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Orestiada Pathways: 
Εξερευνώντας τις ομορφιές του 

Δήμου Ορεστιάδας 

Η εφαρμογή μάς γνωρίζει με το δίκτυο μονοπατιών και τα πανέμορφα τοπία 
κοντά ή μακριά από τον Άρδα και τον Έβρο. Προτάσεις για περίπατους στα 

δασικά μονοπάτια με οδηγίες περιήγησης � 4

Υπόθεση Καραγεωργίου: Ράγισε 
καρδιές η μητέρα της Δέσποινας

Στη χθεσινή δικάσιμο κατέθεσαν δύο μάρτυρες υπεράσπισης της 
πρώτης κατηγορούμενης, ενώ λόγω αποχής της συνηγόρου της, η 
δίκη διεκόπη στις 12 το μεσημέρι και θα συνεχιστεί στις 3 Απριλίου, 

με τις απολογίες των κατηγορουμένων � 5

Δρομέας Θράκης: 
Πεζοπορία στην 

Καλλιθέα Ν.Έβρου

Την Κυριακή 12/3/23 συνεχίζει 
τις πεζοπορικές εξορμήσεις 
αυτή τη φορά σε περιοχή 

στα 40χλμ Βόρεια της 
Αλεξανδρούπολης

� 4

Με άρωμα Έβρου η 
κινηματογραφική 

εβδομάδα στα 
Ηλύσια

Το πρόγραμμα προβολών 
στον κινηματογράφο της 

Αλεξπολης

� 13

Ανακοινώσεις:  Ανακοινώσεις:  
Πότε και πώς θα λειτουργήσει Πότε και πώς θα λειτουργήσει 
και πάλι ο σιδηρόδρομος  και πάλι ο σιδηρόδρομος  

Αρχηγός της Μεικτής Κ16 Αρχηγός της Μεικτής Κ16 
ΕΠΣ Εβρου ο Γκιουρτζίδης με ΕΠΣ Εβρου ο Γκιουρτζίδης με 
το  “Fair play” της χρονιάςτο  “Fair play” της χρονιάς

� 1616Μεμετζή: Υπάρχει μια 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι 

υπάρχουν κακουργήματα 

Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να είναι ποτέ ίδια μετά 
απ’ το “έγκλημα”, τόνισε στο «Ράδιο Εβρος» η 

πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας

� 7

� 6 6

«Η Άνοιξη σταμάτησε στα Τέμπη…»
"Ποτάμι" πόνου και οργής στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης

● Μαθητές, φοιτητές, άνθρωποι 
κάθε ηλικίας βγήκαν μαζικά στους 
δρόμους της για τα θύματα της 
τραγωδίας των Τεμπών

● Ύψωσαν φωνή ζητώντας από-
δοση ευθυνών και όχι συγκάλυψη 
της τραγωδίας, ασφαλή μέσα με-
ταφοράς. 

● Συγκλόνισε η εκπρόσωπος των 
φοιτητών μας: «Οι φοιτητές ακόμα 
μετράμε τα καρεκλάκια στα αμφι-
θέατρά μας που δε θα γεμίσουν 
ποτέ» είπε

● Μεγάλα μαθητικά συλλαλητή-
ρια και σε Διδυμότειχο, Ορεστιάδα

� 8-9
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και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
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2551080606

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1776
Κυκλοφορεί το βιβλίο του Άνταμ Σμιθ 
«Ο πλούτος των Εθνών», ένα από τα 
κλασσικά συγγράμματα της οικονο-
μικής επιστήμης.

1824
Αρχίζει ο πρώτος εμφύλιος πόλε-
μος μεταξύ των επαναστατημένων 
Ελλήνων.

1941
Αρχίζει η Εαρινή Επίθεση των Ιταλών 
στο αλβανικό μέτωπο, παρουσία του 
Μουσολίνι. Θα αποτύχει παταγωδώς.

1959
Η διάσημη κούκλα Barbie κάνει το 
ντεμπούτο της... Οι πωλήσεις ξεπερ-
νούν τα 800 εκατομμύρια.

1971
Τα πέντε 9άρια του Αντώνη Αντωνι-
άδη. Στις 9 του μήνα, στις 9 το βράδυ 
ακριβώς, 9 λεπτά πριν από τη λήξη 
του αγώνα, το Νο9 του Παναθηνα-
ϊκού (Αντώνης Αντωνιάδης) επιτυγ-
χάνει το 9ο γκολ του στα κύπελλα 
Ευρώπης, ανοίγοντας το σκορ στην 
αναμέτρηση Έβερτον - Παναθηναϊ-
κού για την προημιτελική φάση του 
Κυπέλλου Πρωταθλητριών και θέτο-
ντας τις βάσεις για την ιστορική πρό-
κριση της ομάδας του Φέρεντς Πού-
σκας στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

2000
Υποβάλλεται από την κυβέρνηση Ση-
μίτη στα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση έντα-
ξης της Ελλάδας στη ζώνη του Ευ-
ρώ. «Καθυστερημένη κατά δύο χρό-
νια είναι η αίτηση», σχολιάζει η Νέα 
∆ημοκρατία. Την εκτίμηση ότι έρχο-
νται μαύρες μέρες κι έγιναν εθνικές 
υποχωρήσεις, διατυπώνουν το ΚΚΕ 
και το ∆ΗΚΚΙ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει 
λόγο για σημαντικό γεγονός, αλλά 
για δυσανάλογο κόστος που κατέ-
βαλε ο λαός.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1921
∆ημήτρης Χορν, έλληνας ηθοποιός. 
(Θαν. 16/1/1998)

1925
Μανόλης Αναγνωστάκης, έλληνας 
ποιητής. (Θαν. 23/6/2005)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1855
Κίτσος Τζαβέλας, ήρωας της Ελλη-
νικής Επανάστασης και πολιτικός. 
(Γεν. 1800)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Πόρισμα του ελέγχου του Π.Γ.Ν.Α δείχνει 
πλήθος παρατυπιών την τριετία 2005-7

08
ΜΑΡ
2011

Πλήθος παρατυπιών αλλά και σκόπιμων 
ενεργειών που έβλαψαν τα συμφέροντα 
του Νοσοκομείου με πολλά εκατομμύρια 
ευρώ, ήταν τα ευρήματα του ελέγχου του 
Γενικού Επιθεωρητή Σ.Ε.Υ.Υ.Π Μακεδονί-
ας –Θράκης, για το Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης. Η Έκθεση Ελέγχου που έχουμε 
στα χέρια μας, όπως είχαμε γράψει και στο 
φύλλο της 25 Ιανουαρίου, αποδίδει σημα-
ντικές ευθύνες σε στελέχη του Νοσοκομεί-
ου Αλεξανδρούπολης, οι οποίες ερευνώνται 
από τη δικαιοσύνη. Είναι χαρακτηριστικά 
μερικά αποσπάσματα της έκθεσης, από τα 
οποία βέβαια έχουν αφαιρεθεί ονόματα 
προσώπων και εταιρειών. Να σημειωθεί ότι 
ο πρώην διοικητής κ. Χ. Χρήστου μας τό-
νισε ότι το πόρισμα δεν του αποδίδει κα-
μία ευθύνη, απεναντίας αναφέρει ότι αυτός 
«προσπάθησε να σταματήσει τους προβλη-
ματικούς αυτούς διαγωνισμούς» και ότι μη-
νύθηκε γι’ αυτό από την θιγομένη εταιρία.

Ο καιρός σήμερα

4
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Ανατολή - 06:39
Δύση - 18:16

12...16
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Αρκετοί δρόμοι σε κέντρο και Απολλωνιάδα είναι ακόμη σκαμμένοι για τα έργα οπτικής ίνας.
Είναι αναγκαίο να κλείσουν οι επικινδυνες τρύπες προτού προχωρούν τα συνεργεία σε άλ-
λες περιοχές.

Τέσσερις διαφορετικές παρεμβά-
σεις με πιο πρόσφατη του Κρ. Αρ-
σένη, στις 22 Σεπτεμβρίου, όπου 
κοίταξε του υπουργούς της Κυ-
βέρνησης  και τους είπε: «Η γραμ-
μή Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι η πιο 
ανασφαλής γραμμή στην Ευρώ-
πη. Θα έχουμε θύματα, κοιτάξτε 
τι θα κάνετε».

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΡΑ25

Είπαν

Στόχος μου να ανατρέψω τον 
θρόνο των δυναστών … Ξέρω 
πως είναι εύκολο να είσαι φίλος 
αυτού που βρίσκεται στο παλάτι 
. Υπάρχουν λεφτά, δόξα…Αλλά η 
συντροφιά με τον κύριο Κεμάλ 
είναι επώδυνη

Κ. ΚΙΛΙΤΣΝΤΑΡΟΓΛΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ

P
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Μικρογνωμικά

Για τα τρία σενάρια των εκλογών 
γράφει το voria.gr: «Το πρόωρο σενά-
ριο δείχνει εκλογές στις αρχές Απριλί-
ου, όπως ακριβώς φημολογούταν μέ-
χρι σήμερα… Σε αυτή την περίπτωση 
πάντως, για να γίνουν εκλογές στις 
2 ή στις 9 Απριλίου (ναι, κάποιοι επι-
μένουν ότι πρέπει να γίνουν την Κυ-
ριακή 2 Απριλίου οι εκλογές), πρέπει 
μέχρι την Παρασκευή, άντε το πολύ 
τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός να τις 
προκηρύξει.

Το λογικότερο σενάριο παραμέ-
νει η 21η Μαΐου ως η Κυριακή των 
πρώτων βουλευτικών εκλογών. Ήταν 
και παραμένει και μετά το δυστύχημα 
των Τεμπών. 

Υπάρχει όμως κι ακόμη ένα σενάριο, 
βάσει του Συντάγματος και των προ-
βλέψεών του.

Σύμφωνα με το άρθρο 53, μπορεί 
να μην προκηρύξει καν εκλογές, να 
ολοκληρώσει η Βουλή τη θητεία της, 
μέχρι και την 7η Ιουλίου 2023 τυπικά 
και η πρόεδρος της Δημοκρατίας να 
εκδώσει διάταγμα για τη διενέργεια 

των εκλογών μέσα σε ένα μήνα από 
την 7η Ιουλίου.

Τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο για το χρό-
νο που θα στηθούν οι κάλπες; Οι πρώ-
τες υπολογίζονται στο τέλος Ιουλίου ή 
τις αρχές Αυγούστου και οι δεύτερες 
(αφού προηγηθεί τουλάχιστον μια τα-
κτική σύνοδος της Βουλής που θα προ-
κύψει από τις εκλογές με απλή αναλογι-
κή) πηγαίνουν για το τέλος Αυγούστου 
ή τις αρχές του Σεπτεμβρίου. 

Κ.Η.

Το πρόωρο, το λογικό και το τρελό

Λύση συνεργασίας 
με τον Θοδωρή Χουσίδη

«Αν δε σπάσεις αυγά…» 
 “Αν δε σπάσεις αυγά, ομελέτα δε γί-

νεται” αναφέρει χαρακτηριστικά η δη-
μοτική αρχή Αλεξανδρούπολης σε ανα-
κοίνωσή της για τα έργα ανάπλασης του 
ιστορικού κέντρου της πόλης, απαντώ-
ντας στις φωνές διαμαρτυρίας για την 
αναστάτωση που έχει προκληθεί σε κα-
ταστηματάρχες, οδηγούς, περαστικούς 
και συνολικά στους μόνιμους κατοίκους, 
εξαιτίας των εργασιών. Στην ίδια ανακοί-
νωση σημειώνεται ότι για το έργο που 
είναι σε εξέλιξη, «απαιτείται χρόνος και 
κυρίως υπομονή». Ο δήμος εξηγεί επίσης 

ότι πριν να ολοκληρωθούν οι παρεμβά-
σεις ανακατασκευής των πεζοδρομίων 

Το ΤΑΑ Άθλος Ορεστιάδας ανακοι-
νώνει την κοινή συναινέσει λύση της 
συνεργασίας του με τον τεχνικό της 
ομάδας Θοδωρή Χουσίδη, λόγω ανει-
λημμένων επαγγελματικών του υπο-
χρεώσεων.

Η «οικογένεια» του Άθλου ευχαρι-
στεί τον Θοδωρή για την πολυ-
ετή και σημαντική προσφορά 
του στην ομάδα. "Πιστός στρα-
τιώτης", ο "αρχιτέκτονας" της 
ιστορικής ανόδου, όποια στιγ-
μή κι αν ζητήθηκε η συνδρομή 
του, ήταν εκεί, στην άκρη του 
πάγκου μας, δείγμα του εξαί-
ρετου ήθους και επαγγελματι-
σμού που επέδειξε καθ' όλη τη 
διάρκεια της συνεργασίας μας.

"Τεό" σου ευχόμαστε από 
καρδιάς καλή επιτυχία και κυ-
ρίως καλή τύχη στα νέα σου 
καθήκοντα. Παραμένεις σημα-

ντικό "κομμάτι" της ιστορίας του Άθλου 
και ίσως κάποια μέρα στο μέλλον οι 
δρόμοι μας να ξανασμίξουν και να πα-
νηγυρίσουμε ακόμη πιο σημαντικές επι-
τυχίες της ομάδας μας».

Γ.Π.

στις οδούς Νικηφόρου Φωκά, Κουντου-
ριώτη, Μιαούλη, Κανάρη, Σουλίου και 
στην Κύπρου, είναι απαραίτητο να ολο-
κληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης 
των νέων δικτύων φυσικού αερίου και 
ψηφιακής ίνας, όπως και οι απαιτούμε-
νες παρεμβάσεις σε φρεάτια και δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης. «Είμαστε 
βέβαιοι ότι οι συνδημότες μας το αντι-
λαμβάνονται και τους ευχαριστούμε για 
την κατανόηση που δείχνουν», καταλή-
γει η δημοτική αρχή Αλεξανδρούπολης. 

Κι όμως, το είπε
Ενώ η χώρα έχει βυθιστεί στην θλί-

ψη και την οργή για το τραγικό δυστύ-
χημα για το οποίο είχαν έγκαιρα προει-

δοποιήσει οι εργαζόμενοι, αλλά ο τέως 
Υπουργός Μεταφορών έδινε εγγυήσεις 
από την Βουλή για την ασφάλεια των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, ο Άδω-
νις Γεωργιάδης είπε χθες: «Να σας πω 
όμως κάτι, είσαι ο Υπουργός Μεταφο-
ρών μπορείς να πας στην Βουλή και να 
πεις ότι ναι έχουν πρόβλημα ασφάλειας 
στα τρένα; Άμα το πεις αυτό, δεν θα μπει 
άνθρωπος μετά. Είναι πιθανόν ο Υπουρ-
γός να σκέφτηκε ότι αν εγώ ως Υπουρ-
γός Μεταφορών βγω να πω ότι έχουμε 
πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα, αύριο 
δεν θα λειτουργούν τα τρένα στην Ελ-
λάδα». Αυτά…

Κ.Η.
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Η εφαρμογή Orestiada 
Pathways μας γνωρίζει με το 
δίκτυο μονοπατιών και τα πα-
νέμορφα τοπία κοντά ή μακριά 
από τον Άρδα και τον Έβρο και 
μας βοηθά να γνωρίσουμε τον 
πλέον απομακρυσμένο Δήμο 
της Ελλάδος. 

