φορές μπροστά στο σκορ 
(9-10 και 17-19). Ωστόσο κάποια επιπόλαια 
λάθη και η δυσκολία του Εθνικού στην υπο-
δοχή, έφεραν ξανά το Σουφλί σε θέση οδη-
γού (21-19), νικώντας και στο δεύτερο σετ.

Με την είσοδο του Μπατίλη στο τρίτο σετ, 
ο Γιώργος Ανδραβίζος θέλησε να φρεσκάρει 
την ομάδα, η οποία μέχρι τα μισά του, πή-
γαινε πόντο-πόντο με την ΑΣΑ (6-6, 11-11, 

13-13). Μάλιστα χάρη σε σημαντικούς πό-
ντους του Κυριακίδη (15-14, 15-16, 16-17), 
ο Εθνικός μπόρεσε να πάρει κεφάλι δύο πό-
ντων στο σκορ (17-19). Ωστόσο η νευρικό-
τητα και τα λάθη στο σερβίς, σε συνδυασμό 
με την πολύ καλά διαβασμένη ομάδα του 
Σουφλίου, έφεραν την ήττα για τον Εθνικό. 

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-22, 25-22).
Έβρος Σουφλίου (Νίκος Μούχλιας): Πα-

παδημητριου, Αλεξούδης Ι., Αλεξούδης Κ. 
, Σταυρόπουλος, Σταθέλος, Μούχλιας, λ- 
Κάλφας (Τάσιου).

Εθνικός Αλεξανδρούπολης (Γιώργος 
Αβδραβίζος): Δημητριάδης, Ανδρεάδης, Κα-
ψαλιάρης,  Στοϊλούδης, Κοντοστάθης, Κυρια-
κίδης, λ- Κωνσταντίδης (Κεσκίνης, Μπατίλης)

Ο  Έβρος Σουφλίου «έσπασε» το αήττητο 
του Εθνικού 

Με τον Άρη Αβάτου να παίρνει 
σπουδαίο τρίποντο στην Δράμα επί 
της Δόξας και την Αλεξανδρούπολη 
με πολύ ψυχή και πάθος να φέρνει 
ισοπαλία με τον πρωτοπόρο Καμπα-
νιακό έπεσε η αυλαία της 18ης αγω-
νιστικής στον 1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής

Τη νίκη της ημέρας σημείωσε ο 
Άρης Αβάτου που πήρε μεγάλη δι-
πλό στην Δράμα επί της Δόξας σε 
ένα τρομερό δεύτερο ημίχρονο. Με-
γάλης βαθμολογικής σημασίας νίκες 
πήραν Πανδραμαϊκός, Νέστος Χρυ-
σούπολης και Βύρωνας Καβάλας ενώ 
ο Απόλλωνας Παραλιμνίου κέρδισε 
τον Αγροτικό και μείωσε στο τρίπο-
ντο την απόσταση από την κορυφή 
μετά την ισοπαλία του πρωτοπόρου 
Καμπανιακού στην Αλεξανδρούπολη.

Αξίζει να σημειώσουμε πως για 
πρώτη φορά ο Νέστος Χρυσούπο-
λης βρίσκεται εκτός ζώνης, χάρις το 
εντυπωσιακό σερί θετικών αποτελε-
σμάτων με το Νίκο Κεχαγιά στο τιμόνι 
και με ξανθιώτες, όπως και στο σημε-
ρινό ματς σκόραρε ο Αντώνης Ράνος, 
να συμβάλουν σημαντικά
Αναλυτικά:
Ορφέας Ξάνθης – Πανθρακικός   
2-2
Απόλλων Παραλιμνίου – Αγροτι-
κός Αστέρας  1-0 
Δόξα Δράμας – Άρης Αβάτου  2-3 

Αλεξανδρούπολη – Καμπανια-
κός  1-1 
Βύρων Καβάλας – Θερμαϊκός 
Θέρμης   1-0 
Νέστος Χρυσούπολης – Ποσειδώ-
νας Ν. Μηχανιώνας    1-0
Μ.Α. Ορφανίου – Πανδραμαϊ-
κός    0-2 
Ρεπό: ΑΟ Καβάλα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (18 
αγωνιστικές)
1. Καμπανιακός  39 (30-6)
2. Απόλλων Παραλιμνίου   36 
(35-16)
3. ΑΟ Καβάλα 34 (34-11) *
4. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώ-

