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124 νέες περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής βίας και 

διακρίσεων στην περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης

Κατέγραψε στον απολογισμό του το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών. 
Το πλάνο δράσεων για την τρέχουσα χρονιά καθώς και η δυνατότητα 

συνεργασίας με ακόμη περισσότερους φορείς � 4

Συγκλονίζει γονέας από τον Έβρο: 
«Πάρε με όταν φτάσεις», η φράση 

που στοίχειωσε

Βαρύ το κλίμα κατά την αναχώρηση τετραήμερης σχολικής εκδρομής 
Λυκείου της Ορεστιάδας, μετά την τραγωδία των Τεμπών. «Ούτε 

ένας δεν είχε πια τη δύναμη να σηκώσει το βάρος που φορτώθηκαν 
τέσσερις μόλις λέξεις» � 9

 "Η πολιτική 
είναι και γένους 

θηλυκού"

Εκδήλωση της Ένωσης 
Γυναικών Ελλάδος στην 
Αλεξανδρούπολη την 
Κυριακή 12 Μαρτίου

� 4

Αλεξανδρούπολη: 
Κάλεσμα σε νέα 

κινητοποίηση για την 
τραγωδία στα Τέμπη

 Την Κυριακή 12/3 στις 12 
στο Πάρκο της Ακαδημία

� 9

● Ανησυχία από τις προβλέ-
ψεις του σχετικού ν/σ που 
έχει προκαλέσει αντιδράσεις 
σε όλη τη χώρα και προωθεί 
η κυβέρνηση

● Να παραμείνει δημόσια 
και ανεξάρτητη η ΔΕΥΑ, 
προς όφελος των κατανα-
λωτών, ζητούν οι δημοτικοί 
μας σύμβουλοι 

● «Κακός οιωνός…» χαρα-
κτηρίζεται η εξέλιξη από τον 
πρόεδρο της ΔΕΥΑ Αλεξαν-
δρούπολης Χαράλαμπο Μι-
χαηλίδη. 

● Ανακοίνωση από την 
Ένωση ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ): «Πο-
λύ αρνητική θεσμική εξέλιξη 
για τον τομέα παροχής υπη-
ρεσιών ύδατος»  

● «Αναβρασμός» για το νε-
ρό, στο βάθος ιδιωτικοποίη-
ση, λένε οι εργαζόμενοι στις 
ΔΕΥΑΟρεστιάδας

Τα σχέδια για ενεργειακή Τα σχέδια για ενεργειακή 
αναβάθμιση υποδομών της αναβάθμιση υποδομών της 
Σαμοθράκης   Σαμοθράκης   

ΣΥΡΙΖΑ: «Καμία δέσμευση ΣΥΡΙΖΑ: «Καμία δέσμευση 
της ΝΔ για την εξασφάλιση του της ΝΔ για την εξασφάλιση του 
προσωπικού Olympus Bank»προσωπικού Olympus Bank»

� 77Τη συστηματική λειτουργία του 
Οδοντιατρείου Ευπαθών Ομάδων 

του ΠΓΝΑ ζητούν τα ΑμεΑ   

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Εβρου σημειώνει πως λόγω 
μη εξειδικευμένου προσωπικού, αρκετοί ασθενείς πρέπει 
να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις για τις επεμβάσεις τους. 

Επιστολή στον Διοικητή του νοσοκομείου

� 6

� 8 8

Κατά της ιδιωτικοποίησης 
του νερού και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης � 5
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1876
Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ πραγ-
ματοποιεί την πρώτη τηλεφωνική 
κλήση παγκοσμίως. Καλεί από το σπί-
τι του στη Βοστόνη τον βοηθό του 
Γουότσον, που βρίσκεται στο υπόγειο 
του σπιτιού.

1896
Φωτογραφία από τον Μαραθώνιο 
του 1896, ο Βασιλάκος στη μέση.
Ο Χαρίλαος Βασιλάκος κερδίζει τον 
πρώτο σύγχρονο Μαραθώνιο, με 3 
ώρες και 18 λεπτά, κατά τη διάρκεια 
των Α’ Πανελληνίων Αγώνων Στίβου.

1905
Ξεσπάει η Κρητική Επανάσταση στο 
χωριό Θέρισος, με αρχηγό τον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο. Οι κινηματίες με υπό-
μνημά τους προς τις μεγάλες δυνά-
μεις ζητούν την Ένωση της Κρήτης 
με την Ελλάδα. Ο αγγλικός στόλος 
κατευθύνεται προς το νησί.

1923
Τραγικό ναυάγιο σημειώνεται στο 
Σαρωνικό. Το επίτακτο ναυαγοσωστι-
κό «Αλέξανδρος Ζ» βυθίζεται κοντά 
στην Ψυττάλεια, με αποτέλεσμα να 
πνιγούν περισσότεροι από 150 αξι-
ωματικοί και ναύτες.