Μετρώντας πάνω από 2.000 
λήψεις στον πρώτο μήνα από 
την δημοσίευση της εφαρμο-
γής αποτελεί πλέον παράδειγ-
μα μιας νέας ψηφιακής εποχής 
όπου η τεχνολογία, οι δυνατό-
τητες επαυξημένης πραγματικό-
τητας και το μεράκι των φορέων 
της περιοχής επιτρέπουν στους 
πολίτες και τους επισκέπτες να 
ζήσουν διαφορετικές εμπειρίες. 

H ανάπτυξη της ψηφια-
κής εφαρμογής Orestiada 
Pathways ξεκίνησε με βασικό 
στόχο την προβολή και παρου-
σίαση του δικτύου μονοπατιών 
του Δήμου Ορεστιάδας, με θε-
ματικές διαδρομές. Με την χρή-
ση φορητών συσκευών, προτά-
σεις και εξελιγμένες πρακτικές 
για την φυσική πλοήγησης των 
επισκεπτών σε διαδρομές μονα-
δικού φυσικού κάλλους και την 
ανάδειξη σημείων πολιτιστικού, 
γαστρονιομικού, ιστορικού και 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
από την Ορεστιάδα στον Κυπρί-
νο, στο Ορμένιο στις Καστανιές, 
στα Πετρωτά, κατά μήκος του 
Άρδα ποταμού και της υπέροχης 
πανίδας και χλωρίδας. 

Μέσω της ψηφιακής εφαρ-
μογής, η οποία έχει την λογική 
ενός εικονικού ξεναγού πάντα 
διαθέσιμου και με επικαιροποι-
ημένο περιέχομενο, ο επισκέ-
πτης μπορεί να περιηγηθεί στα 
προτεινόμενα από τις διαδρο-
μές σημεία ενδιαφέροντος και 
να ενημερωθεί από ένα πλού-
σιο περιεχόμενο και υλικό τεκ-
μηρίωσης που έχει ετοιμάσει ο 
Δήμος. Η εφαρμογή διαθέτει 
ηλεκτρονικούς χάρτες με τις 
πεζοπορικές σηματοδοτημένες 
διαδρομές, οι οποίες παρουσι-
άζονται με οδηγίες προσανατο-
λισμού καθώς και συνοπτικών 
περιγραφών των σημείων της 
κάθε διαδρομής. Στον φυσικό 
χώρο σύμφωνα με το στίγμα 
του περιπατητή η αξιοποίηση τε-
χνολογιών επαυξημένης πραγ-
ματικότητας επιτρέπει την εμ-
φάνιση τοποσήμων και άλλων 
πληροφοριών, τα σημεία ενδι-
αφέροντος κατά την πεζοπορία 
εντός του κάθε μονοπατιού κα-

θώς και πρόσθετες πληροφορί-
ες και πολυμεσικό περιεχόμενο 
για την ιστορία του κάθε σημεί-
ου αναφοράς. 

Η λήψη της εφαρμογής στο 

κινητό τηλέφωνο είναι εύκολη 
από τους παρακάτω υπερσύν-
δεσμους:

Google Play: https://bit.
ly/3CHc8iw

App Store: https://apple.
co/3H02vy2 

Την σχεδίαση και υλοποίη-
ση της εφαρμογής πραγματο-
ποιήθηκε από την Πρίσμα Ηλε-

κτρονικά ΑΒΕΕ (www.prismael.
com ) ενώ το περιεχόμενο από 
τις υπηρεσίες του Δήμου Ορε-
στιάδας.

Orestiada Pathways: Εξερευνώντας 
τις ομορφιές του Δήμου Ορεστιάδας 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ORESTIADA 
PATHWAYS ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΕ 
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΤΟΠΙΑ 
ΚΟΝΤΑ Η ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΟ  

Προτάσεις για περίπατους στα δασικά 
μονοπάτια με οδηγίες περιήγησης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας προέβη 
στην υπογραφή σύμβασης του έρ-
γου «Έργα συμπλήρωσης δικτύων 
αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην 
πόλη Ορεστιάδας» με την ανάδοχο 
εταιρία ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 

κατασκευή δικτύων αποχέτευσης όμ-
βριων υδάτων στην πόλη της Ορε-
στιάδας με σκοπό την αναβάθμιση 
της αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Αποτελείται από κεντρικά δίκτυα 
και φρεάτια αποχέτευσης ομβρίων, 
φρεάτια υδροσυλλογής και κιβω-
τοειδή οχετό.

Το έργο θα υλοποιηθεί στις πε-
ριοχές της Νέας Ελβετίας, στο Νό-

τιο τμήμα της Σαγήνης, στο δυτικό 
τμήμα της Κλεισσούς και στην Οινόη 
της πόλης Ορεστιάδας.

Προϋπολογισμός μελέτης: 
2.890.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός σύμβασης: 
2.408.716,46 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤ-
ΣΗΣ».

Έργα συμπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης 
όμβριων υδάτων στην Ορεστιάδα
Υπογραφή σύμβασης
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Για τη Δευτέρα 3 Απριλίου 

διακόπηκε η δίκη για την υπό-
θεση του θανάτου της 37χρο-
νης Δέσποινας Καραγεωργίου 
και του 7 μηνών αγέννητου 
γιου της, που έλαβε χώρα στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο-
κομείο της Αλεξανδρούπολης, 
τη νύχτα της 14ης προς 15ης 
Απριλίου 2021.

Στη δικάσιμο της 8ης Μαρ-
τίου, στο Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο Αλεξανδρούπολης, 
κατέθεσαν οι δύο τελευταίοι 
μάρτυρες υπεράσπισης της 
πρώτης κατηγορούμενης, ενώ 
λόγω συμμετοχής της συνη-
γόρου της στην αποχή που 
κήρυξε ο Δικηγορικός Σύλλο-
γος Αθηνών για την τραγω-
δία των Τεμπών, από τις 12 
ως τις 3 το μεσημέρι, αλλά κι 
ενός προβλήματος υγείας της 
συνηγόρου της οικογένειας 
της Δέσποινας, η δίκη διεκό-
πη χωρίς να απολογηθούν οι 
4 κατηγορούμενες.  

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώ-
λιο του κατηγορουμένου κά-
θονται δύο γιατροί, η μία ει-
δική – υπεύθυνη βάρδιας και 
η άλλη ειδικευόμενη, και οι 

δύο μαιευτήρες – γυναικο-
λόγοι, καθώς επίσης μία μαία 
και μία βοηθός νοσηλεύτρι-
ας. Οι κατηγορίες αναφέρουν 
ότι οι θάνατοι προκλήθηκαν 
από αμέλεια και παραλείψεις 
τους. Επιπλέον, η μαία κατη-
γορείται και για πλαστογρα-
φία και παραποίηση εγγρά-
φων.

Πρώτος κατέθεσε ο  Κα-
θηγητής Μαιευτικής-Γυναι-
κολογίας-Εμβρυομητρικής Ια-
τρικής και Διευθυντής της Γ΄ 
Μαιευτικής Γυναικολογικής 
Κλινικής του ΑΠΘ, Απόστολος 
Αθανασιάδης, ο οποίος εκτί-
μησε ότι από τα πρωταρχικά 
ευρήματα και τα συμπτώμα-
τα, ορθώς η αρχική διάγνωση 
αφορούσε λοίμωξη του ουρο-
ποιητικού και πιθανή πυελο-
νεφρίτιδα, ενώ η επέμβαση 
αφαίρεσης αδενομυώματος, 
στην οποία είχε υποβληθεί η 
θανούσα πριν 1,5 χρόνο, σα-
φώς και άφηνε ανοικτό το 
ενδεχόμενο για πιθανή ρή-
ξη μήτρας, γι’ αυτό, όπως εί-
πε, αποφασίστηκε η εισαγωγή 
της για νοσηλεία και η παρα-
κολούθηση των ζωτικών της 
σημείων ανά τρίωρο. Ωστό-

σο, σημείωσε πως δεν υπήρ-
χαν συμπτώματα προς αυτή 
την κατεύθυνση, παρά μόνο 
τις τελευταίες ώρες. Εξάλ-
λου, ανέφερε πως υπάρχουν 
περιπτώσεις που δεν εντοπί-
ζονται εμφανή συμπτώματα 
ρήξης, παρά μόνο όταν αυτή 
γίνει τελεία.

Επεσήμανε ακόμη πως οι 
γιατροί δεν προκρίνουν την 
καισαρική τομή σε πρόωρες 
κυήσεις, καθώς το 90% των 
πρόωρων νεογνών αντιμε-
τωπίζει σοβαρά προβλήμα-
τα υγείας και το 8% αυτών, 
σοβαρές εγκεφαλικές βλά-
βες. Σε ερώτηση αναφορικά 
με τους σφοδρούς πόνους 
και την πολύ κακή κλινική ει-
κόνα της Δέσποινας (κάτω-
χρη, ιδρωμένη, ανήμπορη να 
σταθεί στα πόδια της), ο κ. 
Αθανασιάδης σημείωσε ότι 
ο πόνος είναι υποκειμενικός 
για τον κάθε άνθρωπο, επι-
σημαίνοντας πως σύμφωνα 
με όσα έχει διαβάσει για την 
υπόθεση, ενώ οι πόνοι ξεκίνη-
σαν στις 9 το βράδυ, η ασθε-
νής πήγε στο νοσοκομείο στις 
10.30.

Στο σημείο αυτό, η μητέρα 
της Δέσποινας, Δήμητρα Κα-
ραγεωργίου, ξέσπασε μέσα 
σε λυγμούς, λέγοντας απευ-
θυνόμενη προς τον μάρτυρα 
ότι «στο  νοσοκομείο πήγαμε 
στις 9.15, να μη λέει ψέμα-
τα». Ακολούθως, ο καθηγη-
τής ζήτησε συγνώμη από την 
οικογένεια, αν κάνει λάθος 
για την ώρα, λέγοντας πως 
καταθέτει όσα διάβασε. Λίγα 
λεπτά αργότερα, αναφέρθη-
κε και πάλι στην προωρότη-
τα του μωρού και τους κιν-
δύνους που ελλόχευαν από 
έναν πρόωρο τοκετό, με τη 
μητέρα της Δέσποινας να λέει 
πως έτσι «θα σωζόταν η μά-
να» (αν είχε γίνει εγκαίρως η 
καισαρική). 

Ο κ. Αθανασιάδης σημείω-
σε ότι μία εγκυμονούσα μπαί-
νει σε διαρκή παρακολούθηση 

με καρδιοτοκογράφο, μόνο 
επί τοκετού. Σχολιάζοντας τις 
μετρήσεις των ζωτικών σημεί-
ων της 37χρονης κατά τη δι-
άρκεια της μοιραίας νύχτας, 
σημείωσε πως οι τελευταίες 
μετρήσεις που έγιναν μετα-
ξύ 5 και 6 το πρωί (διπλά-
σιες σφίξεις, αύξηση πίεσης) 
δείχνουν ότι είχε συντελεστεί 
λίγο νωρίτερα η ρήξη της μή-
τρας. 

Στη συνέχεια κατέθεσε ο 
Γρηγόρης Γκριμπίζης, καθηγη-
τής Μαιευτικής – Γυναικολο-
γίας του ΑΠΘ και διευθυντής 
της Α΄ Μαιευτικής – Γυναι-
κολογικής κλινικής του νο-
σοκομείου “Παπαγεωργίου”. 
Σημείωσε ότι κατά την προσέ-
λευση της ασθενούς στα ΤΕΠ, 
δεν υπήρχαν ενδείξεις για κά-
τι άλλο πέρα από ουρολοίμω-
ξη, ενώ τα ζωτικά της σημεία 
ήταν φυσιολογικά, όπως και 
το καρδιοτοκογράφημα στο 
οποίο υπεβλήθη. Επιπλέον, το 
υγρό στον υπέρηχο, ο ίδιος 
εκτίμησε πως δεν ήταν αίμα, 
ούτε αμνιακό υγρό, για να κι-
νητοποιήσει τους γιατρούς, 
αλλά αντιδραστικό υγρό που 
συνηθίζεται να υπάρχει σε τέ-
τοιες φλεγμονές. 

Η επέμβαση στην οποία εί-
χε υποβληθεί η Δέσποινα, από 
μόνη της, δεν αποτελούσε λό-
γο νοσηλείας, αφού, όπως 
σημείωσε, η επέμβαση αυ-
τή οδηγεί μόλις το 1% των 
γυναικών σε ρήξη μήτρας, 
η οποία, επιπλέον, μπορεί 
να συμβεί οποτεδήποτε μέ-
σα σε μία εγκυμοσύνη. «Δεν 
σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε 
τις γυναίκες αυτές διαρκώς 
σε νοσηλεία», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. 

Εμφανίστηκε κατηγορημα-
τικός πως οι έγκυες δεν υπο-
βάλλονται σε παρακολούθηση 
με διαρκή καρδιοτοκογραφή-
ματα, καθώς αυτά αφορούν 
μόνο γυναίκες που βρίσκονται 
σε διαδικασία τοκετού: «Δεν 
γίνεται πουθενά στην Ελλά-

δα συνεχής παρακολούθηση 
με καρδιοτοκογράφο, τελεία».  
Αυτή η αναφορά προκάλεσε 
την αντίδραση της συνηγό-
ρου της 4ης κατηγορούμενης 
που μοιράστηκε προσωπική  
της εμπειρία, σύμφωνα με την 
οποία, σε δική της εγκυμοσύ-
νη, όταν αντιμετώπισε κάποιο 
πρόβλημα, στο ίδιο νοσοκο-
μείο, είχε τεθεί υπό διαρκή 
παρακολούθηση με καρδιο-
τοκογράφο, μετά από εντολή 
γιατρού. Ακολούθησε αντιπα-
ράθεση μεταξύ μάρτυρα και 
συνηγόρου, με τον καθηγητή 
να εμμένει στην αρχική του 
τοποθέτηση για το συγκεκρι-
μένο ζήτημα.

Η δίκη διεκόπη λίγο μετά 
τις 12 το μεσημέρι και θα συ-
νεχιστεί τη Δευτέρα 3 Απριλί-
ου με τις απολογίες των κατη-
γορουμένων. Θα ακολουθήσει 
η πρόταση της Εισαγγελέως, 
οι αγορεύσεις των συνηγό-
ρων και η ανακοίνωση της 
απόφασης από την Πρόεδρο. 
Επειδή δεν θεωρήθηκε βέβαιο 
ότι θα ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία στη συγκεκριμένη δικά-
σιμο, ζητήθηκε από τους δι-
κηγόρους όλων των πλευρών, 
να σημειώσουν και την ημε-
ρομηνία της 26ης Απριλίου.

 
Προηγούμενες 
καταθέσεις γιατρών

Μετά και τις χθεσινές κα-
ταθέσεις, διαπιστώνεται πως 
υπάρχουν διαφορετικές προ-
σεγγίσεις αναφορικά με τη 
διαχείριση του περιστατικού, 
μεταξύ των ιατρών που κα-
τέθεσαν χθες και όσων είχαν 
καταθέσει σε προηγούμενες 
δικάσιμους.

Ο μαιευτήρας γυναικολό-
γος (ιδιώτης) Παναγιώτης 
Δεληγεώργης, που παρακο-
λουθούσε τη Δέσποινα μέχρι 
τον 6ο μήνα της εγκυμοσύ-
νης της είχε αναφέρει μετα-
ξύ άλλων πως όταν υπάρχει 
τόσο οξύς πόνος, η ασθενής 
θα πρέπει τουλάχιστον να 

τεθεί υπό στενή επιτήρηση, 
αυτό σημαίνει παραμονή στη 
μαιευτική, με ανοιχτή πόρτα, 
να είναι συνδεδεμένη με μη-
χανήματα, να λαμβάνεται η 
πίεση και να γίνονται οι ερ-
γαστηριακές εξετάσεις κάθε 
μισή ώρα.