νας  30 (21-14) *
5. Πανθρακικός 29 (29-24)
6. Πανδραμαϊκός 26 (26-16) *
7. Δόξα Δράμας  24 (24-22)
8. Άρης Αβάτου  23 (19-24)
9. Νέστος Χρυσούπολης  22 (21-
25)
10. Ορφέας Ξάνθης 20(21-26)
11. Βύρων Καβάλας  20 (20-23)
12. Θερμαϊκός Θέρμης 19 (12-17)
13. Αγροτικός Αστέρας 12 (16-26)
14. Αλεξανδρούπολη FC  8 (10-
30)
15. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανί-
ου 2 (8-45)
*Έχουν κάνει το ρεπό τους

Γ’ Εθνική: Το προφίλ της 18ης αγωνιστικής Τρίτη σερί νίκη για τον Φοίνικα
 Αλεξανδρούπολης!

Sports

Αποτελέσματα κα 
βαθμολογία του 1ου 

ομίλου

«Το ποδόσφαιρο δεν είναι αποκλειστικά για άνδρες. Είναι για όλους. Στο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του Ορέστη 
Ορεστιάδας προσπαθούμε να παράγουμε ανθρώπους που αγαπάνε τον αθλητισμό. Στόχος μας είναι όλο και 

περισσότερα κορίτσια να βγουν από την ακαδημία μας και η ομάδα να είναι στην Γ' Εθνική και την επόμενη χρονιά.» 

Χρήστος Χρηστούδης, προπονητής γυναικείας ομάδας Ορέστη

Οι 
Εβριτες 

αποχώρησαν με την 
πίκρα της απώλειας 

της νίκης

Στην Α2 γυναικών 
βόλεϊ – Ηττα για τη 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

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

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Ημέρα Μηδενικών 
Διακρίσεων
Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Αυτοβασανισμού

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

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

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΤΡΙΤΗ: 08:45 - 20:15 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:45 - 16:05 - 21:40
ΠΕΜΠΤΗ: 08:45 - 16:35 - 21:40
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:45-15:05- 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:20 - ΣΑΒΒΑΤΟ  12:00 
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  18:05

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00
ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη -
Πέμπτη 07:00 - 17:30
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή 17:30

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Τιγγιρίδης Βενιζέλου 40 (πα-
ράπλευρα ΚΤΕΛ) ✆2551028337
18:00-08:00 Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 
(έναντι Δημ. Βιβλιοθήκης) ✆2551029022

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τεπενης Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 127 
✆2552022643

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Ευδόκιος, Ευδοκία, Χαρίσιος, 
Χαρισία.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ! Σήμερα 
πρωτομηνιά το ενδιαφέρον σου θα στρα-
φεί στο σπίτι και την οικογένεια, όπου 
ανοίγονται δρόμοι βελτίωσης και λύσε-
ων! Γενικά, εντείνονται τα βαθύτερα συ-
ναισθήματα σου, το ένστικτο σου και η 
διαίσθηση σου!   

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ! Σήμερα 
πρωτομηνιά επικεντρώνεσαι στην εκπλή-
ρωση των στόχων και τη διεκπεραίωση 
των υποχρεώσεων σου και αυτό είναι κάτι 
που γίνεται παιχνιδάκι για σένα σήμερα!!     

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου φίλε Δίδυμε ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ, 
μπορείς να αναμένεις στα ξαφνικά, τις λύ-
σεις για τα προβλήματα που σε απασχο-
λούν εδώ και καιρό! Ωστόσο μην ξεχνάς 
πως οι τρέχουσες καταστάσεις χρειάζο-
νται περισσότερο χρόνο και υπομονή απ’ 
ό,τι συνήθως! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σήμε-
ρα με την Σελήνη από το ζώδιο σου κατα-
φέρνεις με την άμεση δράση σου και την 
εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, να πείθεις 
τους συνομιλητές σου και να γοητεύεις 
μέσα από συναναστροφές και κοινωνι-
κές επαφές!     