1925
Ιδρύεται ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος 
Φιλάθλων Πειραιώς από μέλη του 
Πειραϊκού Ποδοσφαιρικού Ομίλου 
και του Ομίλου Φιλάθλων Πειραιώς.

2015
Την ομόθυμη στήριξη της Βουλής 
των Ελλήνων συγκεντρώνει η πρό-
ταση της προέδρου του Σώματος, 
Ζωής Κωνσταντοπούλου, για την 
επανασύσταση και αναβάθμιση της 
∆ιακομματικής Επιτροπής για τη δι-
εκδίκηση των γερμανικών αποζη-
μιώσεων.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1900
Παντελής Πουλιόπουλος, γενικός 
γραμματέας του ΚΚΕ (1924-1926) 
και από τα ιδρυτικά μέλη του τρο-
τσκιστικού κινήματος στην Ελλάδα. 
(Θαν. 6/6/1943)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1970
Βασίλης Αυλωνίτης, έλληνας δημο-
φιλής ηθοποιός.Υπήρξε από τα ση-
μαντικότερα στελέχη του λεγόμενου 
ελαφρού θεάτρου και από τους κο-
ρυφαίους «τυπίστες» της ελληνικής 
σκηνής. (Γεν. 1/1/1904)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

120 πρόσφυγες με βρέφη διασώθηκαν 
ανοιχτά της Σαμοθράκης

10
ΜΑΡ
2016

Περίπου 120 πρόσφυ-
γες, οι περισσότεροι από 
τη Συρία, εντοπίστηκαν τα 
ξημερώματα να πλέουν 
σε ξύλινο σκάφος ανοι-
χτά της Σαμοθράκης. Αυ-
τή ήταν η τρίτη καραβιά 
προσφύγων μέσα σε λί-
γες εβδομάδες που φτά-
νει στο λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης Σκάφος 
του λιμενικού έσπευσε 
στην περιοχή και μετέφε-
ρε τους πρόσφυγες, με-
ταξύ των οποίων ήταν 
πολλά παιδιά και βρέφη. 

Στο λιμάνι έφτα-
σε βοήθεια από το Πο-
λυκοινωνικό του δήμου 
με τρόφιμα και ρούχα. 

Ο καιρός σήμερα

5
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Ανατολή - 06:37
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Καταστροφές σε δύο τάφους στα νεκροταφεία Φερών προκάλεσαν άγνωστοι.  «Η διατάραξη 
των κεκοιμένων δεν γίνεται από σώφρων νου. Αν το γεγονός είναι τυχαίο και δεν είχε στόχο 
οικεία πρόσωπα δεν μειώνει το θλιβερό γεγονός. Δεν θέλω να πιστεύω ότι αποτελούν ση-
μεία των καιρών και ότι έχουμε χάσει κάθε ενσυναίσθηση. Οι κεκοιμοιμένοι δικαιούνται την 
ανάπαυση τους και τίποτα το ανθρώπινο δεν πρέπει να τους την διαταράσει» έγραψε στο fb 
ο τέως Αντιδήμαρχος Φερών Νίκος Γκότσης. 

Όσα δίκαια και να έχεις δεν πρό-
κειται να σου αναγνωριστεί κανέ-
να δίκαιο. Ας υποθέσουμε ότι τα 
είχε κάνει τέλεια ο κ. Καραμανλής. 
Τα φώτα έχουν στραφεί πάνω σε 
ένα πρόσωπο και σε μια κυβέρνη-
ση. Και όχι αδίκως στην κυβέρνη-
ση ή σε κάποιο πρόσωπο με την 
έννοια ότι έχει την τελική ευθύνη.

Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ

Είπαν

Aν εγώ ήμουν στη θέση του 
συντετριμμένος, δεν θα είχα 
τη διάθεση να συμμετέχω και 
να συνεισφέρω στην εκλογική 
προσπάθεια. Ωστόσο,  βεβαίως 
ο Κώστας  Καραμανλής έχει δι-
καίωμα να θέσει τον εαυτό του 
στην ετυμηγορία του ελληνικού 
λαού.

Γ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ

P
ho

to
  S
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Μικρογνωμικά

Ο πρωθυπουρ-
γός έκλεισε με έμ-
μεσο τρόπο τα σενά-
ρια εκλογών πριν το 
Πάσχα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, μιλώ-
ντας στο υπουργικό 
συμβούλιο, είπε ότι 
έχουμε πλούσιο νο-
μοθετικό έργο στις 
επόμενες εβδομάδες 
- περίπου 10 νομο-
σχέδια.

Κατά τις ίδιες πλη-
ροφορίες, σημείωσε ότι την επόμενη 
εβδομάδα θα ανακοινωθεί η στήριξη 
στις οικογένειες των θυμάτων με σε-
μνό τρόπο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζήτησε 
επίσης, από όλους να είναι παρόντες 
στο δημόσιο διάλογο, αλλά με ενσυ-
ναίσθηση, χωρίς κανένα συμψηφισμό 
ευθυνών, με ειλικρίνεια και αλήθεια, 

με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της 
υπόθεσης.