Ο διευθυντής της πανεπι-
στημιακής γυναικολογικής – 
μαιευτικής κλινικής Νικόλα-
ος Νικολέττος είχε εκτιμήσει,  
μεταξύ άλλων, κατά την κα-
τάθεσή του, πως η τραγική 
αυτή κατάληξη θα μπορούσε 
να είχε προληφθεί «αν υπήρ-
χε πιο τακτική παρακολού-
θηση… Το καρδιοτοκογράφη-
μα θα έδειχνε ότι το έμβρυο 
δυσφορεί… Θα ζητούσα νέο 
καρδιοτοκογράφημα, τακτι-
κή παρακολούθηση… Υποε-
κτιμήθηκε η πληροφορία ότι 
είχε χειρουργηθεί. Η ένταση 
των συμπτωμάτων δεν συνά-
δει με τη διάγνωση για πυε-
λονεφρίτιδα, για την οποία 
έπαιρνε ήδη αγωγή…».

Ο καθηγητής γυναικολο-
γίας και μαιευτικής του ΔΠΘ 
και διευθυντής του εργαστη-
ρίου οικογενειακού προγραμ-
ματισμού του ΠΓΝΑ Παναγιώ-
της Τσικούρας είχε καταθέσει 
πως εφόσον η θανούσα ενη-
μέρωσε για την εγχείρηση 
αδενομυώματος στην οποία 
είχε υποβληθεί, η εγκυμο-
σύνη της ήταν υψηλού κιν-
δύνου και θα έπρεπε να είχε 
τεθεί σε συνεχή παρακολού-
θηση, στη μαιευτική κλινική, 
όπου υπάρχουν αξιόπιστα μη-
χανήματα, κι όχι σε θάλαμο 
νοσηλείας, όπως έγινε λόγω 
και των περιορισμών του κο-
ρωνοϊού. Όπως είπε, μεταξύ 
άλλων, με βάση το ιστορικό 
αυτό και τους έντονους πό-
νους της, ο ίδιος, αν ήταν στη 
θέση των συναδέλφων του, 
θα έβαζε αμέσως τη γυναί-
κα στο χειρουργείο, ώστε η 
διπλή αυτή τραγωδία να είχε 
αποφευχθεί.  

Υπόθεση Καραγεωργίου: Ράγισε 
καρδιές η μητέρα της Δέσποινας

ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 
ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗΣ, ΕΝΩ ΛΟΓΩ 
ΑΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ, 
Η ΔΙΚΗ ΔΙΕΚΟΠΗ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ     

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Απριλίου, 
με τις απολογίες των κατηγορουμένων

 6/3/2023 
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"Πρέπει να λειτουργήσει ο 
σιδηρόδρομος γιατί αφενός 
απαξιώνεται η υποδομή κι αφε-
τέρου γιατί φεύγει από το χάρ-
τη των μεταφορών κι από τη 
συνείδηση του κόσμου", δήλω-
σε ο υπουργός Επικρατείας, αρ-
μόδιος για ζητήματα Υποδομών 
και Μεταφορών Γιώργος Γερα-
πετρίτης, στο πλαίσιο των κυ-
βερνητικών ανακοινώσεων για 
τις αλλαγές στον σιδηρόδρομο. 
“Πρέπει να λειτουργήσει αλλά 
χωρίς εκπτώσεις στην ασφά-
λεια”, υπογράμμισε με έμφαση.

Ωστόσο, όπως είπε “η επιθυ-
μία μας είναι ο σιδηρόδρομος 
να επανεκκινήσει το συντομό-
τερο δυνατό, ενδεχομένως και 
ως το τέλος του μήνα, πρέπει 
ωστόσο να πληρούνται οι απα-
ραίτητοι όροι. Δεν πρόκειται να 
ξεκινήσει κανένα τρένο πριν να 
υπάρχουν οι απαραίτητες δι-
κλείδες ασφαλείας", ξεκαθά-
ρισε ο κ. Γεραπετρίτης.

"Είναι σημαντικό να μπο-
ρέσει ο σιδηρόδρομος να ξε-
κινήσει εκ νέου, να μην περι-
μένουμε την ολοκλήρωση της 
τεχνολογικής αναβάθμισης, εί-
ναι ένα λαϊκό μέσο", είπε ανα-
λυτικά ο υπουργός. "Αυτό θα 
γίνει όμως μόνον υπό όρους 
απόλυτης ασφάλειας, που θα 
περιλαμβάνουν υποχρεωτικώς 
δύο σταθμάρχες σε όλους τους 
σταθμούς, πράγμα που μπορεί 
να σημαίνει μια κάποια μείωση 
του μεταφορικού έργου", πρό-
σθεσε.

Μάλιστα ο κ. Γεραπετρί-
της έκανε επίσης γνωστό ότι ο 

Πρωθυπουργός επικοινώνησε 
με τον Γερμανό καγκελάριο και 
συμφωνήθηκε να έρθει στην 
Ελλάδα κλιμάκιο Γερμανών ει-
δικών που λόγω της μεγάλης 
τους εμπειρίας θα καταθέσουν 
προτάσεις για την αναβάθμιση 
της ασφάλειας.

"Κατανοώ το θυμό και τις 
αντιδράσεις, είναι απολύτως 
εύλογες", σημείωσε τέλος ο κ. 
Γεραπετρίτης, δεσμευόμενος 
για ακόμη μια φορά για τη δι-
ερεύνηση όλων των αιτιών του 
τραγικού δυστυχήματος, που 
έχει χαρακτήρα εθνικής τρα-
γωδίας και γιαυτό θα πρέπει 
να βρει μια κάθαρση.

Παράλληλα, ζήτησε συγ-
γνώμη εκ μέρους της κυβέρ-
νησης αλλά και εκ μέρους του 
ιδίου σε όλες τις οικογένειες, 
"μια συγγνώμη η οποία δεν εί-
ναι προσχηματική, αλλά είναι 
εντελώς ειλικρινής", όπως δή-
λωσε χαρακτηριστικά.

"Δεν είμαι εδώ για πολιτική ή 
κομματική αντιπαράθεση, ούτε 
για μετάθεση της ευθύνης, όση 
ευθύνη αναλογεί στην παρού-
σα κυβέρνηση έχει αναληφθεί", 
τόνισε ο υπουργός.

Σε σχέση με τις αποζημιώ-
σεις ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε 
ότι θα γίνουν συζητήσεις με τη 
Hellenic Train, ενώ σε σχέση 
με τα 45 εκατ. της επιχορήγη-
σης για τη δημόσια υπηρεσία 
που παρείχε η θυγατρική του 
ιταλικού κολοσσού τόνισε ότι 
αφορά και μόνο την κάλυψη 
δρομολογίων και δε συνδέεται 
με την περάτωση επενδύσεων 

που προβλέπονται σε μνημόνια 
των Ιταλών της Hellenic Train 
με την Ελληνική πολιτεία.

Συζήτηση στη Βουλή
Οι αρμοδιότητές μου αφο-

ρούν αποκλειστικά το δυστύχη-
μα των Τεμπών και την επόμενη 
ημέρα των σιδηροδρόμων και 
όχι τα υπόλοιπα ζητήματα που 
άπτονται του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών, είπε ο 
κ. Γεραπετρίτης σημειώνοντας 
τι η αρμόδια Επιτροπή που θα 
διερευνήσει το τραγικό δυστύ-
χημα όχι σε ποινικό, αλλά σε δι-
οικητικό επίπεδο ια καταθέσει 
πόριμα που θα ενταχθεί στον 
όλο φάκελο. “Θα προκαλέσω 
ο ίδιος μια συζήτηση σε επίπε-
δο κοινοβουλευτικής επιτροπής 
για το ζήτημα της ασφάλειας 
των μεταφορών" συμπλήρωσε.

"Τις αμέσως επόμενες ημέ-
ρες θα υπάρξει αντικατάσταση 
της διοίκησης ΟΣΕ και ΕΡΓΟ-
ΣΕ, μετά τις παραιτήσεις των 
επικεφαλής τους, οι οποίες 
έχουν γίνει δεκτές", διευκρίνι-
σε ο υπουργός Επικρατείας και 
προχώρσε σε μια εκτενή ανα-

φορά των όσων έχουν συμβεί 
σε σχέση με ελλείψεις και λάθη.

"Το κέντρο τηλεδιοίκησης 
της Λάρισας λειτουργούσε 
αδιαλείπτως, δεν διεκόπη πο-
τέ η λειτουργία του. Υπήρχε η 
δυνατότητα μέσω του πίνακα 
ελέγχου να διαπιστωθεί ότι η 
αμαξοστοιχία είχε σημειώσει 
μετάπτωση στην εσφαλμένη 
γραμμή.

Υπήρξαν πλημμέλειες στην 
ανθρώπινη διαχείριση (και δεν 
το λέω για να ρίξω το βάρος 
στο ανθρώπινο λάθος), ωστό-
σο εάν είχαμε ένα πλήρες σύ-
στημα τηλεδιοίκησης σε όλη 
τη χώρα, το δυστύχημα δε θα 
είχε συμβεί", σημείωσε ο κ. Γε-
ραπετρίτης.

Το προσωπικό
"Την τελευταία 15ετία, υπήρ-

ξε μεγάλη μείωση προσωπικού, 
λόγω των περιοριστικών μέ-
τρων στα οποία υποβλήθηκε η 
χώρα μας, αλλά και ενός μα-
ζικού κύματος συνταξιοδοτή-
σεων.

Για την κάλυψη των κενών, 
χρησιμοποιήθηκε η κινητικότη-

τα, καθώς και η κάλυψη ανα-
γκών μέσω απασχόλησης με 
δελτίο παροχής υπηρεσιών. Εί-
χαμε το 2021 διαγωνισμό για 
την πρόσληψη 117 ατόμων οι 
οποίοι θα στελέχωναν τον ορ-
γανισμό και διαγωνισμό για άλ-
λα 100 άτομα το 2022".

Τεχνολογική αναβάθμιση
Ο Γ. Γεραπετρίτης εστίασε 

στο τι θα συμβεί από δω και 
πέρα σε σχέση με κομβικά ζητή-
ματα. “Δεν προσήκει να υπάρχει 
αυτή η εικόνα στον σιδηρόδρο-
μο”, τόνισε και προσέθεσε ότι 
η κυβέρνηση θα προχωρήσει:

Στην άμεση υλοποίηση της 
σύμβασης τεχνολογικής ανα-
βάθμισης του συστήματος τη-
λεδιοίκησης του σιδηροδρόμου 
τονίζοντας ότι ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης επι-
κοινώνησε απευθείας με τον 
επικεφαλής της Alstom στη 
Γαλλία, κι όχι στην Ελλάδα ζη-
τώντας επιτακτικά την μέγιστη 
επιτάχυνση των εργασιών.

Παράλληλα ο κ. 
Γεραπετρίτης σημείωσε 

ότι:
• θα υπάρξει περαιτέρω ενί-

σχυση για τα οικονομικά του 
σιδηροδρόμου. Από 45 εκατ. 
ευρώ, στον προϋπολογισμό έχει 
εγγραφεί ποσό 75 εκατ. για έρ-
γα αναβάθμισης,

• βελτίωση στην εκπαίδευση 
που λαμβάνουν οι σταθμάρ-
χες βάσει του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος που περιλαμβάνει 
εκπαίδευση θεωρητική περίπου 
6,5 μηνών και εκπαίδευση στο 
πεδίο, αλλά και ιατρικές-ψυχο-
μετρικές εξετάσεις.

Επίσης ανακοίνωσε ότι:
• Θα έρθει προς ψήφιση στη 

Βουλή αυστηρότερο πλαίσιο 
για φθορές, κλοπές και δολι-
οφθορές στο δίκτυο των σι-
δηροδρόμων. Αφορά κλοπές 
χαλκού και άλλων αναλώσιμων 
υλικών, με αυστηροποίηση του 
πλαισίου.

• Μακροπρόθεσμα υπάρχει 
ήδη υπό εκπόνηση σχέδιο για 
την προσέγγιση ασφαλείας.
News247.gr

Πότε και πώς θα λειτουργήσει 
και πάλι ο σιδηρόδρομος 

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ      

Με βάση την κυβέρνηση θα υπάρξει 
περαιτέρω ενίσχυση για τα οικονομικά 
του σιδηροδρόμου. Από 45 εκατ. ευρώ, 
στον προϋπολογισμό έχει εγγραφεί ποσό 
75 εκατ. για έργα αναβάθμισης.

Κοινοβουλευτική Αναφορά κα-
τέθεσε ο Βουλευτής Έβρου και 
Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομί-
ας. Αν. Δημοσχάκης διαβιβάζοντας 
μέσω του Προεδρείου της Βου-
λής προς το Υπουργείο Οικονομι-
κών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων την επιστολή  του Εμπορικού 

Συλλόγου Ορεστιάδας (Β.Έβρου).
Στο επί κεντρο της επιστολή ς 

βρί σκεται το αί τημα για την οικο-
νομική στήριξη με την εφαρμογή 
των απαραίτητων μέτρων υπέρ 
του Εμπορικού Κλάδου του  ακρι-
τικού  Β.Έβρου, ο οποίος έρχεται 
αντιμέτωπος με συνεχείς δυσμέ-
νειες, λόγω απώτατατης γεωγρα-
φικής θέσης. 

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινο-
βουλευτική Αναφορά:

Αθήνα, 24/02/23
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Β.ΈΒΡΟΥ

Ο Βουλευτή ς Έ βρου, Αναστά σι-
ος Δημοσχά κης, καταθέ τει Κοινο-
βουλευτική  Αναφορά  στο Προε-
δρεί ο της Βουλή ς, διαβιβά ζοντας 
στο Υπουργεί ο Οικονομικών, στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και στο Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων την 
επιστολή  του Εμπορικού Συλλό-
γου Ορεστιάδας (Β.Έβρου).

Στο επί κεντρο της επιστολή ς 
βρί σκεται το αί τημα για την εξο-
μάλυνση των συνεπειών της ενερ-
γειακής και πληθωριστικής κρίσης 

στον Εμπορικό Κλάδο.
Ό πως υπογραμμί ζεται στην 

επιστολή , γί νεται επί κληση για τις 
δέ ουσες ενέ ργειες στις παραμεθό-
ριες και πληττόμενες περιοχές του 
Ν.Έβρου με α) τη μείωση ατέλει-
ας, β) τη διαφορετική φορολογική 
μεταχείριση βάσει του άρθρου 21 
παρ. 4 του ν. 2859/2000, γ) την 
παροχή ειδικών κινήτρων συνέχι-
σης λειτουργίας και επανεκκίνησης 
επιχειρήσεων με την αύξηση ορίου 
Ακατάσχετου Λογαριασμού, με ερ-
γασιακές και ασφαλιστικές ρυθμί-
σεις, δ) την ενίσχυση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, ε) τη θέσπιση 
ειδικού προγράμματος επιχορηγή-
σεων και χαμηλότοκων δανείων. 