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ , η 
σημερινή ημέρα, είναι η ιδανική για ενδο-
σκόπηση, λήψη σημαντικών αποφάσεων 
αλλά κυρίως, παρατήρησης και αξιολόγη-
σης κάποιων γεγονότων και καταστάσεων, 
αλλά και του ίδιου σου του εαυτού! Εκμε-
ταλλεύσου την αυξημένη σου διαίσθηση 
και την διορατικότητα σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε μου Παρθένε ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ! Οι φίλοι 
σου θα σε βοηθήσουν και θα γίνουν σύμ-
μαχοι σου, στην εκπλήρωση ενός μεγά-
λου στόχου σου ή ονείρου! Γενικά όμως, 
πολλά θα είναι τα απρόβλεπτα, μέσα στην 
διάρκεια της ημέρας, γι’αυτό φρόντισε να 
είσαι σε εγρήγορση και ετοιμότητα, γιατί 
μπορεί να αφορούν ανατροπές! 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ! Σήμε-
ρα πρωτομηνιά καταφέρνεις και κάνεις 
αισθητή τη παρουσία σου με κάθε τρόπο, 
προκαλώντας τον θαυμασμό και τον σε-
βασμό των γύρων σου! Ξέρεις ακριβώς τι 
θες και σήμερα μπορείς να το καταφέρεις!.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ! Σή-
μερα πρόκειται σίγουρα για μία ημέρα, 
γεμάτη επικοινωνίες, μηνύματα, γνωρι-
μίες, τύχη, μετακινήσεις, ευχάριστα νέα, 
επαφές και συναντήσεις! Έχεις διάθεση 
για περιπέτεια, νέες εμπειρίες, ελευθερία, 
κοινωνικότητα και εξερεύνηση και σε χα-
ρακτηρίζει σίγουρα κέφι και ξεγνοιασιά! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ! Σήμε-
ρα καταφέρνεις σε διαπροσωπικές επα-
φές, συναναστροφές και σχέσεις να έχεις 
εσύ το «πάνω χέρι», κυρίως λόγω της 
ισχυρής πειθούς σου και της ενισχυμένης 
διορατικότητας σου!!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε μου Αιγόκερε ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ! Επιτέ-
λους, όλα κυλούν αρμονικά και ήρεμα, 
πράγμα που θα σε βοηθήσει να πάρεις 
τον χρόνο σου, ώστε να πάρεις τις σω-
στές αποφάσεις και να περάσεις όμορ-
φες στιγμές, με ανθρώπους που αγαπάς 
και σε αγαπούν! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ, σή-
μερα επικοινωνείς αποτελεσματικά, γε-
γονός που φέρνει σημαντικά οφέλη για 
σένα και επιπλέον οι άλλοι σε ευγνωμο-
νούν λεκτικά, αλλά και με ανταποδώσεις, 
για την πολύτιμη βοήθεια και την εξυπη-
ρέτηση που τους προσφέρεις! 

ΙΧΘΥΕΣ
Ιχθύ μου ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!Σήμερα πρωτομη-
νιά, τα γεγονότα και οι συγκυρίες, θα σου 
φέρουν ενθουσιασμό, χαρά, καλοπέραση 
και την αίσθηση της απόλυτης ικανοποί-
ησης! Οι γύρω σου, θα σε βοηθήσουν σε 
αρκετούς από τους στόχους σου και επι-
πλέον, τραβάς όλα τα βλέμματα του θαυ-
μασμού επάνω σου! 

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

Προσφέρονται οι ακόλουθες θέσεις:

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

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Πως συμβάλλει θετι-
κά ο χυμός πορτοκάλι 
στον κίνδυνο άνοιας

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι άνδρες που 
έπιναν ένα μικρό ποτήρι χυμό πορτοκα-
λιού ήταν κατά 47% λιγότερο πιθανό να 
αναπτύξουν μειωμένες δεξιότητες σκέ-
ψης σε σύγκριση με εκείνους που έπιναν 
λιγότερο από μία μερίδα χυμού πορτοκα-
λιού τον μήνα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν, επίσης, ότι 
οι άνδρες που κατανάλωναν περισσότερα 
λαχανικά είχαν κατά 34% λιγότερες πιθα-
νότητες να αναφέρουν ότι είχαν υποστεί 
μείωση στην λειτουργία της μνήμης τους.

«Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πλού-
σια σε βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιοξειδω-
τικών, που μπορούν να βοηθήσουν στην 
προστασία του εγκεφάλου», δήλωσε η 

Hannah Gardener, ερευνήτρια στο πανε-
πιστήμιο του Μαϊάμι που δεν συμμετείχε 
στην έρευνα.