Επίσης μέχρι τα τέλη της επόμενης 
εβδομάδας θα γίνουν οι ανακοινώσεις 
για την νέα αύξηση στον κατώτατο μι-
σθό. Αυτό θα μπορούσε να γίνει νωρί-
τερα αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει να 
δημιουργήσει σε καμία περίπτωση την 
αίσθηση ότι το κάνει για να αλλάξει 
την ατζέντα.

Τέλος στο σενάριο εκλογών στις 9 Απριλίου

Παρουσίαση της Παιδικής Μουσικής της 
μουσικοπαιδαγωγού Γιώτας Τηγανούρια

Τραγωδία χωρίς τέλος 
Οργισμένη εμφανίστηκε η 19χρονη 

Βασιλική, η φοιτήτρια Φυσιοθεραπείας 
που ταξίδευε μαζί με το αγόρι της στο 
Intercity 62, λέγοντας, μεταξύ άλλων, 
«ντρέπομαι που είμαι ζωντανή» και «ζη-
τάω συγγνώμη που επέζησα».

Η Βασιλική βρισκόταν στο βαγόνι-εστι-
ατόριο, το δεύτερο, δηλαδή, βαγόνι του 
τρένου το οποίο ήταν γεμάτο νέους αν-
θρώπους την ώρα της σύγκρουσης και 
γλίτωσε όταν μαζί με το αγόρι της βρή-
καν μια τρύπα στο έδαφος και βγήκε από 
αυτή.

«Τι να πω για τα παιδιά που ήταν μέ-
σα. Ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που 
επέζησα» είπε εμφανώς οργισμένη η νε-

αρή κοπέλα μιλώντας στον ΑΝΤ1. Όπως 
εξομολογήθηκε «οχτώ ημέρες δεν έχω 
κοιμηθεί, εκείνοι όλοι πως μπορούν και 
κοιμούνται; Πετάνε τριαντάφυλλα στα 
τρένα λες και είμαστε στα μπουζούκια. 
Οχτώ ημέρες είμαι ζωντανή-νεκρή».

Κ.Η. 

Διπλάσια ζήτηση στα ΚΤΕΛ μετά 
την τραγωδία

Ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, 
Στέφανος Τσόλης μίλησε στην ΕΡΤ3 και 
στην εκπομπή «Περίμετρος» για το ότι έχει 
αυξηθεί η ζήτηση των εισιτηρίων για τη 
μετακίνηση με λεωφορεία, μετά το τρα-
γικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Για το 
αν υπάρχει αύξηση της ζήτησης στα ει-

Παρουσίαση της Παιδικής Μουσικής 
σειράς της μουσικοπαιδαγωγού ΓΙΩΤΑ 
ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ την Κυριακή 12 Μαρτίου 
και ώρα 11πμ στη Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Αλεξανδρούπολης

η παρουσίαση των τραγουδιών που 
πλαισιώνονται από παραδοσιακά τρα-
γούδια της κούνιας και πολλά άλλα 
παιχνιδοτράγουδα θα πραγματο-
ποιηθεί από την συγγραφέα. Θα 
προλογίσει η εκπαιδευτικός Ελένη 
Δέδογλου πρώην σχολική σύμβου-
λος. Η σειρά απευθύνεται σε μικρά  
και μεγάλα παιδιά 3-12 ετών που 
απολαμβάνουν τη μουσική και το 
τραγούδι μέσα από τη μυθοπλασία 

Τα «Τρία Παραμύθια Όλο Τρα-
γούδια» είναι μια μουσική σειρά που 
απευθύνεται σε μικρά και μεγάλα 
παιδιά που απολαμβάνουν τη μου-
σική και το τραγούδι μέσα από τη 
μυθοπλασία!

Στις ενορχηστρώσεις αναδει-
κνύονται τα χρώματα των κρου-

στών μουσικών οργάνων, των ηχητικών 
αντικειμένων, του μεταλλόφωνου, της 
φλογέρας και του σαντουριού, που έρ-
χονται να πλαισιώσουν κατά βάση το 
πιάνο και τη φωνή. Η μουσική διατίθε-
ται για εύκολη και γρήγορη ακρόαση 
μέσω του διαδικτύου.

Γ.Π. 

σιτήρια τις τελευταίες μέρες και έχουν 
προγραμματιστεί επιπλέον δρομολόγια 
είπε: «Μεγάλη ζήτηση και είναι λογικό, 
γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων που 
ταξίδευαν με τρένο ψάχνουν να βρουν 
μια διέξοδο στη μεταφορά με τα λεω-
φορεία του ΚΤΕΛ. Έχουν διπλασιαστεί 
περίπου τα δρομολόγια . Αν είχαμε 20, 
τώρα έχουμε 40».