Κοινοβουλευτική Αναφορά για την στήριξη 
του εμπορικού κόσμου της Ορεστιάδας
Κατατέθηκε από 
τον βουλευτή της 
ΝΔ Αναστάσιο 
Δημοσχάκη
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Σχετικά με την εθνική τρα-
γωδία στα Τέμπη, είχαμε χθες 
μια σημαντική απόφαση της 
Ολομέλειας των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλό-
γων της χώρας, με την οποία 
ζητείται η διερεύνηση της 
υπόθεσης από ειδικό Εφέ-
τη – ανακριτή. Παράλληλα, 
η Ολομέλεια αποφάσισε να 
διερευνήσει από νομική και 
ουσιαστική σκοπιά το ενδε-
χόμενο να καταθέσει μήνυση 
κατά παντός υπευθύνου. Η 
Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Ορεστιάδας Άν-
να Μεμετζή συμμετείχε στη 
σχεδόν τετράωρη συνεδρία-
ση της Ολομέλειας των Προ-

έδρων που έγινε το μεσημέ-
ρι της Κυριακή 05.03.2023, 
κι από το studio του Ράδιο 
Έβρος, καλεσμένη το πρωί 
της Δευτέρας στην εκπομπή 
Εβροσκόπιο, εξήγησε τη ση-
μασία αυτών των αποφάσε-
ων. Επί προσωπικού, σημείω-
σε μεταξύ άλλων: “Ακόμα δεν 
έχω φτάσει στο στάδιο του 
θυμού. Είμαι ακόμα στο πέν-
θος. Πιστεύω ότι μετά απ’ αυ-
τό το γεγονός η Ελλάδα δεν 
θα μπορέσει να είναι η ίδια. 
Κάθε φορά που κάποιος δεν 
κάνει το ελάχιστο μικρό καθή-
κον του θα πρέπει να σκεφτεί 
ότι βγάζει ένα πετραδάκι απ’ 
τα θεμέλια που θα πρέπει να 

προσφέρει η Πολιτεία σε κάθε 
πολίτη της. Ένα απ’ αυτά είναι 
και η ασφάλεια. Δεν μπορεί 
να μας βάζουν να κάνουμε 
πράγματα που εμείς θεωρού-
με αυτονόητα ασφαλή, και τε-
λικά να αγοράζουμε εισιτήρια 
προς το θάνατο“. 

Σύμφωνα με όσα δημοσιο-
ποίησε η Ολομέλεια στον επί-
σημο ιστότοπό της:

 Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι 

μελετούν την δυνατότητα 

νομικής παρέμβασης στην 

υπόθεση του σιδηροδρο-

μικού δυστυχήματος των 

Τεμπών 

Η Ολομέλεια των Προέ-

δρων των Δικηγορικών Συλ-
λόγων Ελλάδος, που συνε-
δρίασε στις 5.3.2023, μέσω 
τηλεδιάσκεψης , με αφορμή 
το πρόσφατο πολύνεκρο σι-
δηροδρομικό δυστύχημα, εξέ-
δωσε την ακόλουθη ανακοί-
νωση: 

1. Η Ολομέλεια  εκφράζει 
τα ειλικρινή της συλλυπητήρια 
στις οικογένειες των θυμάτων  
και εύχεται στους τραυματί-
ες ταχεία αποκατάσταση της 
υγείας τους.Στεκόμαστε  συ-
γκλονισμένοι μπροστά σε αυ-
τή την τραγωδία με δεκάδες 
θύματα νέους ανθρώπους. 
Δεν μπορεί να το χωρέσει ο 
νους μας.  Η Πολιτεία υπο-

χρεούται  άμεσα,  χωρίς πε-
ριστροφές, να εγγυηθεί και 
να αναλάβει την ευθύνη για 
την πλήρη και  πολυεπίπεδη 
στήριξη των οικογενειών των 
θυμάτων και των τραυματιών.  

2.  Η ταχεία και πλήρης δι-
ερεύνηση των αιτίων δυστυ-
χήματος και η απόδοση των 
ευθυνών ,  όπου ανήκουν, εί-
ναι απόλυτα επιβεβλημένη. 
Πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες 
απαντήσεις σε όλα τα ζητή-
ματα,  που είδαν το φως της 
δημοσιότητας, που απασχο-
λούν την ελληνική κοινωνία 
και  σχετίζονται με την ασφά-
λεια του σιδηροδρομικού δι-
κτύου. Λόγω της μείζονος σο-

βαρότητας της υπόθεσης,  η 
διενέργεια της ανάκρισης θα 
πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό 
Εφέτη ανακριτή. 3. Η Ολομέ-
λεια αποφάσισε τη συγκρότη-
ση Επιτροπής από μέλη της, 
προκειμένου να διερευνήσει 
από νομική και ουσιαστική 
σκοπιά  την τυχόν  παρέμβα-
ση των Δικηγορικών Συλλό-
γων της χώρας, ιδίω ονόμα-
τι, λόγω του ειδικού εννόμου 
συμφέροντος που έχουν, κατ’ 
άρθρο 90 Κώδικα Δικηγόρων, 
είτε με την κατάθεση μηνύσε-
ως είτε με παράσταση προς 
υπoστήριξη της κατηγορίας 
στην εκκρεμή ποινική δια-
δικασία και  ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ήθελε βρεθεί.  
4.  Η Ολομέλεια καταδικάζει 
έντονα και απερίφραστα κά-
θε συμπεριφορά δικηγόρου, 
που επιχειρεί, με αφορμή το 
τραγικό δυστύχημα, να εκμε-
ταλλευτεί τον ανθρώπινο πό-
νο. Κάθε συμπεριφορά συνα-
δέλφου, που αντίκειται στον 
Κώδικα Δικηγόρων και τη Δε-
οντολογία και απάδει του κύ-
ρους και της αξιοπρέπειας του 
δικηγορικού λειτουργήματος 
είναι πειθαρχικά ελεγκτέα και 
τα αρμόδια πειθαρχικά όργα-
να κάθε Συλλόγου υποχρεού-
νται να επιλαμβάνονται, χωρίς 
καμία καθυστέρηση.  
radioevros.gr

Άννα Μεμετζή: Υπάρχει μια περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα ότι υπάρχουν κακουργήματα 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΙΔΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠ’ 
ΤΟ “ΕΓΚΛΗΜΑ”, ΤΟΝΙΣΕ ΣΤΟ 
«ΡΑΔΙΟ ΕΒΡΟΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ     

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μελετούν 
την δυνατότητα νομικής παρέμβασης 
στην υπόθεση του σιδηροδρομικού 
δυστυχήματος των Τεμπών

Τον νέο Διοικητή της ΧΙΙ Με-
ραρχίας Πεζικού Έβρου, Υπο-
στράτηγο Χρήστο Μπακιρτζή 
και τον απερχόμενο Διοικητή, 
Υποστράτηγο Παναγιώτη Καβι-
δόπουλο υποδέχτηκε στο γρα-

φείο του ο Δήμαρχος Αλεξαν-
δρούπολης Γ. Ζαμπούκης.

Στη συνάντηση που είχαν, ο 
δήμαρχος επεσήμανε την άρι-
στη και διαχρονική συνεργασία 
που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση 
με τον Στρατό προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας. 

Συνεχάρη τον νέο Διοικητή 
για την ανάληψη των νέων του 

καθηκόντων και του ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία και δύναμη στην 
αποστολή του, ενώ παράλλη-
λα ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον 
απερχόμενο Διοικητή για την 
υγιή σχέση συνεργασίας που 
αναπτύχθηκε καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της θητείας του μεταξύ 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
και της ΧΙΙ Μεραρχίας.

Στο Δημαρχείο 
Αλεξανδρούπολης

Με διάφορα συν-
θήματα όπως «τα τρέ-
να της ανάπτυξης βα-
φτήκανε με αίμα, ποτέ 
δεν θα ξεχάσουμε το 
έγκλημα στα τρένα» 
μαθητές της Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης 
Διδυμοτείχου πραγμα-
τοποίησαν μεγάλη πο-
ρεία διαμαρτυρίας για 
το πολύνεκρο δυστύ-
χημα.

Η πορεία ξεκίνησε 
από την Μεραρχία της 
πόλης για να καταλή-
ξει στην Δημαρχεία, 
όπου και κρέμασαν 
πανό στον εξώστη με 
συνθήματα όπως «δεν 
θέλω να ζω από τύχη» 
ή «θέλω να ζω για να 
έχω το δικαίωμα να αλ-
λάζω την τύχη μου».

Στην κεντρική πλα-
τεία μπροστά από το 
Τέμενος Βαγιαζήτ, σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας 
τα παιδιά με τα κορμιά 
τους σχημάτισαν την 
περιβόητη φράση “πά-

με κι όπου βγει…”, που στιγ-
μάτισε το πολύνεκρο δυ-
στύχημα και συντάραξε το 
Πανελλήνιο.

Μαρία Μανάκα (ΕΡΤ)

Δυναμική πορεία μαθητών 
στο Διδυμότειχο για τα Τέμπη 

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας τα παιδιά με τα 
κορμιά τους σχημάτισαν την περιβόητη 
φράση “πάμε κι όπου βγει…” 

Συνάντηση Ζαμπούκη με τον 
απερχόμενο και νέο Διοικητή 
της 12ης Μεραρχίας
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Του Γιώργου 
Πανταζίδη 

Μια από τις μαζικότερες κι-
νητοποιήσεις και πορείες των 
τελευταίων 20 χρόνων πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αλεξαν-
δρούπολη. Με αφορμή το τρα-
γικό πολύνεκρο δυστύχημα στα 
Τέμπη, εκατοντάδες μαθητές, 
φοιτητές, εργαζόμενοι, άνθρω-
ποι κάθε ηλικίας βγήκαν στους 
δρόμους και ύψωσαν φωνή ζη-
τώντας απόδοση ευθυνών και 
όχι συγκάλυψη της τραγωδί-
ας, ασφαλή μέσα μεταφοράς 
και τον "άνθρωπο πάνω από τα 
κέρδη". 

Εργατικά σωματεία, το Νο-
μαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, 
ενώσεις Γονέων, εκπαιδευτικοί, 
σύλλογοι εργαζομένων, αλλά 
κύρια νέοι ενώθηκαν και δημι-
ούργησαν ένα ανθρώπινο «πο-
τάμι» θλίψης και οργής.       

«Ό,τι έγινε το βράδυ της 28ης 
Φεβρουαρίου ήταν ένα προδια-
γεγραμμένο έγκλημα που έχει τη 
σφραγίδα όλων των κυβερνήσε-
ων των τελευταίων ετών, που 
ξεπούλησαν και ιδιωτικοποίη-
σαν τις σιδηροδρομικές συγκοι-
νωνίες και μεταφορές της χώ-
ρας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 
πρόεδρος το νομαρχιακού Τμή-
ματος της ΑΕΔΕΥ Παναγιώτης 
Τσίρτσης, «η έκφραση οδύνης 
και συλληπτηρίων που όλοι εκ-
φράζουμε στις οικογένειες των 
θυμάτων δε φέρνει πίσω τους 
νεκρούς στα Τέμπη λόγω των 
τραγικών ελλείψεων των κυ-
βερνήσεων που πρώτα απ’ όλα 
βάζουν το χρήμα και το κέρδος 
του κεφαλαίου» συμπλήρωσε. 

«Αποτελεί χρέος όλων να μην 
συγκαλυφθεί το έγκλημα στα 
Τέμπη»  διατράνωσαν εκπρό-
σωποι των φορέων τονίζοντας 
ότι «αποτελεί χρέος όλων να 
μην συγκαλυφθεί το έγκλημα 
στα Τέμπη». 

«Σήμερα έχουμε όλοι ευθύνη 
απέναντι στις αθώες ψυχές που 
χάθηκαν» επεσήμανε ο πρόε-
δρος Εμπορικού Συλλόγου Αλε-
ξανδρούπολης, Βασίλης Κασα-
πίδης.

«Οι φοιτητές ακόμα μετράμε 
τα καρεκλάκια στα αμφιθέατρά 
μας που δε θα γεμίσουν ποτέ» 
δήλωσε η πρόεδρος Φοιτητικού 
συλλόγου Μοριακής Βιολογίας 
ΔΠΘ η οποία συγκίνησε το πλή-
θος που καταχειροκρότησε το 
μάθημά τους. 

«Οι ζωές που χάθηκαν , των 
νέων παιδιών δεν πρέπει να ξε-
χαστούν, πρέπει να γίνουμε η 
φωνή τους» ανέφερε εκπρόσω-
πος μαθητών.   

Μετά τις ομιλίες και τους 
χαιρετισμούς ξεκίνησε η μεγά-
λη πορεία. Στην κεφαλή της το 
πανό των φοιτητικών συλλόγων 
από τις σχολές της Αλεξανδρού-
πολης με σύνθημα «Κέρδη βαμ-
μένα στων φοιτητών το αίμα», 
με τη συμμετοχή πλήθους φοι-
τητών μας, ακολούθησαν μαθη-
τές με τα δικά τους πανό και ο 
υπόλοιπος κόσμος. Η διαδήλω-
ση από την οδό Κύπρου, κατέβη-
κε στην παραλία και οδηγήθηκε 
προς τον σιδηροδρομικό σταθ-
μό. Εκεί, συμβολικά, τα νέα παι-
διά «έντυσαν» με μαύρα πανιά 
τα κάγκελα, με κεριά σχημάτισαν 
τη λέξη Τέμπη, άφησαν λουλού-
δια και … συμβολικά, εισιτήρια 
του τρένου άνευ επιστροφής… 

Η πορεία συνεχίστηκε με 
επιστροφή στη Λεωφόρο Δη-
μοκρατίας και κατέληξε στο 

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ποτάμι» θλίψης και οργής στους    
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΒΓΗΚΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΕΜΠΩΝ    

Ύψωσαν φωνή ζητώντας απόδοση 
ευθυνών και όχι συγκάλυψη της 
τραγωδίας, ασφαλή μέσα μεταφοράς. 
Συγκλόνισε η εκπρόσωπος των 
φοιτητών μας: «Οι φοιτητές ακόμα 
μετράμε τα καρεκλάκια στα αμφιθέατρά 
μας που δε θα γεμίσουν ποτέ» είπε

Πλήθος κόσμου πλημμύρισε τους δρόμους της 
Αλεξανδρούπολης για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη

Η κα Ταμάρα Κοσμίδου εκ μέρους 
της Ενωσης Γονέων Μαθητών 
Αλεξανδρούπολης
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Εργατικό Κέντρο. Στους συμ-
μετέχοντες κυριάρχησε το συ-
ναίσθημα του βωβού πόνου, της 
θλίψης αλλά και της οργής, ενώ 
βροντοφώναζαν το αίτημα να 
έρθουν όλα στο φως, να μην 
συγκαλυφθεί τίποτα και να δη-
μιουργηθούν όσα χρειάζονται 
για ασφαλείς δημόσιες συγκοι-
νωνίες , καθώς και το σύνθη-
μα οι «άνθρωποι πάνω από τα 
κέρδη»….

Στην Ορεστιάδα
“Ηχηρό παρόν” έδωσαν ι 

μαθητές στην Κεντρική Πλα-
τεία Ορεστιάδας στην απεργια-
κή συγκέντρωση που κηρύξαν 
σωματεία εργαζομένων και σύλ-
λογοι της περιοχής, όπως και σε 
όλη την Ελλάδα όπως αναφέρει 
το ρεπορτάζ του Ράδιο Εβρος, η 
κινητοποίηση, με μαζική συμμε-
τοχή των μαθητών από τα γυ-
μνάσια και τα λύκεια της περιο-
χής, κατάφερε να “γεμίσει” τους 
δρόμους και την Κεντρική Πλα-
τεία Ορεστιάδας. Έγινε πορεία 
ως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό 
Ορεστιάδας, εκεί τηρήθηκε ενός 
λεπτού σιγή εις μνήμην των θυ-
μάτων στο πολύνεκρο δυστύ-
χημα της 28ης Φεβρουαρίου 
στα Τέμπη. Μαθητές και πολί-
τες επέστρεψαν στην κεντρική 
πλατεία όπου τα παιδιά έψαλ-
λαν τον Εθνικό Ύμνο και με χει-
ροκροτήματα κήρυξαν τη λήξη 
της συγκέντρωσης.