«Ένας από τους σημαντικότερους πα-
ράγοντες αυτής της μελέτης είναι ότι ήμα-
σταν σε θέση να ερευνήσουμε και να πα-
ρακολουθήσουμε μια τόσο μεγάλη ομάδα 
ανδρών μέσα σε μια χρονική περίοδο 20 
χρόνων, κάτι που μας επέτρεψε να έχου-
με πολύ καλά αποτελέσματα», δήλωσε ο 
Changzheng Yuan, επικεφαλής της μελέ-
της και ερευνητής στην Σχολή Δημόσιας 
Υγείας TH Chan του Χάρβαρντ.

Δεδομένου ότι ο χυμός φρούτων είναι 
υψηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες από 
τα συμπυκνωμένα σάκχαρα φρούτων, εί-
ναι γενικά καλύτερα να καταναλώνετε όχι 
περισσότερο από 120-180ml την ημέρα, 
επισήμανε ο Yuan.

Η άνοια αναφέρεται σε συμπτώματα 
που σχετίζονται με μείωση της μνήμης, ή 
άλλων δεξιοτήτων σκέψης, που είναι αρ-
κετά σοβαρές για να μειώσουν την ικανό-
τητα του ασθενούς να εκτελεί καθημερινές 
δραστηριότητες.
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Την ήττα με 3-0 (25-21, 25-20, 25-
19)από τον ΟΦΗ γνώρισε ο Άθλος 
Ορεστιάδας στο Ηράκλειο, στη χειρό-
τερη φετινή εμφάνιση της ομάδας του 
Εβρου . 

Οι αθλητές του Θοδωρή Χουσίδη, 
σε ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια 
της σεζόν, καθώς με νίκη «κλείδωνε» η 
παραμονή, αδίκησαν κατάφωρα τους 
εαυτούς τους, αφού δεν ήταν ανταγωνι-
στικοί. Την Κυριακή, η ομάδα του Έβρου 
παρουσιάστηκε άνευρη, χωρίς ψυχολο-
γία, ήταν εκτός ρυθμού στο μεγαλύτερο 
διάστημα του αγώνα, χωρίς επιθετικές 
λύσεις, με προβληματική υποδοχή και 
με σωρεία λαθών σε όλα τα σετ.

Από την άλλη πλευρά του φιλέ, ο 
ΟΦΗ, με τον αποτελεσματικό Γιώργο 
Τζιουμάκα, τον θετικό Μπούμπεργκς 
και το καλό σερβίς του Αντάμι, έδειξε 
πάθος για το… εξάποντο της νίκης και 
όντας ανώτερος σε όλους τους τομείς, 
έφτασε σε μία πολύ σημαντική επιτυχία, 
ενόψει των πλέι άουτ.

Πριν την έναρξη του αγώνα ο πρό-
εδρος του Άθλου Ορεστιάδας, Γιώρ-
γος Τσολακίδης τίμησε εκ μέρους της 
διοίκησης της ομάδας μας τον πρώ-
ην αθλητή του συλλόγου, αρχηγό και 
πλέον προπονητή των ακαδημιών του 
ΟΦΗ, Γιάννη Καρδαμανίδη. Ο μεγάλος 
απών της πρόσφατης βράβευσης της 
1ης ομάδας του Άθλου του 2015 στο 
“Ν. Σαμαράς” παρέλαβε από τα χέρια 
του ισχυρού άνδρα του συλλόγου μας, 

τον τιμητικό έπαινο και το βραβείο του!

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Θοδωρής Χουσίδης (Προπονητής 

Άθλου Ορεστιάδας): «Θεωρώ ότι ο 
ΟΦΗ έκανε το καλύτερο φετινό του 
παιχνίδι, εμείς δεν είμασταν σε κανένα 
σημείο ανταγωνιστικοί, δεν μας βγήκε 
το πλάνο μας, ήταν ανώτερη η ομάδα 
του ΟΦΗ και αξίζει συγχαρητήρια. Εμείς 
παραμένουμε πάνω στη βαθμολογία, 
θα πάμε στα πλέι άουτ, έχουμε ακόμη 
παιχνίδια, πρέπει να «σηκώσουμε κε-
φάλι» και να συνεχίσουμε. Τα πλέι άουτ 
έχουν αρκετό δρόμο, εμείς στην έδρα 
μας είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά δεν 
τελείωσε η κανονική περίοδος, καθώς 
απομένουν δύο ματς, στην Ορεστιά-
δα με ΠΑΟΚ και εκτός με το Μίλωνα, 
όπου θα προσπαθήσουμε να είμαστε 
ανταγωνιστικοί, ώστε να μπορέσουμε 
να καταφέρουμε κάτι από αυτά, ώστε 
να πάμε με τη μεγαλύτερη δυνατή δια-
φορά στα πλέι άουτ».