Σοβαρή καταγγελία 
Μία σοβαρότατη καταγγελία έρχεται 

στο φως, λίγες ώρες αφού δημοσιεύτη-
κε η συνομιλία του προϊστάμενου και του 
μηχανοδηγού του Προαστιακού με τον 
σταθμάρχη της Λάρισας, η συνομιλία του 

σταθμάρχη με τον ρυθμιστή της Αθήνας 
μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέ-
μπη αλλά και διέρρευσε η πληροφορία 
ότι ο μηχανοδηγός του μοιραίου Intercity 
έπαιρνε τηλέφωνα γιατί είχε καταλάβει 
ότι κάτι δεν πάει καλά.

Η καταγγελία έγινε χθες το πρωί στην 
πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Mega, 
από τον πρόεδρο των μηχανοδηγών της 
Hellenic Train, Κώστα Γενηδούνια. Ο ίδιος 
κάνει λόγο για «κοπτοραπτική» στα ηχη-
τικά και ξεκάθαρα απαντά ότι όλο αυτό 
γίνεται «για να πουν στους ανθρώπους 
αυτούς ότι "φταίτε μόνο εσείς"». Τι να 
πει κανείς; Ότι δεν είναι κι αυτό πιθανό;

Κ.Η. 
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Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας, η οποία 
εορτάζεται κάθε 8 Μαρτίου, ο 
Δήμος Διδυμοτείχου σε συνερ-
γασία με το Γενικό Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου διοργανώνουν 
ομιλία με θέμα «Η Γυναίκα Σήμε-
ρα». Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτί-
ου, ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό 
Αμφιθέατρο Διδυμοτείχου.

4 ΕΒΡΟΣ

124 νέες περιπτώσεις ενδοοικογενεια-
κής βίας και πολλαπλών διακρίσεων, 2.490 
ενέργειες ψυχικής και κοινωνικής στήριξης, 
νομικής συμβουλευτικής και εργασιακής συμ-
βουλευτικής, 48 δράσεις εξωστρέφειας, ημε-
ρίδες, ενημερωτικές ομιλίες σε φοιτητές/τριες 
και μαθητές/τριες είναι ο απολογισμός για τη 
χρονιά που μας πέρασε από το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τα στελέχη 
του οποίου είχε στο γραφείο του συνάντηση 
εργασίας ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε 
επίσης, η νέα Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας 
Φύλων του Δήμος Αλεξανδρούπολης, Εύα 

Βαλασίδου συζητήθηκε το πλάνο δράσεων 
για την τρέχουσα χρονιά καθώς και η δυνα-
τότητα συνεργασίας με ακόμη περισσότερους 
φορείς, ώστε να υπάρξει ορθή πληροφόρηση 
και ενημέρωση αναφορικά με την έμφυλη βία 
και τη διαχείριση των ανθρώπινων σχέσεων.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο δήμαρχος 
επισκέφτηκε την έκθεση φωτογραφίας για 
την έμφυλη βία, που με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Γυναίκας, από σήμερα και για 
ολόκληρο τον μήνα Μάρτιο, έχει στηθεί στο 
ισόγειο του δημαρχείου με ελεύθερη είσοδο 
για όλους και όλες.

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αλεξαν-
δρούπολης

124 νέες περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής 
βίας και διακρίσεων 
στην περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης

Ημέρα της Γυναίκας, η οποία 
εορτάζεται κάθε 8 Μαρτίου, ο 
Δήμος Διδυμοτείχου σε συνερ-
γασία με το Γενικό Νοσοκομείο
Διδυμοτείχου διοργανώνουν
ομιλία με θέμα «Η Γυναίκα Σήμε-
ρα». Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτί-
ου, ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό
Αμφιθέατρο Διδυμοτείχου.

Από τον Σύλλογο της Φι-
λαρμονικής Δήμου Σου-
φλίου καλούνται τα παλαιά 
μέλη της Φιλαρμονικής, 
εάν έχουν κάποιο όργανο ή 
στολή στη διάθεση τους,να 
τα επιστρέψουν τις παρα-
κάτω μέρες και ώρες στην 
έδρα του Συλλογου(παλαιό 
ΚΑΠΗ).
Κάθε Παρασκευη,Σάββατο 
και Κυριακη 17:00-18:00.
Τηλέφωνο Υπευθύ-
νου:6977245784

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Η Εθελοντική Ομάδα Ορεστίαδας 
«Δρω», στα πλαίσια του εορτασμού 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακύκλωσης 
διοργανώνει το 1ο Ανταλλακτικό – χα-
ριστικό παζάρι το Σάββατο 11 Μαρτίου 
2023 και ώρα 11:00 έως 14:00 μπρο-
στά στον σταθμό του ΟΣΕ. Όποιος εν-
διαφέρεται να ανταλλάξει ή να χαρίσει 
κάποιο ρούχο, υποδήματα, ηλεκτρικές 
συσκευές που δεν χρειάζεται, παιχνίδια 
ή οποιαδήποτε άλλο αξεσουάρ μπορεί 
να λάβει μέρος και να χαρίσει χαμόγελα 
σε πολλούς συνανθρώπους του.