Σε όλη την Ελλάδα 
Εικόνες από άλλες εποχές 

στις μεγάλες πόλεις της χώρας, 

με πολλές χιλιάδες κόσμου να 
βρίσκονται στους δρόμους στο 
πλαίσιο των γενικευμένων κινη-
τοποιήσεων στη σκιά της τραγω-
δίας στα Τέμπη.

Εργαζόμενοι, μαθητές, φοι-
τητές, συνδικάτα, σωματεία και 
οργανώσεις κατέβηκαν μαζικά 
στους δρόμους της χώρας, κα-
θώς η εθνική τραγωδία με τους 
τουλάχιστον 57 νεκρούς φαί-
νεται πως ήταν η σταγόνα που 
ξεχείλισε το ποτήρι, απέναντι σε 
μια κυβέρνηση που επιμένει εδώ 
και τέσσερα χρόνια να πετάει τις 
ευθύνες από πάνω της και να 
απαντά με σκληρή καταστολή. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

  δρόμους της Αλεξανδρούπολης 
Στην πρώτη γραμμή της κινητοποίησης φοιτητές και μαθητές 

Κεριά και λουλούδια στην είσοδο του 
σιδηροδρομικού σταθμού Αλεξανδρούπολης

Συγκίνησαν οι ομιλίες φοιτήτριας και μαθητή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ    
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         
ΤΜΗΜΑ:        ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 66ΥΦΟΡ1Ο-1ΧΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  09/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ.  9191/24-
02-2023 (ΑΔΑ: ΡΦΥΘΟΡ1Ο-ΒΝΤ)  Απόφασης διενέργειας, 

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων 
για τη διενέργεια εξετάσεων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c και του λόγου μικρολευκωματίνης/κρεα-
τινίνης (λόγος ACR) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» (cpv: 33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια), προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (188.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
6% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βά-
σει τιμής,  για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας   αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και 
Θράκης για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος έως 
του ποσού των 188.000,00€ με ΦΠΑ.

Ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις  06-03-2023.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΤΕΤΑΡΤΗ, 08-03-2023 και ώρα 

18:00μ.μ. 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Μ. ΠΕΜΠΤΗ, 13-04-2023 

και ώρα 18:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ, 20-04-2023 και ώρα 11:00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21-04-2023 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώ-

πιον 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 : 182656.
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (3.547,17€).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρ-
χίζει 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 Αναθέ-
τουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Θεσσαλονίκη,   06-03-2023                                                                              
Ο Διοικητής 

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«Η ημέρα της γυναίκας»

Σ
τις 8 Μαρτίου γιορτάζεται 
Παγκόσμια η «Ημέρα της γυ-

ναίκας».
Όπως είναι γνωστό στις 8 

Μαρτίου του 1910 καθιερώ-
θηκε σε όλον τον κό-σμο, με πρόταση 
τότε της πρώτης γυναίκας βουλευτίνας 
στον κόσμο Γερμανίδας b

Ο «Εορτασμός της γυναίκας» δεν 
είναι τίποτα άλλο από ένα μνημόσυ-
νο στις πρώτες εκείνες γυναίκες που 
πραγματικά τόλμησαν και «πάλεψαν» 
για την ισότητα των 
δύο φύλων.

Σήμερα κι’ εγώ με τη 
σειρά μου, θα αναφερ-
θώ για τη γυναίκα που 
είναι μη-τέρα, σύζυγος 
και εργαζόμενη και που 
αντιπροσωπεύει πλή-
θος γυναικών που έ-
γραψαν χρυσές σελί-
δες στην ιστορία μας, 
όπως η Δόμνα Βιζβύζη, 
η Λασκαρίνα, η Μπου-
μπουλίνα, η Τζαβέλλα 
και τόσες άλλες...

Η σημερινή γυναίκα, 
δε διαφέρει καθόλου 
από την «παλιά» γυναίκα.

Μπορεί να είναι εφοδιασμένη με 
πλατιά μόρφωση, μπορεί να έγινε επι-
στή-μονας και Πρωθυπουργός, μπο-
ρεί να πέτυχε παντού και να νίκησε 
σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 
ζωής, όμως κάτω από το σημερινό 
της μοντέρνο ντύσιμο κρύβει την ίδια 
γυναίκα, τη μητέρα, τη νοικοκυρά...

Η εργαζόμενη γυναίκα, που είναι 
και μητέρα, επιστρέφοντας από τη 
δουλειά της στο σπίτι, την περιμένει 
και μια άλλη δουλειά, η δουλειά του 
σπιτιού. Επιστρέ-φει κατάκοπη για να 
ασχοληθεί με τα παιδιά της, που την 
περιμένουν πολλές φορές πολύ πιο 
μπροστά...

Διπλός λοιπόν είναι ο ρόλος της 

εργαζόμενης γυναίκας που είναι 

και μη-τέρα. Κουράζεται διπλά από 

έναν εργαζόμενο άντρα που είναι 

και πατέρας...

Μια εργαζόμενη μητέρα, μόνο να 
τη θαυμάζει κανείς μπορεί..., αν και 
πρωταρχικός σκοπός της είναι το σπί-
τι και να ασχολείται με την ανατροφή 
των παιδιών της.

Η απουσία της από το σπίτι έχει συ-
νέπειες στην ποιότητα της ανατροφής 
των παιδιών της στα πρώτα χρόνια 
της ζωής τους. Το παιδί έχει ανάγκη 
τη στοργή και την αγάπη της μητέρας. 
Ποιός μπορεί να αναπληρώσει τη μη-
τέρα στο σπίτι, ό-ταν αυτή απουσιάζει 
για λίγες ώρες κάθε μέρα; Θα μου πεί-

τε σίγουρα ο πατέρας... Μπορεί πράγ-
ματι να βοηθήσει τη γυναίκα του και 
τα παιδιά του. Ο πατέρας μπορεί να 
κάνει ορισμένες δουλειές του σπιτιού, 
που ακόμα θεωρούνται γυναικείες... 
Μπορεί να τάίσει τα μικρά παιδιά του 
και να τα κάνει μπάνιο, να τα βάλει να 
κοιμη-θούν και να τα βγάζει περίπατο 
στο πάρκο της γειτονιάς.

Όμως, όπως και να το κάνου-

με, ο πατέρας δε μπορεί να ανα-

πληρώσει τη μητέρα, που έχει δύο 

ρόλους, το ρόλο της 

μητέρας και το ρό-

λο της εργαζόμενης 

γυναίκας, παρ’ όλο 

που και οι δύο γο-

νείς είναι απαραίτη-

τοι για τη σωστή ψυ-

χι-κή ανάπτυξη των 

παιδιών τους.

Στη σημερινή μας 
εποχή τα προβλήμα-
τα των εργαζομένων 
γυναικών και μά-λιστα 
όσων είναι και μητέρες 

είναι αυξημένα.
Όπως έγινε η ζωή 

μας, πρέπει να δουλεύ-
ουν και οι δύο για να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προ-
βλήματα που είναι αμέτρητα, αλλά και 
να αισθά-νεται η γυναίκα περισσότερο 
ολοκληρωμένη στην κοινωνία. Όσο για 
τους άντρες, ας πάψουν να νοιώθουν 
άσχημα για κάτι που κάνουν στο σπί-
τι και που δεν θεωρείται «ανδρικό»...

Σήμερα τα παιδιά μεγαλώνουν μέ-
σα σ’ ένα σπίτι που εργάζονται και οι 
δύο γονείς. Όπως και να το κάνουμε, 
ο πατέρας δε μπορεί να αναπληρώσει 
τη μητέρα, όπως και η μητέρα τον πα-
τέρα. Όμως και οι δύο είναι απαραίτη-
τοι, αναντικατάστα-τοι, για τη σωστή 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Αν και το κράτος σήμερα έχει 

πάρει ορισμένα προστατευτικά μέ-

τρα για τις εργαζόμενες μητέρες, 

όμως αυτά είναι ανεπαρκή, μιας 

και τα προβλήματα των γυναικών 

στην εποχή μας είναι πάρα πολλά 

και ιδίως των εργαζομένων γυ-

ναικών που είναι και μητέρες, πιο 

αυξημένα. Άλλωστε και τα αποτε-

λέσματα της τελευταίας απογρα-

φής του πληθυσμού μας έδειξαν 

πως ο αριθμός των γεν-νήσεων 

μειώνεται.

Γι’ αυτό το κράτος θα πρέπει να 

ανησυχήσει για το κοινωνικό αυτό 

φαι-νόμενο και να το αντιμετωπί-

σει ριζικά. Να το αναχαιτίσει εγώ 

θα έλεγα...

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

«Λελογισμένες» οι αποστρατείες ή 
«καρατομήσεις». Η Αθήνα ξέρει… 

Στον απόηχο των κρίσεων των
 αξιωματικών του στρατού ξηράς

Σ
τις τελευταίες κρίσεις στον 
στρατό ξηράς είδαμε να απο-
στρατεύονται σωρηδόν όλοι 
οι Αξιωματικοί με καταγωγή 
από τον Έβρο . Σχεδόν κανέ-

νας  δεν ήταν ικανός να παραμείνει στην 
θέση του και κανένας Συνταγματάρχης 
ικανός να προαχθεί. Όλοι τους κρίθηκαν 
ανάξιοι να συνεχίσουν και οδηγήθηκαν 
στην έξοδο. Το ότι το μεγαλύτερο μέρος 
της καριέρας τους το πέρασαν στο ποτά-
μι βλέποντας το "ασπράδι" στο μάτι του 
Τούρκου προφανώς μέτρησε αρνητικά. 

Αντί αυτού προωθήθηκαν οι Κρητι-
κοί, οι Πελοποννήσιοι , οι Μακεδόνες 
και γενικώς όλοι οι άλλοι εκτός από 
τους, όπως αποδεικνύεται ανάξιους  
Εβρίτες που είναι καλοί μόνο για ένα 
συμβολικό χτύπημα στην πλάτη. 

Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό οφεί-
λεται στην στάση του κ. Αρχηγού του 

ΓΕΣ αλλά  εκτιμάται ένα καλό λόγο 
σαν Εβρίτης, όπως περηφανεύεται ότι 
είναι, θα μπορούσε να πει.

 Άλλωστε  33 χρόνια πέρασαν, από 
την εποχή του αείμνηστου Στρατηγού 
Βελίδη Σταμάτη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ από 
το 1989 έως το 1990,  για να ξανα-
δεί ο ΕΒΡΟΣ αρχηγό στο Στράτευμα. 
Θα περίμενε κανείς  στις πρόσφατες 
κρίσεις των αξιωματικών στον στρα-
τό ξηράς μια αντιμετώπιση τουλάχι-
στον ουδέτερη όσον αφορά αυτούς  
με καταγωγή από τον Έβρο. Βέβαια και 
οι κυβερνητικοί βουλευτές του νόμου 
δεν είναι άμοιροι ευθυνών καθώς δεν 
έκαναν καμία κίνηση να προστατεύ-
σουν του συμπατριώτες μας από τα 
τερτίπια του "κράτους των Αθηνών ". 
Με όλα αυτά να μην παραπονούμαστε 
ότι όλα τα πόστα εξουσίας κατέχονται 
από όλους τους άλλους πλην Εβριτών 
αφού όπως λέει ο λαός "όπως στρώ-
νεις κοιμάσαι ".

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ  ΔΕΝΤΣΙΔΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Αλέξανδρος Χαρτοματζίδης του Νικολάου και της Αικατερίνης το γένος Μαντζα-
ράκη  που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη.
και η Δήμητρα Σωτηριάδου του Αλέξανδρου και της Σουλτάνας  το γένος Εξαμη-
λιώτη  που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη
πρόκειται να παντρευθούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με την με αριθμό  11/2022  Διαταγή  του Ειρηνοδικείου Διδυμοτείχου , τροποποιήθηκε   
και κωδικοποιήθηκε  το  καταστατικό  του  Συλλόγου  με  την  επωνυμία <<  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΦΙΚΟΥ  << ΟΡΦΕΥΣ >> που ιδρύθηκε  και  εδρεύει  στο  
Σοφικό Δήμου  Διδυμοτείχου  και  σκοπό τον αναφερόμενο  στο  από  24-8-2022   κωδι-
κοποιημένο καταστατικό  του.

Διδυμότειχο 21-2-2023  
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΜΑΡΙΑ.Δ ΔΡΑΚΟΥΔΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ(ΑΜ 100)- ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ(ΑΜ-1888)

25ης ΜΑΙΟΥ& ΚΡΙΕΖΗ ΓΩΝΙΑ- ΔΙΔ/ΧΟ
ΤΗΛ/FAX:2553304150- ΚΙΝ: 6985713622

ΑΦΜ: 151519685 ΔΟΥ; ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
email: drakoudimaria@gmail.com

maria.dr16@hotmail.com

Χρονογράφημα

Τούτος ο τόπος σκηνικό αρχαίας
 τραγωδίας 

Π
αράξενες αυτές οι μέρες. 
Ο Μάρτης εδώ και χρόνια 
μοιάζει σαν να ‘ναι ίδιος 
όπως όλοι οι άλλοι μήνες 
του χρόνου. Μελαγχολικός 
και πένθιμος. Σαν τις ζωές 

ανθρώπων που υπομένουν το βάρος ενός 
μολυβένιου ουρανού που σκεπάζει το 
ήλιο. Παντού πρόσωπα σκυθρωπά 
αναζητούν απεγνωσμένα μία 
αχτίδα ελπίδας, σ’ έναν τό-
πο όπου έχει μάθει να κα-
ταμετράει τραγωδίες από 
την αρχή της ιστορικής 
του ύπαρξής.  

Τα παιδιά που γεν-
νιούνται μαθαίνουν ότι σ’ 
αυτή εδώ τη γη τα όνειρα 
που θα κάνουν κάτω από 
το φως των αστεριών ένα 
αυγουστιάτικο ξημέρωμα ίσως 
και να μην πραγματοποιηθούν 
ποτέ. Όμως δε θα πρέπει να πά-
ψουν να ονειρεύονται συντροφιά 
με μία κιθάρα που θα παίζει ακό-
μη και ξεκούρδιστη αυτοσχέδιες 
νότες. Κρατάω το στυλό με το ένα 
χέρι και προσπαθώ να σχηματίσω 
λέξεις που θα γίνουν προτάσεις για να 
εκφράσουν αυτά που νιώθω βαθιά μέσα 
μου και με πνίγουν.  