* Οι πόντοι του Ο.Φ.Η. προήλθαν: 6 
άσσοι, 32 επιθέσεις, 10 μπλοκ, 27 λά-
θη αντιπάλων και του Άθλου Ορεστιά-
δας προήλθαν: 1 άσσος, 34 επιθέσεις, 
3 μπλοκ, 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-20, 25-19) 
σε 83΄.

Ο.Φ.Η. (Κώστας Δεληκώστας): Αντά-
μι 4π. (4 άσσοι), Βαϊόπουλος 5 (3/5επ., 
2 μπλοκ), Ντεμιρτσί 5 (3/16επ., 1 μπλοκ, 
1 άσσος, 57%υπ., 10%αρ.), Μπλού-

μπεργκς 7 (5/6επ., 1 μπλοκ, 1 άσ-
σος), Ροντρίγκο Αμπράο 8 (6/9επ., 2 
μπλοκ, 60%υπ., 27%αρ.), Τζιουμάκας 
19 (15/35επ., 4 μπλοκ) / Τσαδήμας (λ. 

– 50%υπ., 14%αρ.), Αραμπόπουλος, 
Τσαλικιάν.

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Θεόδωρος 
Χουσίδης): Γκλαντστόουν 4π. (4/8επ.), 

Κασαμπαλής 4 (3/5επ., 1 μπλοκ), Αλ-
γκούλ 6 (4/6επ., 2 μπλοκ), Αλμπο 8 
(7/30επ., 1 άσσος, 71%υπ., 35%αρ.), Ρι-
ζόπουλος 4 (4/11επ., 50%υπ., 33%αρ.), 
Γκένοφ 12 (12/21επ., 50%υπ., 18%αρ.) 
/ Βελούδης (λ. – 50%υπ., 33%αρ.), Τσο-
λακίδης, Μποζίδης, Ιωαννίδης.

Τα αποτελέσματα:
Αριστοτέλης Σκύδρας – Μίλων 0-3
Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3
Παναθηναϊκός – Πήγασος Πολίχνης 3-0
ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου 3-1
ΟΦΗ – Άθλος Ορεστιάδας 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (16 αγωνιστικές)
1. Ολυμπιακός 43
2. ΠΑΟΚ 39
3. Παναθηναϊκός 34
4. Μίλων 31
5. Φοίνικας Σύρου 27
6. Κηφισιά 24
7. Πήγασος Πολίχνης 15
8. Άθλος Ορεστιάδας 14
9. ΟΦΗ 9
10. Αριστοτέλης Σκύδρας 4

Ήττα στο Ηράκλειο 3-0 για τον 
χειρότερο φετινό Άθλο Ορεστιάδας

Η ΜΑΧΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΒΟΛΕΙ 
ΛΙΓΚ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΕΙ ΑΟΥΤ 

Πριν την έναρξη του αγώνα ο πρόεδρος του Άθλου, 
Γιώργος Τσολακίδης τίμησε ον πρώην αθλητή 
του συλλόγου, αρχηγό και πλέον προπονητή των 
ακαδημιών του ΟΦΗ Γιάννη Καρδαμανίδη

Ήττα στο Ηράκλειο 3-0 για τον χειρότερο φετινό Άθλο Ορεστιάδας

Πριν την έναρξη του αγώνα ο πρόεδρος του Άθλου, 
Γιώργος Τσολακίδης τίμησε ον πρώην αθλητή 
του συλλόγου, αρχηγό και πλέον προπονητή των 
ακαδημιών του ΟΦΗ Γιάννη Καρδαμανίδη

Με τα ματς της Κυριακής έπεσε η 
αυλαία της 14ης αγωνιστικής στο Νό-
τιο και της 15ης στον Βόρειο όμιλο 
της Β’ κατηγορίας στην ΕΠΣ Έβρου.