Τον νέο Διοικητή της ΧΙΙ Μεραρ-
χίας Πεζικού Έβρου, Υποστράτηγο 
Χρήστο Μπακιρτζή και τον απερ-
χόμενο Διοικητή, Υποστράτηγο 

Παναγιώτη Καβιδόπουλο υποδέ-
χτηκε σήμερα στο γραφείο του 
ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. 
Στη συνάντηση που είχαν, ο κ. Ζα-
μπούκης συνεχάρη τον νέο Διοι-
κητή για την ανάληψη των νέων 
του καθηκόντων και του ευχήθη-
κε κάθε επιτυχία και δύναμη στην 
αποστολή του. 

Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας, η οποία 
εορτάζεται κάθε 8 Μαρτίου, ο 
Δήμος Διδυμοτείχου σε συνερ-
γασία με το Γενικό Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου διοργανώνουν 
ομιλία με θέμα «Η Γυναίκα Σή-
μερα». Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 12 
Μαρτίου, ώρα 11:00 π.μ. στο 
Δημοτικό Αμφιθέατρο Διδυμο-
τείχου.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Το παράρτημα Έβρου της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει 
δύο ημερίδες για τα Μαθηματικά της Γ΄ 
Λυκείου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με 
θέμα: «Οι επιδόσεις των υποψηφίων σε 
"πρωτότυπα" ή "παραπλανητικά" ερωτή-
ματα των πανελλαδικών εξετάσεων».
- Στην Αλεξανδρούπολη, το Σάββατο 
11 Μαρτίου στις 18:30 στο Πνευματι-
κό Κέντρο της Μητρόπολης.
-  Στην Ορεστιάδα, την Κυριακή 12 Μαρ-
τίου στις 11:30 στο Πολιτιστικό Πολύ-
κεντρο.

ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ            

Σε συνάντηση με τον Δήμαρχο κ Ζαμπούκη συζητήθηκε 
το πλάνο δράσεων για την τρέχουσα χρονιά καθώς και η 
δυνατότητα συνεργασίας με ακόμη περισσότερους φορείς

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδος - παράρτημα 
Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια του εορτα-
σμού για την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, 
διοργανώνει την Κυριακή 12 Μαρτίου, ώρα 
18:30μ.μ., εκδήλωση στο Νομαρχείο με θέ-

μα: " Η πολιτική είναι και γένους θηλυκού". 
Αξιότιμες γυναίκες που ασχολήθηκαν με 

τα κοινά θα καταθέσουν τις σκέψεις και τις 
εμπειρίες τους και θα ακολουθήσει διάλο-
γος για να αναδειχθεί και να αποτυπωθεί η 
σημασία της συμμετοχής της Γυναίκας στην 
σύγχρονη ελληνική πολιτική σκηνή. 

Η Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε. - Παράρτημα Αλε-
ξανδρούπολης

Ειρήνη Αποστολίδου

Εκδήλωση της Ένωσης Γυναικών 
Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη 
την Κυριακή 12 Μαρτίου

"Η πολιτική είναι 
και γένους θηλυκού"

1

2
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της Κικής Ηπειρώτου 
Την απόλυτη αντίθεσή τους 

στη λειτουργία της νέας Ρυθ-
μιστικής Αρχής Αποβλήτων, 
Ενέργειας και Υδάτων και του 
σχετικού νομοσχεδίου της κυ-
βέρνησης, το οποίο, όπως κα-
ταγγέλλεται, ανοίγει κερκόπορ-
τα για την ιδιωτικοποίηση του 
νερού, εξέφρασαν τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξαν-
δρούπολης. 

Το κορυφαίο όργανο του 
Δήμου αποφάσισε ομόφωνα 
να στηρίξει σχετική απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου της 
ΔΕΥΑΑ, η οποία συντάσσεται 
με την Ένωση των ΔΕΥΑ πα-
νελλαδικά, που αντιτίθεται στα 
κυβερνητικά σχέδια για το μέλ-
λον τόσο των συγκεκριμένων 
δημοτικών επιχειρήσεων, όσο 
και του νερού ως δημόσιου αγα-
θού. Εξάλλου, προς αυτή την 
κατεύθυνση, πριν λίγους μήνες, 
το Συμβούλιο της Επικρατείας 
(ΣτΕ) απέρριψε την ιδιωτικοποί-
ηση του νερού, επικυρώνοντας 
ότι όλος ο κύκλος του νερού 
πρέπει να διαχειρίζεται από το 
Δημόσιο. 