Σιωπώ! Ψάχνω απεγνωσμένα να βρω 
τον τρόπο να συνεχίσω. Σ’ αυτό τον τόπο 
οι παππούδες μάς μάθανε να πιστεύου-
με σ’ έναν Θεό πανάγαθο, τιμωρό, κριτή, 
αλλά και δίκαιο. Η εικόνα του ωστόσο με 
τα χρόνια ξεθωριάζει στις σκέψεις των 
πολλών. Άλλωστε τώρα πια έχει περάσει 
στη σφαίρα της παράδοσης και των εθί-
μων. Όμως υπάρχουν και κείνοι που τον 
έχουν ως στήριγμα τους για ν’ αντέξουν 
στα δύσκολα, με αντάλλαγμα, ποιος ξέ-
ρει, ίσως ένα κρυφό τάμα. Μόνο που τα 
τάματα δεν πιάνουν πάντα σ’ έναν τόπο 
που είναι γεμάτος από νεκρούς ήρωες κι 
ανθρώπους που δεν άντεξαν τη φτώχια 
και ταξίδεψαν μακριά για να βρουν την 
τύχη τους. Όσοι μένουν πίσω παλεύουν 
για να επιβιώσουν, ελπίζοντας ότι κάπο-
τε ίσως η κοινή μοίρα των απλών κατοί-
κων αυτής της γης ν’ αλλάξει. Εξάλλου 
όλοι αυτοί οι άνθρωποι από νωρίς εκ-
παιδεύτηκαν να πιστεύουν στα θαύματα, 
μιας και δεν έχουν μάθει να μετρούν το 
χρόνο αντικειμενικά, αφού για κάθε αι-
τία υπάρχει και το ανάλογο  αποτέλεσμα. 
Συνήθισαν όμως να γλεντούν και να πεν-
θούν για όσα χάνουν, μιας και θεωρούν 
ότι χαρά και λύπη είναι αδέρφια. Αυτός 
ο ου-τόπος θυμίζει σκηνικό αρχαίας τρα-
γωδίας, τόσο σκληρής κι ανείπωτης, που 
ούτε ο πιο μεγάλος τραγωδός δε θα τη 
φανταζόταν. 

Στιγμές παλιές και σύγχρονες που κλει-
δώθηκαν στο ντουλάπι της συλλογικής 
λήθης, ενός λαού που έχει μάθει να θρη-
νεί και να ξεχνάει γρήγορα προχωρώντας 
παρακάτω. Δυστυχώς όμως στηρίζει τον 
κάθε λαοπλάνο που του τάζει το άπιαστο 
όνειρο για μια καλύτερη ζωή για κείνον 
και τα παιδιά του, ζητώντας του ως μο-
ναδικό αντάλλαγμα κάθε τέσσερα χρόνια 
μια Κυριακή απ’ τη ζωή του.  

Πένθιμες μέρες τούτες εδώ, σαν τό-
σες και τόσες άλλες που πέρασαν και 
τις σημάδεψε η μοίρα. Λες και ήθελε με 
αυτόν τον τρόπο να γεμίσει σελίδες στο 
μεγάλο βιβλίο των αποκλίσεων και των 

εκτροπών από έναν τόπο ευλογημένο.  
Σταματώ και πάλι να γράφω. Αφήνω 

το στυλό να πέσει με δύναμη πάνω στο 
γραφείο, κάνοντας κρότο. Νιώθω θυμό, 
οργή και πόνο. Έξω έχει σκοτεινιάσει. Η 
βροχή ακούγεται να πέφτει πάνω στα 
τζάμια. Τώρα πια τα περισσότερα σπίτια 
δεν έχουν κεραμίδια για να μπορέσουν 

οι σταγόνες να χορέψουν ρυθμικά 
επάνω τους. Ωστόσο θα ‘λεγε 

κανείς πως όλα αυτά δεν εί-
ναι παρά σκόρπιες σκέψεις 
παρηγοριάς που κάνει το 
μυαλό μια τέτοια πένθι-
μη μέρα. Ίσως γιατί έχει 
ανάγκη να νοσταλγήσει 
τούτες τις ώρες. 

Ο Μάρτης φέτος δε 
φόρεσε άσπρες και κόκ-

κινες κλωστές στα χέρια 
του. Ο Φλεβάρης λίγο πριν 

μας αποχαιρετήσει φρόντισε να 
χαραχτεί στη μνήμη μας με 
τον πιο σκληρό τρόπο. Πε-
ρασμένες έντεκα έδειχνε το 
ρολόι όταν τα χαμόγελα πά-
γωσαν στα πρόσωπα όλων 
μας. Ένας τόπος, δύο τρένα 

και δεκάδες νέοι άνθρωποι τραυματίες, 
νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ γύρω  ένας 
λαός γεμάτος αγανάκτηση κατέβαινε σε 
πορείες και μοιρολογούσε σαν  μανιάτισ-
σα μοιρολογίστρα. Οι άνθρωποι σ’ αυτή 
τη γη αντιδρούν έντονα όταν είναι πια 
αργά, υπερβάλλοντας στις χαρές και στις 
λύπες τους. Ώσπου αυτές οι αντιδράσεις 
κάποια στιγμή να κοπάσουν και η ζωή να 
ξαναβουλιάξει στην καθημερινότητά της. 
Ελάχιστοι όμως θα συνεχίσουν να θυ-
μούνται και να παλεύουν για τη δικαίω-
ση όλων αυτών που χάθηκαν άδικα σαν 
άλλες Ιφιγένειες και που θυσιάστηκαν 
στο βωμό ενός τόπου που δεν μπόρεσε 
να εκσυγχρονιστεί. Εντούτοις, πίσω θα 
μείνουν οι γονείς που δε θα πάψουν να 
ρωτούν το γιατί, καθώς οι καρδιές τους 
σταμάτησαν να χτυπούν μαζί με αυτές 
των παιδιών τους εκείνο το μοιραίο βρά-
δυ. Αυτά τα παιδιά έγιναν παιδιά όλων 
μας. Στο σημείο της τραγωδίας δεκά-
δες πεταλούδες πέταξαν ψηλά στον ου-
ρανό, κουβαλώντας στα φτερά τους τις 
ψυχές των ανθρώπων που δεν πρόλα-
βαν να ζήσουν. Μια μεγάλη παρέα νέων 
αγκαλιασμένη συνεχίζει το ταξίδι της με 
προορισμό την αιώνια χώρα του Ποτέ. 
Ξέρουν ότι αφήνουν πίσω μανάδες που 
πενθούν,  οι οποίες θα τριγυρνούν νοε-
ρά σαν σκιές τις νύχτες στο σημείο που 
τα παιδιά τους χάθηκαν για πάντα. Στα 
χέρια τους θα κρατούν ενθύμιο της φω-
τογραφίες τους και θα τους ψιθυρίζουν 
«Σ’ αγαπώ να προσέχεις. Όταν φτάσεις να 
με πάρεις για να μου πεις ότι είσαι καλά. 
Εκεί που πας μην πιείς νερό από την πη-
γή της λησμονιάς και πάψεις να έρχεσαι 
στα όνειρά μου». 

Φέτος η Μεγάλη Εβδομάδα ήρθε νω-
ρίς, πριν καν η Περσεφόνη αφήσει τον 
Άδη και τον Κάτω Κόσμο για να συνα-
ντήσει τη μάνα της, τη Δήμητρα, φέρνο-
ντας μαζί της την άνοιξη. Τα πρώτα άν-
θη έχουν ήδη βαφτεί με αίμα και στάχτη, 
πριν προλάβουν καλά καλά ν’ ανθήσουν. 
Γιατί τούτος ο τόπος του ήλιου και της 
θάλασσας, αν κι ευλογημένος, θα θυμί-
ζει πάντα σκηνικό αρχαίας τραγωδίας.   

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  

Γνώμη

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;;;

Έ
να μεγάλο ερωτη-
ματικό πλανιέται 
στον αέρα, για το 
τραγικό δυστύχη-
μα του τρένου που 
πήρε τις ζωές αθώ-

ων νέων εκει κάπου στα Τεμπη. 
Επιτροπές εμπειρογνωμόνων 
που τα μέλη της είναι δι-
αβλητά και αντικαθί-
στανται, υπουργός 
Μεταφορών πα-
ραιτούμενος και 
πάλι διεκδικών 
την λαϊκή ψήφο 
σε λίγες εβδομά-
δες,(η πρόσκαιρη 
παραίτηση ως κα-
θαρτήριο ύδωρ),ο ει-
σαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, λαμβάνων 
την πρωθυπουργι-
κή εντολή να κι-
νηθεί τάχιστα και 
στο ανώτερο ανα-
κριτικό επίπεδο.

Ποιος φταίει λοιπόν;; η κυ-
βέρνηση, η αντιπολίτευση, το 
ιστορικό Πασοκ που δημιούρ-
γησε τον μόσχο τον σιτευτό 
έναν ΟΣΕ με 13000 υπαλλή-
λους και 40000 ευρώ ετήσιο 
μέσο μισθό και ολοι θέλανε να 
τον κατασπαράξουν;; Μήπως οι 
Ιταλοί της Ferrovie dello Stato, 
που μας κορόιδεψαν και έφε-
ραν τα σαπακια -τρενα από την 
Ελβετία μήπως τα ΚΤΕΛ που 
πήραν το έργο του ΟΣΕ, μή-
πως η τηλεδιοικηση και τα συ-
στήματα ασφαλείας, μήπως ο 
59χρονος σταθμάρχης που δεν 
γύρισε το κλειδί;;

Θέατρο του παραλόγου που 
κανένας Ιονεσκο και κανένας 
Αραμπαλ θα είχε σκεφτεί. Πι-
στεύετε εσείς οτι θα υπάρξει 
σαφές πόρισμα ,σε σύντομο 
χρονικό διάστημα που θα απο-
δίδει ευθύνες στους πραγματι-
κούς αίτιους αυτου του τραγι-
κού γεγονότος;;Τα πράγματα 
είναι βαθύτερα και πολυσύν-
θετα και η νόσος άπτεται του 
DNA του ατομικού και συνολικά 
της πατρίδας μας.

Η αποχωρούσα γενιά μας, 
που οι Αμερικανοί μας εί-
παν<baby-boomers>,κι εδω 
πολύ εύκολα μας ονόμασαν η 
<γενια του Πολυτεχνειου> απο 
μια ιστορική στιγμή του φοιτη-
τικού κινήματος κατά της δι-

κτατορίας, πράγμα που πι-
στεύω ήταν αναληθές 

ως κοινωνιολογι-
κός προσδιορι-
σμός, είμαστε η 
αιτία του κακο-
φορμισμου και 
της στρεβλής 
ανάπτυξης της 

πατρίδας μας.
Γεννημένοι με-

τά τον πόλεμο ,σε 
μια Ελλάδα αναπτυσ-

σομένη σαν την 
σημερινή Κινα,η 
α π α σ χ ό λ η σ η 
ήταν εύκολη ,τα 
πτυχία τότε με-

τρούσαν και η ζωη ήταν απα-
στράπτουσα. Πηγαίναμε στις 
γειτονικές χώρες, Τουρκία, 
Βουλγαρία και λεγανε <ήρ-
θαν οι φιγουρατζηδες οι Ελ-
ληνες>Και βέβαια το παραμύ-
θι κάποτε έλαβε τέλος και ως 
καλοί στρουθοκάμηλοι βάλα-
με το κεφάλι μέσα στην άμμο, 
και δεν βλέπαμε την κατακό-
ρυφη πτώση. Πολιτικοί ανα-
ξιόπιστοι φάγανε ποσά πακέ-
τα Ντελορ, είπανε ψευδώς το 
έλλειμα του ΑΕΠ απο 16% σε 
6% και κάνανε τους πιο δαπα-
νηρούς Ολυμπιακούς αγώνες 
σ ολο τον κόσμο. Και βέβαια 
<λεφτά Υπάρχουν> και <μαζι 
τα φαγαμε>,που είσαι Θοδωρε 
Παγκαλε,,που σήμαινε το τέλος 
της αριστοκρατικής διαβίωσης. 
Και τώρα ήρθε ο καιρός να μας 
πάρουν και τα σπίτια και να 
γυρίσουμε στα χαμόσπιτα που 
γεννηθήκαμε 

Δυστυχώς το πηγάδι είναι 
βαθύ, μεγαλώσαμε και δεν 
έχουμε πλέον τη δύναμη να 
ανεβούμε με το σκοινί.

ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ 
ΚΑΦΕΤΖΗ
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2 5 1

8 7 6 9 3

3 2 6

2 5 9

2 8 1 4 7

7 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

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

4 3

1 6 8 5 9 2

9 2 5 8

7 9 6

8

1 3 2

3 4 9 1

2 1 5 8 9 7

4 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ήταν μια πεθερά και είχε 3 γαμπρούς. Ο πρώτος 

την αγαπούσε πολύ, ο δεύτερος λίγο λιγότερο και ο 

τρίτος καθόλου. Θέλοντας να δει ποιός την αγαπάει 

περισσότερο αποφάσισε να πάει στη θάλασσα με τον 

κάθε ένα από αυτούς και να προσποιηθεί ότι πνίγεται.

Πάει με τον πρώτο γαμπρό, μπαίνει στην θάλασ-

σα και μετά από λίγο κάνει πως πνίγεται. Τότε εκεί-

νος τρέχει και βουτάει μέσα στην θάλλασα για να 

την σώσει. Την επόμενη μέρα βρίσκει έξω από το 

σπίτι του μια Mercedes κι ένα σημείωμα που έγρα-

φε : «Σε ευχαριστώ που με έσωσες, η πεθερά σου».

Την άλλη εβδομάδα πάει με τον δεύτερο γα-

μπρό κάνοντας το ίδιο κόλπο. Και εκείνος όπως και 

ο πρώτος την έσωσε και την άλλη μέρα βρήκε έξω 

από το σπίτι του μια Mercedes με το ίδιο σημείωμα.

Την επόμενη εβδομάδα πάει με τον τρίτο γα-

μπρό. Η πεθερά του κάνει πως πνίγεται αλλά εκεί-

νος δεν βουτάει να την σώσει με αποτέλεσμα εκείνη 

να πνιγεί. Την άλλη μέρα και αφού έγινε η κηδεία, 

βρίσκει έξω από το σπίτι του 3 Mercedes και το 

παρακάτω μήνυμα: «Σε ευχαριστώ που με έσωσες, 

ο πεθερός σου».

* * * * * * 

Μια ωραία μέρα ένας παπάς και ένας χωριάτης 

κουβεντιάζανε κάτω από ένα δέντρο όταν ξαφνικά 

δέχτηκε ένα μικρό ενθύμιο από ένα πουλάκι. Ο χω-

ριάτης άρχισε να βλαστιμάει.

– “Τέκνο μου, τέκνο μου! τον μάλωσε ο παπάς.

– Πως μιλάς έτσι; Πρέπει πάντοντε να υμνείς τα 

έργα του Θεού…”

– “Μα, τι θέλεις τώρα γέροντα;

– Να υμνήσω το Θεό γι αυτό που έπαθα;”

– “Σκέψου είπε ο παπάς πολύ σοβαρά ότι ο Πα-

ντοδύναμος με τη Σοφία του… δεν έδωσε φτερά 

στις αγελάδες.”

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Στήνω ενέδρα.

10. Φοινικικό "άλφα".

11. Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

12. Κι έτσι λέγεται η Ακαδημία της Αθήνας.

14. Όρος της ψαλτικής.

15. Ο αριθμός 620.

16. Έυα…: η εικονιζόμενη.

18. Παλιά πρωτεύουσα της ηγεμονίας της 

Μολδαβίας.

20. Διαφανής καλύπτρα από τούλι.

22. Ειδικότητα του μασέρ.

26. Πόλη της Αιγύπτου.

28. Ευτυχώς, καλώς (αρχ.).

29. Δαπάνη, ξόδεμα.

31. Θεός των αρχαίων Ρωμαίων.

33. Είδος κυρτού σπαθιού.

34. Προϊόν… βρασμού.

36. Πρώτο συνθετικό πυγμαχικού όρου.

38. Παλιά γερμανικά φύλα.

40. Η μαϊμού… του Ταρζάν.

42. Μαλακό δέρμα για παπούτσια (ξ.λ.).

43. Χώρος στον οποίο μένουν τα ζώα.