Στο Νότο η Μάκρη κέρδισε τον 
Ποντιακό στο ντέρμπι της αγωνιστι-
κής και έβαλε «φωτιά» στην κορυ-
φή. Στον Βορρά το Ορμένιο κέρδισε 
στο ντέρμπι την Οινόη και παρέμεινε 
στην 1η θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Νότιος Όμιλος – 14η 
αγωνιστική
Δορίσκος – Ακρίτας Δαδιάς 0-6
Αλεξ/πολη Β’ – Δόξα Τυχερού 3-2
Φουρτούνα – Καππαδοκία ΑΝΑΒΟ-
ΛΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΑΕΚ Μάκρης – Ποντιακός 3-0
ΑΕ Ν. Χηλής – Νίκη Άνθειας 2-0
Ατρόμητος Άβαντα – Λυκόφη 3-0 α.α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (14 αγωνιστικές)
1. ΑΕ Ν. Χηλής 36 (32-14)
2. Ατρόμητος Άβαντα 33 (42-13)
3. Ποντιακός 32 (40-11)
4. Μάκρη 30 (47-22)
5. ΑΟ Δόξα Τυχερού 25 (35-22)
6. Ακρίτας Δαδιάς 21 (31-19)
7. Νίκη Άνθειας 20 (26-30)
8. Καππαδοκία 17 (20-17) **
9. Αλεξανδρούπολη Β’ 11 (16-30) *
10. Φουρτούνα 9 (11-28) *
11. Δορίσκος 4 (15-55)
12. Ομόνοια Λυκόφης (ΑΠΟΒΛΗ-
ΘΗΚΕ)
* Έχουν ένα ματς λιγότερο.
**Έχουν δύο ματς λιγότερα.

Βόρειος Όμιλος – 15η 
αγωνιστική
Σάββατο 25/2
Ένωση Οινόης – Ακρίτας Ορμενίου 
1-2
Ρούσσα – Αετός Λεπτής 6-1
Ηρακλής Σαγήνης – Ορφέας Σοφι-
κού 3-2
Ρίζια – Ατρόμητος Ασπρονερίου 2-0
Διγενής Ακρίτας Σάκκου – Ομόνοια 

Φυλακίου 3-0
ΑΕ Λαβάρων – Δόξα Ορεστιάδας 
3-0 α.α.
Ρεπό: Ασπίδα Θουρίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (15 
αγωνιστικές)
1. Ακρίτας Ορμενίου 36 (46-8)
2. Ρίζια 34 (55-12)
3. Ένωση Οινόης 30 (43-14)
4. Ρούσσα 28 (43-25)
5. Ατρόμητος Ασπρονερίου 26 (35-
21)
6. Ηρακλής Σαγήνης 24 (27-16) *
7. Ορφέας Σοφικού 21 (9-18)
8. Διγενής Ακρίτας Σάκκου 20 (38-
22)
9. ΑΕ Λαβάρων 14 (20-19)
10. Αετός Λεπτής 13 (21-28)
11. Ομόνοια Φυλακίου 7 (14-56)
12. Ασπίδα Θουρίου 4 (6-63)
13. Δόξα Ορεστιάδας (ΑΠΟΒΛΗΘΗ-
ΚΕ)
*Έχει κάνει ρεπό στον β’ γύρο.
ΕΠΣ Έβρου: Αυτά είναι τα ζευγάρια 
της προημιτελικής φάσης του Κυπέλ-
λου!
Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του 

Σαββάτου στα γραφεία της ΕΠΣ 
Έβρου στην Αλεξανδρούπολη, η κλή-
ρωση της προημιτελικής φάσης του 
Κυπέλλου.
Τα ζευγάρια που προέκυψαν είναι 
τα εξής:

Νότιος Όμιλος
Αλεξανδρούπολη FC – Καππαδοκία

Ιπποκράτης – Θράκη Φερών
Βόρειος Όμιλος
Ορέστης Ορεστιάδας – ΑΕ Διδυμο-
τείχου
Άνευ Αγώνα: Άρδας Καστανεών
Οι αναμετρήσεις είναι νοκ άουτ και 
θα διεξαχθούν την Τετάρτη 1 Μαρ-
τίου στις 15:30.

Β’ ΕΠΣ Έβρου: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες 
σε Νότο & Βορρά
Αυτά είναι τα ζευγάρια 
της προημιτελικής 
φάσης του Κυπέλλου!
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