Πιο συγκεκριμένα, με την 
1886/2022 ομόφωνη απόφα-
σή του, το Δ΄ Τμήμα του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, μετά 
από προσφυγή των εργαζομέ-
νων της ΕΥΔΑΠ, ακύρωσε ως 
αντισυνταγματική την ανάθε-
ση σε ΣΔΙΤ της διαχείρισης του 
Εξωτερικού Υδροδοτικού Συ-
στήματος (ΕΥΣ) της ΕΥΔΑΠ, που 
αποτελεί το μεγαλύτερο υδρο-
δοτικό σύστημα της χώρας. Η 
απόφαση αυτή αποτελεί συνέ-
χεια των Αποφάσεων του ανώ-
τατου δικαστηρίου υπέρ της δη-
μόσιας διαχείρισης του νερού, 
όπως η Απόφαση 1906/2014 
με την οποία το ΣτΕ εμπόδισε 
την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΑΘ-
ΕΥΔΑΠ και τις Αποφάσεις 190 
και 191 του 2022 για την έξοδο 
της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ από το 
Υπερταμείο.

Οι προβλεπόμενες 
αλλαγές 

Η σημαντικότερη αλλαγή 
που φέρνει το πολυνομοσχέ-
διο, όπως αναφέρει η Εφημε-
ρία των Συντακτών, είναι ότι οι 
κρατικές αρμοδιότητες ρύθμισης 
και ελέγχου όλων των φορέων 
παροχής της δημόσιας υπηρε-
σίας ύδρευσης και αποχέτευσης 
της χώρας αφαιρούνται από το 
αρμόδιο υπουργείο και ανατί-
θενται στην ανεξάρτητη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 
που μετονομάζεται σε Ρυθμιστι-
κή Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας 
και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Συν τοις άλλοις, με τις δια-
τάξεις που προτείνονται στα άρ-
θρα του πολυνομοσχεδίου σχε-
τικά με τις αρμοδιότητές της, τη 
σύνθεσή της και τη λειτουργία 
της επέρχεται πλήρης κατάρ-
γηση των ουσιαστικών αρμο-
διοτήτων των Δ.Σ. των ΔΕΥΑ, 
καθώς και αρμοδιοτήτων των 
δημοτικών συμβουλίων που τα 
ελέγχουν.

Μιχαηλίδης: 
Κακός οιωνός…

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλε-
ξανδρούπολης Χαράλαμπος Μι-
χαηλίδης σημείωσε πως οι εξε-
λίξεις αυτές είναι κακός οιωνός, 
καθώς φαίνεται πως οδηγούμα-
στε μεθοδικά προς την ιδιωτικο-
ποίηση των παρόχων ύδρευσης. 

Η δημιουργία της συγκεκρι-
μένης ρυθμιστικής αρχής, εκτί-
μησε ότι θα αποτελέσει αρνητική 
εξέλιξη τόσο για τον τομέα του 
ύδατος όσο και για τις ΔΕΥΑ 
πανελλαδικά. Όπως υπογράμ-
μισε, ο τομέας των υπηρεσιών 
ύδατος δεν έχει ανταγωνιστικό 
πεδίο στη χώρα μας, όπως ισχύ-
ει με το ρεύμα, επομένως, δεν 
χρειάζεται να υπάρχει και επο-
πτεία για την προστασία των κα-
ταναλωτών. Σχολιάζοντας όσα 
προβλέπονται στο ν/σ για συγ-
χωνεύσεις ΔΕΥΑ, επικαλέστηκε 
τα προβλήματα που υπάρχουν 
ακόμη στο Δήμο μας και κατ’ 
επέκταση στην επιχείρηση, από 
τη συνένωση των Δήμων Αλε-
ξανδρούπολης, Τραϊανούπολης 
και Φερών. 

Σημείωσε ακόμη πως σχεδι-
άζονται παρεμβάσεις σε θέματα, 
στα οποία, θεσμικά, έχει αρμο-
διότητα μόνο μία ΔΕΥΑ, όπως 
είναι ο καθορισμός της τιμολο-
γιακής πολιτικής.

 Ένα ακόμη ζήτημα είναι ότι 
η νέα ρυθμιστική αρχή προβλέ-
πεται να έχει πόρους μεταξύ άλ-
λων, σε ποσοστό επί του ετήσιου 
κύκλου εργασιών των φορέων 
ύδρευσης. «Αυτό μεταφράζεται 
ως εξής: ακόμη κι αν δεν μπορεί 
να ανταπεξέλθει μία ΔΕΥΑ στις 
υποχρεώσεις της, λόγω αυξημέ-
νων λειτουργικών αναγκών, θα 
πρέπει να παραχωρεί μέρος των 
εσόδων της για τη λειτουργία 
της ρυθμιστικής αυτής αρχής, 
καθώς δεν προβλέπεται ποσο-
στό επί των κερδών, αλλά επί 
του κύκλου εργασιών», ανέφε-
ρε ο κ. Μιχαηλίδης.