-- Συστατικά --
• 3 μπουτάκια, αρνίσια
• 260 γρ. μπέικον
• 6 σκ. σκόρδου
• 4 κ.σ. μουστάρδα
• 145 γρ. ελαιόλαδο
• Χυμός 1 λεμονιού
• 2 κιλά πατάτες μικρές, στρογγυλές
• Αλάτι
• Πιπέρι
• Λίγη ρίγανη

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πρώτα καθαρίζουμε τις σκελίδες σκόρδου, κόβου-

με τις τρεις στη μέση και λιώνουμε τις υπόλοιπες 
τρεις.

• Πλένουμε πολύ καλά τις πατάτες και τις τρίβουμε 
με μαλακό σφουγγαράκι.

• Τις στεγνώνουμε καλά.
• Στη συνέχεια αλατοπιπερώνουμε τις μισές σκελίδες 

σκόρδου και τις πασπαλίζουμε με ρίγανη.
• Τις μπήγουμε μέσα στο αρνί σε σχισμές που κάνου-

με με μυτερό μαχαίρι.
• Αλατοπιπερώνουμε τα μπουτάκια.
• Έπειτα τα τυλίγουμε με φέτες μπέικον και τα δέ-

νουμε με σπάγκο ή συγκρατούμε το μπέικον με 
οδοντογλυφίδες.

• Τα τοποθετούμε σε ταψί μεγάλο και βάζουμε γύρω 
γύρω τις πατατούλες.

• Κατόπιν χτυπάμε στο μπλέντερ τη μουστάρδα, το 
ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, αλατοπίπερο και το 
υπόλοιπο σκόρδο και περιχύνουμε με τη σάλτσα 
μουστάρδας τις πατάτες και τα μπουτάκια.

• Σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνετε 
2 ώρες στους 170 βαθμούς Κελσίου.

• Στο τέλος ανοίγουμε το αλουμινόχαρτο και αφή-
νουμε το μπέικον να πάρει χρώμα.

• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πεντανόστιμα αρνίσια μπουτάκια με μπέικον, 
μουστάρδα και πατάτες

Κάθετα
1. Καταβάλλω προσπάθεια.
2. Βαθυκόκκινα, κατακόκκινα.
3. Βασίλισσα… σκακιστή.
4. Η μη λήψη τροφής.
5. … Σαρίφ: Αιγύπτιος ηθοποιός.
6. Δείχνει… με αγένεια.
7. Υπήρξε σύζυγος του Αλή πασά.
8. Αδελφός των Υάδων.
9. Μέχρις ότου.
13. Πόλη της Τουρκίας στην κεντρική Μι-
κρά Ασία.
17. Όνομα Ρώσων ηγεμόνων.
19. Αλύγιστο… κορμί.
21. Χώρα της Νότιας Αφρικής.
22. Συχνά κάνει γκάφες.
23. Άνοστα (αρχ.).
24. Νομπελίστας φυσικός από το Πακιστάν.
25. Ιστορικό φρούριο του Τέξας.
27. Διαστήματα του βραχίονα κιθάρας.
30. Πρωτεύουσα αραβικής χώρας.
32. Διάσημος Αμερικανός ηθοποιός.
35. Τίτλος ομορφιάς.
37. Ποτάμι της Αμερικής.
39. Πάλι… αρχαίων.
41. Σύμφωνα στην… ασέβεια.
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Συνεχίζεται η ταινία Κι-
νουμένων Σχεδίων, «Η Πα-
ρέα των Θαυμάτων» της 
Καρολίν Όριγκερ με τους 
Μυρτώ Ναούμ, Αλμπέρτο 
Εσκενάζη, Άρτεμη Ματαφιά, 
Νίκη Γρανά, Κώστα Αποστο-
λίδη, Κώστα Τερζάκη, Τάσο 
Νταπαντά & Κωνσταντίνο 
Στελλούδη 
στην μετα-
γλωττισμέ-
νη έκδοση...

Υπόθεση: 
Η Βιολέτα, 
μια ξεχωρι-
στή, ιδιαίτε-
ρη αλλά και 
θρασύτατη 
νεράιδα, χά-
νεται στον 
κόσμο των 
ανθρώπων. 
Για να βρει 
το δρόμο της 
επιστροφής, 
θα πρέπει 
να συνεργα-
στεί με ένα 
1 2 χ ρ ο ν ο 

κορίτσι, τη Μάξι. Μαζί, θα 
προσπαθήσουν να βρουν τη 
μυστική πύλη που θα φέρει 
τη Βιολέτα πίσω στον κόσμο 
των νεράιδων και τη Μάξι 
στη νέα της οικογένεια.

Σάββατο: 16:30
Τετάρτη: 16:00.

Ξανά μαζί μας η υποψήφια για 
4 Oscar & 2 Χρυσές Σφαίρες Πε-
ριπέτεια Φαντασίας, «Avatar: The 
Way of Water 3D HFR» του Τζέ-
ιμς Κάμερον (Ο Εξολοθρευτής, 
Άλιενς: Η Επιστροφή, Η Άβυσσος, 
Εξολοθρευτής 2: Μέρα Κρίσης, 
Αληθινά Ψέματα, 
Τιτανικός, Φαντά-
σματα της Αβύσσου, 
Avatar) με τους Σαμ 
Γουόρθινγκτον, Ζόε 
Σαλντάνα, Σιγκούρ-
νι Γουίβερ, Στίβεν 
Λανγκ, Κλιφ Κέρ-
τις, Τζόελ Ντέιβιντ 
Μουρ, Σ.Σ.Χ.Πάου-
ντερ, Έντι Φάλκο, 
Τζεμέιν Κλεμέντ, Κέ-
ιτ Γουίνσλετ, Μπέι-
λι Μπας & Τζιοβάνι 
Ριμπίζι...

Υπόθεση: Μια δε-
καετία σχεδόν μετά 
από τα γεγονότα 
της πρώτης ταινίας, 
η νέα ταινία «Avatar: 
The Way of Water» 
ξεκινά να μας αφη-

γείται την ιστορία της οικογένει-
ας Sully (του Jake, της Neytiri και 
των παιδιών τους), τα προβλήμα-
τά τους, τους αγώνες που κάνουν 
να παραμείνουν ζωντανοί και τις 
τραγωδίες που βιώνουν.

Σάββατο: 18:30.

Έρχεται η Κοινωνική 
Περιπέτεια, «Κριντ III» του 
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν με τον 
ίδιο & τους Τέσα Τόμσον, 
Τζόναθαν Μέιτζορς, Γουντ 
Χάρις, Φλόριαν Μουντεά-
νου, Μίλα Κεντ & Φιλίσια 
Ρασάντ...

Υπόθεση: Αφού κυριάρ-
χησε στον κόσμο της πυγ-
μαχίας, ο Άντονις Κριντ 
ακμάζει τόσο στην καριέρα 
όσο και στην οικογενειακή 
του ζωή. Όταν ένας παιδι-
κός φίλος και πρώην θαύ-
μα της πυγμαχίας, ο Ντέ-
μιαν, επανεμφανίζεται μετά 
από μακρόχρονη ποινή στη 

φυλακή, είναι πρόθυμος 
να αποδείξει ότι αξίζει την 
σκηνή στο ρινγκ. Η αντιπα-
ράθεση μεταξύ πρώην φί-
λων είναι κάτι περισσότερο 
από μια απλή διαμάχη. Για 
να διευθετήσει το σκορ, ο 
Άντονις πρέπει να βάλει το 
μέλλον του στη γραμμή για 
να πολεμήσει τον Ντέμιαν, 
έναν μαχητή που δεν έχει 
τίποτα να χάσει.

Πέμπτη, Κυριακή, Δευ-
τέρα: 19:30, Παρασκευή: 
21:15, Σάββατο: 22:30, 
Τρίτη: 22:15, Τετάρτη: 
18:00.

Ο περιπετειώδης κύριος 
Κριντ

Σε Avant Premiere έρχεται η γυρισμέ-
νη στον Έβρο Ιστορική ταινία, «Πέντε: Το 
Ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης» του Εβρί-
τη Βασίλη Τσικάρα (Έξοδος 1826, Πολιορ-
κία) με τους Μανού Μπένετ, Γιάννη Αϊβάζη, 
Βύρωνα Κολάση, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, 
Δημήτρη Παπαδόπουλο, Παναγιώτη Καρ-
μάτη, Μανώλη Σαββίδη, Αντώνη Σιώπκα, 
Κωνσταντίνο Καραθωμά, Σπύρο Μπιμπί-
λα, Κωνσταντίνα Μυλωνά, Κωνσταντίνο 
Λάγκο, Χρύσα Κοντογιώργου, Λευτέρη Δη-
μηρόπουλο, Γεράσιμο Σοφιανό, Νίκο Πολο-
ζιάνη, Γεωργία Μπιτάκου, Πέτρο Πέτρου, 
Σταύρο Δουκουζγιάννη, Χριστίνα Πιερή, 
Γιάννη Περδίκη, Δάνη Νικολαΐδη, Σταύρο 
Παρχαρίδη, Δημήτρη Τσιλινίκο, Βασίλη Τε-
λίδη, Αριστείδη Σιναπίδη, Γιάννη Λαζαρίδη, 
Στέργιο Κωνσταντζίκη, Πέτρο Ίμβριο & Λε-
ωνίδα Καλφαγιάννη...

Υπόθεση: Ο Μιχάλης και η Μυρσίνη, δυο 
νέα παιδιά, ετοιμάζονται να κάνουν το σπι-
τικό τους έχοντας όνειρα για μια ειρηνική 
και όμορφη ζωή. Την ίδια στιγμή, οι 5 δη-
μογέροντες της Σαμοθράκης αποφασίζουν 
να διώξουν τον Τούρκο φοροεισπράκτορα 
του νησιού και να συνταχθούν στο επανα-

στατικό κλίμα της εποχής. Ακολουθούν 3 
μήνες ειρήνης, ωστόσο το νησί προετοι-
μάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουσης. 
Έτσι δημιουργείται μια ομάδα ανθρώπων 
που κινεί τα νήματα, με τη συμμετοχή των 
5 δημογερόντων, της οικογένειας Βισβίζη, 
ενός οπλαρχηγού από τη Σάμο κι ενός μυ-
στηριώδη ξένου άντρα με το όνομα Αράν. 
Στα τέλη Αυγούστου, η Σαμοθράκη κυκλώ-
νεται από τουρκικά πλοία. Ο καθένας από 
τους ήρωες θα βρεθεί αντιμέτωπος με το 
κακό που έρχεται. Ο μεγάλος αγώνας για 
επιβίωση ξεκινά…

 Τετάρτη: 21:00*.
*Η προβολή θα γίνει παρουσία των 

συντελεστών της ταινίας και μετά την 
προβολή θα ακολουθήσει Q&A με τον 
σκηνοθέτη. Ώρα προσέλευσης: 20:30. 

Η προσέλευση για την συγκεκριμένη 
προβολή γίνεται κυρίως με προκλήσεις που 
έχουν διατεθεί ήδη από το Πολιτιστικό Σω-
ματείο Εκ κίνηση ενώ θα υπάρξουν ελάχιστα 
εισιτήρια για αγορά από ταμείο.

Η προπώληση εισιτηρίων για τις κανονι-
κές προβολές που θα ισχύουν από τις 16/3, 
ξεκινάει από την Τετάρτη 8/3.

«Πέντε: Το Ολοκαύτωμα της 
Σαμοθράκης»

Cinema«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα μιλούσα στους δημοσιογράφους, θα απαντούσα: 
"Μην τολμήσετε να μου ξαναφερθείτε έτσι. Είμαι μια νέα γυναίκα, το σώμα μου αλλάζει,  είμαι 

βαθιά ανασφαλής, μην το κάνετε πιο δύσκολο από ό,τι είναι ήδη"» 
Κέιτ Γουίνσλετ -Ηθοποιός

Μαζί μας το Θρί-
λερ, «Cocaine Bear» 
της Ελίζαμπεθ Μπανκς 
(Κάτι Πιο Ποπ 2, Οι Άγ-
γελοι του Τσάρλι) με 
τους Κέρι Ράσελ, Ρέι 
Λιότα, Ο’ Σι Τζάκσον 
Τζ., Κρίστιαν Κόνβερι, 
Μάργκο Μάρτιντεϊλ & 
Άλντεν Έρενράιχ...

Υπόθεση: Εμπνευ-
σμένη από την αληθι-
νή ιστορία της πτώσης 
ενός αεροπλάνου που 
μετέφερε ναρκωτικά 
το 1985, την χαμένη 
κοκαΐνη και την μαύρη 
αρκούδα που την έφα-
γε, αυτή η άγρια μαύ-
ρη κωμωδία βρίσκει 

μια ιδιόρρυθμη ομάδα 
αστυνομικών, εγκλη-
ματιών, τουριστών και 
εφήβων μαζεμένους σε 
ένα δάσος στην Τζόρ-
τζια, όπου ένα θηρίο 
500 κιλών κατάπιε μια 
τεράστια ποσότητα κο-
καΐνης και βγήκε στο 
κυνήγι για περισσότε-
ρη κοκαΐνη… και αίμα.

Πέμπτη, Κυριακή, 
Δευτέρα: 22:15, Πα-
ρασκευή: 00:00*, Τρί-
τη: 20:00.

*Μεταμεσονύχτια 
Προβολή με ΔΩΡΕ-
ΑΝ Pop-Corn για 
όλους…

Ώρα για θρίλερ!

Με άρωμα Έβρου η κινηματογραφική εβδομάδα στα Ηλύσια

Κοντά μας η ταινία Κινου-
μένων Σχεδίων, «Αργοναύ-
τες: Η Οργή του Ποσειδώνα» 
των Νταβίντ Αλό (Η Ζου-
γκλοπαρέα), Έρικ Τοστί (Ο 
Πλανήτης του Γουίλι) & Ζαν-
Φρανσουά Τοστί 
με τους Αλεξάν-
δρα Λέρτα, Άγ-
γελο Λιάγκο, 
Γιάννη Στεφό-
πουλο, Χρήστο 
Θάνο, Βαγγέ-
λη Στρατηγάκο, 
Τζίνη Παπαδο-
πούλου, Σοφία 
Παναηλ ίδου , 
Βασίλη Μήλιο, 
Σταύρο Σιούλη 
& Γιάννη Τσού-
τσια στην μετα-
γλωττισμένη έκ-
δοση...

Υπόθεση: Η 
ζωή κυλάει ήρε-
μα στην Ιωλκό, 
το πανέμορφο 
και ακμάζον λι-

μάνι της αρχαίας Ελλάδας. 
Μέχρι που ο Ποσειδώνας 
οργίζεται και απειλεί να το 
εξαφανίσει.    

Παρασκευή: 19:00, 
Κυριακή: 17:15.

Η οργή του ΠοσειδώναΕπιστρέφει το Avatar Η παρέα των θαυμάτων
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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

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

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
Μανδηλά Ε.-Μανδηλά Ν. 14ης Μαΐου 33 
& Κων. Παλαιολόγου ✆2551024463

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μελάς Εμμανουήλ Ευριπίδου 12 
✆2552022769

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Καισάριος, Καισαρία, 
Σαράντης, Σαραντία.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα φίλε Κριέ, θα βάλεις επιτέλους 
τέλος στα μπερδέματα που έπληξαν τις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και συνανα-
στροφές! Καταφέρνεις και κάνεις τα ξεκα-
θαρίσματα σου και επιλέγεις σοφά, ποιοι 
θα έχουν προτεραιότητα στην ζωή σου και 
ποιοι αξίζουν όντως την εμπιστοσύνη και 
την αγάπη σου!   

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, η σημερινή ημέρα, είναι 
αυτή, που μέσα από επαφές και επικοινω-
νίες, θα σου δείξει ποιοι άνθρωποι αξίζουν 
να είσαι στην ζωή σου! Κάποιες διαπρο-
σωπικές σου σχέσεις, θα έχουν μία αινιγ-
ματική διάθεση, που σου κινεί το ενδια-
φέρον μεν, όμως ταυτόχρονα εντείνει την 
καχυποψία σου και την ανασφάλεια σου!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Δίδυμε, η διάθεση σου 
βελτιώνεται, λόγω χαρμόσυνων καταστά-
σεων και συγκυριών! Μπορείς να περιμέ-
νεις, ευχάριστες ειδήσεις και νέα, που θα 
σου επαναφέρουν την αισιοδοξία σου! 
Θα έχεις επιπλέον, μία μεγάλη ευκαιρία 
να πετύχεις πολλούς από τους μεγαλε-
πήβολους στόχους σου!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα είσαι αρκετά ευαί-
σθητος και τρυφερός! Το ενδιαφέρον σου 
στρέφεται στο οικογενειακό περιβάλλον 
και στους δικούς σου ανθρώπους, που 
αγαπάς! Κατά την διάρκεια της ημέρας, 
μία χαρμόσυνη είδηση θα έρθει, μέσα από 
επικοινωνίες, οι οποίες θα αφορούν το 
σπίτι και την οικογένεια!       

ΛΕΩΝ
Σήμερα αγαπητέ Λέοντα, μία όμορφη ημέ-
ρα είναι εδώ για εσένα! Κοινωνικοποιεί-
σαι και ενδιαφέρεσαι πιο πολύ για τους 
ανθρώπους που συναναστρέφεσαι! Η ση-
μερινή ανιδιοτελή σου συμπεριφορά, θα 
έχει σίγουρα και ανταμοιβή από τους γύ-
ρω σου, παρόλο που δεν θα την ζητήσεις!   

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα θα πρέπει να 
αποφύγεις υψηλές προσδοκίες, ελπίδες, 
εξιδανικεύσεις και ουτοπίες σε διαπροσω-
πικές σχέσεις και επαφές! Προσπάθησε, 
να μην παρασύρεσαι από συναισθήματα, 
υποσχέσεις και μεγάλα λόγια που θα σου 
πουν, γιατί πολύ πιθανόν κάποιοι άνθρω-
ποι να σε απογοητεύσουν!  

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, η Σελήνη στο δικό σου 
Ζώδιο την σημερινή ημέρα και πραγμα-
τικά λάμπεις! Είσαι ενθουσιώδης, γεμάτος 
πάθος, ορμητικός και έτοιμος για δράση 
και νέα ξεκινήματα! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, επιτέλους η σημερινή 
ημέρα, μέσα από συγκυρίες, γεγονότα και 
εξελίξεις, θα σου δώσει την σιγουριά και 
την ασφάλεια, που αναζητούσες εδώ και 
καιρό! Μπορείς μέσα από διαπροσωπικές 
συναναστροφές και επαφές, να πείσεις 
τους συνομιλητές σου και να προσαρμο-
στούν στις δικές σου γνώμες και απόψεις!    

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα γίνεσαι σαφώς 
πιο κοινωνικός, δημοφιλής και ασχολεί-
σαι με διαπροσωπικές επαφές! Σίγουρα 
θα νιώσεις την κοινωνική σου ζωή, να 
ανανεώνεται, όμως αυτό δεν πρέπει να 
σου «δώσει θάρρος» και να ξεφύγεις από 
τα όρια!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα μπορεί να είναι 
μία κουραστική ημέρα, γεμάτη ευθύνες 
και πρακτικά ζητήματα, που σε αγχώνουν! 
Μέσα όμως από αυτήν την κουραστική 
πλευρά της ημέρας!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα φίλε Υδροχόε, ετοιμάσου για την 
απόλυτη καλοπέραση! Μπορείς να ανα-
μένεις πολλές στιγμές με καλή παρέα, θα 
απολαύσεις γέλιο, χαρά και διασκέδαση!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα θα διαπιστώσεις 
πως δεν είναι τελικά εύκολη υπόθεση η… 
καθημερινότητα. Νιώθεις πως οι γύρω 
σου απομακρύνονται συναισθηματικά από 
σένα, ενώ οι πρακτικές υποχρεώσεις και 
εκκρεμότητες αυξάνονται όλο και περισ-
σότερο! Μην αγχώνεσαι όμως

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

Πώς μπορείτε να 

παρατείνετε τη διάρκεια 

ζωής των αρωμάτων σας

Ξανασκεφτείτε το πριν αφήσετε το 
αγαπημένο σας αρωματικό ελιξίριο 
«εκτός θέσης» ή αν το ανακινείτε κά-
θε φορά πριν ψεκάσετε πάνω σας. Τα 
παραπάνω αποτελούν ορισμένες λάθος 
συνήθειες οι οποίες μπορούν να του στε-
ρήσουν τη «δύναμη» της υπέροχης εσάνς 
του. Όμως σας έχουμε τη λύση για άρω-
μα που διαρκεί!

Τα tips που ακολουθούν είναι super 
sos για να διατηρήσετε αναλλοίωτη την 
ευωδιά του

1.Αποθηκεύστε τα αρώματα σε σκο-
τεινό και ξηρό μέρος με σταθερή θερ-
μοκρασία

Το γεγονός ότι αποτελούνται από 

αρωματικά έλαια σε μείγμα αιθανόλης/
νερού καθιστά τη σύνθεσή τους αρκετά 
ασταθή. Κρατήστε τα, λοιπόν, μακριά από 
χώρους όπως το μπάνιο και φυλάξτε τα 
σε κάποιο σκοτεινό και ξηρό μέρος, όπως 
σε κάποιο ντουλάπι.

2.Σταματήστε να κουνάτε το μπουκάλι 
τους πάνω – κάτω

Το μόνο που θα πετύχετε έτσι είναι να 
μπει αέρας στο εσωτερικό του, με αποτέ-
λεσμα οι αρωματικές του νότες να αρχί-
σουν να ξεθυμαίνουν.
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ΣΟ Δρομέας Θράκης συνεχίζει τις 
πεζοπορικές εξορμήσεις αυτή τη φο-
ρά στην περιοχή της Καλλιθέας του 
Νομού Έβρου στα 40χλμ Βόρεια της 
Αλεξανδρούπολης στη διασταύρωση 
με την περιοχή Τρείς Βρύσες.!

Στην περιοχή βρίσκεται και το μο-
ναδικό "ελατόδασος" όπου υπάρχει 
και χώρος αναψυχής καθώς και το 
δασικό χωριό το οποίο δυστυχώς δεν 
λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια.! Το 
τοπίο σε όλη την ευρύτερη περιοχή 
είναι μοναδικό όλες τις εποχές του 
χρόνου κι αν είμαστε τυχεροί μπορεί 
να συναντήσουμε και λίγο χιονάκι το 
οποίο θα δώσει μία ξεχωριστή πινε-
λιά στο πανέμορφο δάσος από οξιές 
- δρύς και βελανιδιές.!

Πληροφορίες διαδρομής : Η δια-
δρομή είναι μήκους 7 χιλιομέτρων με 
200 μέτρα υψομετρική διαφορά βαθ-
μού δυσκολίας 1-2 κατάλληλη και για 
παιδιά άνω των 12 ετών με την απα-
ραίτητη συνοδεία του γονέα.!

Θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας 
λίγο πριν το "δασικό χωριό" όπου και 

θα αφήσουμε τα Ι.Χ. μας και το λε-
ωφορείο ακολουθώντας το δασικό 
δρόμο μήκους 4 χιλιομέτρων μέχρι 
να φτάσουμε στην άσφαλτο και στη 
συνέχεια ακολουθώντας μια κυκλική 
πορεία θα περάσουμε από το "δασικό 
χωριό"(όπου θα κάνουμε και το με-
γάλο μας διάλειμμα) και το μονοπάτι 
που οδηγεί στο σημείο εκκίνησης της 
πεζοπορίας μας.!

Οι μετακινήσεις θα γίνουν με Ι.Χ. 
και με λεωφορείο.

Ραντεβού στις 9 στην πλατεία Σπα-
θί στην Κομοτηνή από όπου θα ανα-
χωρήσει και το λεωφορείο εφ ' όσον 
συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός 
θέσεων.!

Ραντεβού στις 9.45 στο Στάδιο 
Φ.Κοσμάς, στην Αλεξ/πολη,για το λε-
ωφορείο.

Τελικό Ραντεβού στις 10 στην κε-
ντρική πλατεία του χωριού του Άβα-
ντα.!

Οδηγός μας για ακόμη μια φορά 
θα είναι ο κ. Μιχάλης Ζεχερλής με τον 
οποίο πραγματοποιήσαμε την απαραί-

τητη αναγνώριση της περιοχής και του 
δρομολογίου.!

Μαζί μας όπως πάντα και η Ελλη-
νική Ομάδα Διάσωσης του παραρτή-
ματος του Νομού Έβρου.!

Μετά το τέλος της πεζοπορίας μας 
θα ακολουθήσει προαιρετικό γεύμα σε 
παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής.!

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται 
στην φόρμα:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e .
com/.../1FAIpQLScO2rHfIm1.../

viewform...
Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή 

σας, δια ζώσης και στο γραφείο του 
ΔΡΟΜΕΑ, στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, 
καθημερινές 5-8μμ.

Όλες οι λεπτομέρειες στο www.
dromeasthrace.eu

Απαραίτητος εξοπλισμός: Πεζοπο-
ρικά παπούτσια, πεζοπορικό ζευγάρι 
μπαστούνια, ισοθερμικό t-shirt/μακρυ-
μάνικο, μια στεγνή αλλαξιά ρούχα για 
την επιστροφή, fl eece, ελαφρύ αντια-

νεμικό/ jacket, ζεστό καπέλο, γυαλιά, 
νερό 1,5 λίτρο, σνακ, γάντια για όσους 
έχουν ευαισθησία, προσωπικό φαρ-
μακείο, ατομικό σακίδιο πλάτης …και 
μην ξεχάσετε την καλή σας διάθεση!

Επικοινωνία: web: www.
dromeasthrace.eu

FB: Δρομέας Θράκης – INSTA: 
dromeasthrace

Τηλ. 6937318054 – 6907605015
email: dromeasthrace@gmail.com

Δρομέας Θράκης: Πεζοπορία 
στην Καλλιθέα Ν.Έβρου

ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3/23 

Συνεχίζει τις πεζοπορικές εξορμήσεις αυτή 
τη φορά σε περιοχή στα 40χλμ Βόρεια της 
Αλεξανδρούπολης

Συγχαρητήρια στον ποδοσφαιρι-
στή του ΑΟ Μαΐστρου και μέλους 
της Μεικτής Κ16 της ΕΠΣ Έβρου για 
το fair play του στον αγώνα με τον 
Ορέστη Ορεστιάδας, έδωσε η Ένωση 
με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Παράλληλα επιβράβευσε το νεαρό 
ποδοσφαιριστή, ορίζοντας τον αρχη-
γό της Μεικτής Κ16 έως το τέλος της 
φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Θυμίζουμε ότι η Κ16 του Ορέστη 

υποδέχθηκε την αντίστοιχη του ΑΟ 
Μαΐστρου (ακαδημίας μέλος του δι-
κτύου του Παναθηναϊκού) για το ηλι-
κιακό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Έβρου. Οι 
δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 
1-1 αλλά το σκορ δεν ήταν αυτό που 
έμεινε στο τέλος.

Τις εντυπώσεις έκλεψε το fair 
play του νεαρού παίκτη του Μαΐ-
στρου Σάββα Γκιουρτζίδη ο οποίος 
λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημι-
χρόνου και με την ομάδα του μπρο-
στά στο σκορ με 1-0, παραδέχτηκε 
σε υπόδειξη πέναλτι του διαιτητή για 
ανατροπή του από τον τερματοφύ-
λακα, πως δεν υπήρχε επαφή και το 
παιχνίδι συνεχίστηκε.

Ο Γκιουρτζίδης που παίζει και στην 
ανδρική ομάδα του Μαΐστρου ενώ εί-
ναι και μέλος των Μεικτών Ομάδων 
της ΕΠΣ Έβρου, έδειξε τι πραγματι-
κά σημαίνει αθλητισμός και ευγενής 
άμιλλα και πόσο πρέπει να επενδύ-
σουμε στα νέα παιδιά στην χώρα μας 
γενικότερα.

Η σχετική ανακοίνωση της 
ΕΠΣ Έβρου:

“Με την παρούσα ανακοίνωση το 
ΔΣ της ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ συγχαίρει τον 
ποδοσφαιριστή του ΑΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ 
Σάββα Γκιουρτζίδη ο οποίος σε αγώνα 
με τον ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗ Κ16 του πρω-
ταθλήματος αναπτυξιακών ηλικιών 
της ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ παραδέχτηκε σε υπό-
δειξη πέναλτι του διαιτητή για ανα-
τροπή του από τον τερματοφύλακα, 
πως δεν υπήρχε επαφή και το παιχνίδι 
συνεχίστηκε.

Επίσης συγχαίρει τους γονείς του 
για την διαμόρφωση του χαρακτήρα 
του, καθώς την ομάδα του ΑΟ ΜΑ-
ΪΣΤΡΟΥ και τους προπονητές του για 
το ποδοσφαιρικό του ήθος.

Ο Σάββας αποτελεί μέλος του τμή-
ματος Κ16 της μικτής ομάδας της 
ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ και ύστερα απο πρόταση 
της Επιτροπής Μικτών ομάδων και τη 
σύμφωνη γνώμη του ΔΣ της Ένωσης 
μας, ορίζεται ώς αρχηγός της ομά-
δας έως την λήξη του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Εθνικών Ομάδων 
στο οποίο συμμετέχει η ομάδα μας”.

Τα συγχαρητήρια της ΕΠΣ 
Εβρου για το “Fair play” 
της χρονιάς

Με νίκες για Εθνικό, Σουφλί, Κομο-
τηνή και ήττα για Ερμογένη συνεχίστη-
κε η δράση στην Α2 ανδρών το Σαββα-
τοκύριακο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 

17ης αγωνιστικής:

Χ.Α.Ν.Θ. – Α.Ο. Καβάλα 3-0
Ήφαιστος Φλώρινας – Α.Ε.Ν. Πανορά-
ματος 3-0
Ερμογένης –  Μακεδονικός 1-3
 Εθνικός – Ε.Α. Λαρίσης 3-0
Πανηπειρωτικός – .Α.Ε. Κομοτηνής 0-3
Ελπίς –  Έβρος 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(17 αγωνιστικές)
1. Εθνικός Αλεξ/πολης 47
2. ΧΑΝΘ 41
3. Ήφαιστος Φλώρινας 39
4. Ελπίδα Αμπελοκήπων 27
5. ΑΕ Κομοτηνής 27
6. Έβρος Σουφλίου 24
7. Μακεδονικός 23
8. ΕΑ Λαρίσης 18
9. Πανηπειρωτικός 17
10. ΑΟ Καβάλας 16
11. Πανόραμα 15
12. Ερμογένης Ξάνθης 6

Α2 Ανδρών Βόλεϊ: 
Τα αποτελέσματα της 
17ης αγωνιστικής και η 
βαθμολογία στον Βορρά

Νίκες για Εθνικό, Σουφλί, 
Κομοτηνή

Έβρος: Αρχηγός της Μεικτής Κ16 μέχρι 
το τέλος της σεζόν ο Γκιουρτζίδης
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