Τέλος, σημείωσε πως μέ-
χρι τον Δεκέμβριο του 2024, η 
ρυθμιστική αρχή θα παρουσιά-
σει πρόταση, που θα μπορεί να 
αφορά ακόμη και συγχώνευση 
των ΔΕΥΑ, όπου κρίνει ότι θα 
ενισχυθεί η διαχειριστική τους 

ικανότητα. Επιπλέον, όπως προ-
ειδοποίησε, θα μπορεί να ειση-
γηθεί ακόμη και το κλείσιμο μί-
ας ΔΕΥΑ. 

Σκέψεις ακόμη και για 
κινητοποιήσεις

Ο επικεφαλής της παράταξης 
«Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση» 
Βαγγέλης Μυτιληνός, που είχε 
διατελέσει πρόεδρος της ΔΕΥ-
ΑΑ επί Δημαρχίας Λαμπάκη και 
σήμερα είναι μέλος στο ΔΣ της 
Ένωσης των ΔΕΥΑ, σημείωσε 
πως, όπως γνωρίζει εκ των έσω, 
υπάρχουν Δήμαρχοι που δεν θέ-
λουν ΔΕΥΑ στους Δήμους τους. 
Τόνισε ότι υπάρχουν ΔΕΥΑ που 
βρέθηκαν χρεωμένες, όχι από 
κακή διαχείριση της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας, αλλά από κακή 
διαχείριση των Διοικήσεων, οι 
οποίες είτε χάρισαν ποσά που 
όφειλαν κάποιοι είτε έκαναν δι-
άφορες άλλες δουλειές, όπως 
χαρακτηριστικά είπε, κι οδήγη-
σαν τις ΔΕΥΑ σε χρέη. 

Η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης 
είναι από τις πέντε καλύτερες  
και πιο οικονομικά εύρωστες της 
χώρας, τόνισε ο  κ. Μυτιληνός, 
καθώς δεν έχει χρέη, ενώ είναι 
σε θέση να εκτελεί έργα και  με 
ιδίους πόρους. 

Σημείωσε ότι υπάρχουν σκέ-
ψεις ακόμη και για δημιουργία 
περιφερειακών ΔΕΥΑ, για πα-
ράδειγμα, σε όλο τον Έβρο να 
υπάρχει μία, με έδρα, πιθανόν, 
την Αλεξανδρούπολη, κάτι που 
είναι παράλογο, αφού το προ-
σωπικό είναι ελάχιστο. 

«Πρέπει να είμαστε όλοι ενω-
μένοι, δεν πρέπει να αφήσουμε 
καθόλου χρόνο και έδαφος να 
υλοποιήσουν αυτές τις σκέψεις, 
όποια κυβέρνηση κι αν είναι. Τα 
πράγματα για πρώτη φορά είναι 
τόσο δύσκολα για τις ΔΕΥΑ. Θα 
αναγκαστούμε να βγούμε ακό-
μη και στον δρόμο, σκεφτήκα-
με μέχρι και συλλαλητήριο στο 
Σύνταγμα να οργανώσουμε… Ο 
κόσμος πιστεύει ότι οι εργαζόμε-
νοι στις ΔΕΥΑ έχουν παχυλούς 
μισθούς, δεν υπάρχουν αυτά. Δί-

νουμε όλοι αγώνα για να κρατή-
σουμε ζωντανή την επιχείρηση», 
κατέληξε ο κ. Μυτιληνός.

Ο ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος Δημήτρης Κολιός 
σημείωσε πως το σχέδιο που 
εξυφαίνεται είναι γνωστό σε 
όλους και έχει να κάνει με την 
απαξίωση ενός φορέα, όπως εί-
ναι οι ΔΕΥΑ, ώστε να φτάσει στο 
σημείο να μην μπορεί να αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 
Τα διαρκή αιτήματα των διοική-
σεων για ενίσχυση του στελεχια-
κού δυναμικού, ώστε να μπορεί 
να ανταποκρίνεται η κάθε επι-
χείρηση στις μεγάλες απαιτή-
σεις που υπάρχουν, ειδικά στον 
Δήμο μας, που είναι ο πέμπτος 
μεγαλύτερος σε έκταση σε όλη 
τη χώρα, πέφτουν πάντα στο 
κενό. Όπως τόνισε θα πρέπει να 
σταθούν όλοι απέναντι σε αυτή 
την προσπάθεια και το εγχείρη-
μα  ιδιωτικοποίησης του νερού, 
ενωμένοι και αποφασισμένοι.

Ανακοίνωση της 
Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων ΔΕΥΑ

 Η Εκτελεστική Επιτροπή 

του Δ.Σ. της ΠΟΕ ΔΕΥΑ, απο-
φάσισε ομόφωνα: Προκηρύσ-
σει τετράωρη πανελλαδική στά-
ση εργασίας στις ΔΕΥΑ για την 
Πέμπτη 9/03/2023 και από ώρα 
11:00π.μ. μέχρι την λήξη του 
ωραρίου στις 15:00μ.μ. Απαίτη-
ση μας είναι η άμεση απόσυρση 
του κατάπτυστου Νομοσχεδίου 
για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. επειδή: 

– Ο τομέας παροχής των 
υπηρεσιών ύδρευσης και απο-
χέτευσης στην Ελλάδα ΔΕΝ ιδι-
ωτικοποιείται, ούτε και επιτρέ-
πεται εκ του Συντάγματος να 
ιδιωτικοποιηθεί 

– Δεν υφίσταται ανάγκη δη-
μιουργίας ανεξάρτητης ρυθμι-
στικής αρχής στα νερά γιατί δεν 
υπάρχει το ανταγωνιστικό πλαί-
σιο, με άλλα λόγια δεν υπάρ-
χει ελεύθερη αγορά, την οποία 
πρέπει να εποπτεύσει, να ελέγ-
ξει και να ρυθμίσει για να τηρη-
θούν οι κανόνες ανταγωνισμού. 
η Κυβέρνηση, σε αντίθεση και 
με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, επι-
χειρεί με κάθε τρόπο έμμεσο ή 
άμεσο να ιδιωτικοποιήσει τα νε-
ρά και τις υπηρεσίες ύδρευσης 
και αποχέτευσης αδιαφορώντας 
προκλητικά για τα συμφέροντα 

των πολιτών. 
Με εικοσαετή καθυστέρηση 

επαναφέρει αποτυχημένες μορ-
φές ιδιωτικοποίησης που εφαρ-
μόσθηκαν σε χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Για ποιο λόγο; ποιους εξυπη-
ρετεί και εφαρμόζει αποτυχη-
μένα μοντέλα, όταν είναι γνω-
στή η κατάληξη τους. Μεγάλες 
αυξήσεις στα τιμολόγια του νε-
ρού, τεράστια επιβάρυνση των 
καταναλωτών, επισφαλή ποιό-
τητα νερού και γενικά των υπη-
ρεσιών. Σήμερα το σύνολο των 
χωρών αυτών επανέφεραν την 
διαχείριση του νερού στο κρά-
τος ή στους Δήμους. 

Καλούμε όλα τα Σωματεία 
και τους εργαζόμενους των 
ΔΕΥΑ να συμμετέχουν στην κι-
νητοποίηση, να διοργανώσουν 
συγκεντρώσεις σε όλες τις πό-
λεις της χώρας και να ενημερώ-
σουν τους πολίτες για την αντί-
θεση μας στην ιδιωτικοποίηση 
των νερών που επιχειρείται μέ-
σω της ΡΑΑΕΥ και των ΣΔΙΤ. Να 
απαιτήσουμε όλοι μαζί: 

Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το Νο-
μοσχέδιο για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού και το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Η ΔΕΥΑ, ΠΡΟΣ 
ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ      

Τι προβλέπει το σχετικό ν/σ που έχει 
προκαλέσει αντιδράσεις σε όλη τη 
χώρα 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Αλεξανδρούπολης ενημερώνει 
τους πολίτες:

Ομόφωνη Απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου για την μη υπαγωγή των Δ.Ε.Υ.Α.Α. στη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαδικασία που 
κινεί η Κυβέρνηση για να τις Ιδιωτικοποιήσει.

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να εστιάσει στην 
οικονομική στήριξη των Δ.Ε.Υ.Α. , στην κά-
λυψη των λειτουργικών δαπανών που εκτο-
ξεύτηκαν από την ενεργειακή κρίση και την 
στελέχωση των υπηρεσιών τους . 

Δεν επιτρέπεται σε ένα Κράτος Δικαίου 
η Κυβέρνηση να αμφισβητεί τα δεδομένα, 
τα κεκτημένα , τα κατοχυρωμένα . 

Το ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ 
Η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό εί-

ναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ 
Δεν θα αφήσουμε να πάνε στράφι όλα 

αυτά που δημιούργησαν οι ιδρυτές της 
Δ.Ε.Υ.Α. , αλλά θα φανούμε άξιοι συνεχι-
στές τους , αλλά επίσης και τον καθημερι-
νό αγώνα μας και των εργαζομένων για να 
έχουν οι πολίτες 24 ώρες νερό και καθαρό 
νερό σε χαμηλές προσιτές τιμές . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
Χαράλαμπος Σ. Μιχαηλίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ: 
Το νερό είναι δημόσιο αγαθό 

Την απόλυτη αντίθεσή τους στη λειτουργία της 
νέας Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας 
και Υδάτων και του σχετικού νομοσχεδίου της 
κυβέρνησης εκφράζουν ΔΕΥΑΑ και Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
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Ανέκαμψε από τη δύσκο-
λη περίοδο του κορωνοϊού 
ο τουρισμός στη Θράκη και 
στόχος πλέον είναι να αυξη-
θεί περαιτέρω, ως εναλλακτι-
κή επιλογή Ελλήνων και ξέ-
νων τουριστών όλο το χρόνο.

«Τα μηνύματα δείχνουν ότι 
θα περάσουμε ένα επιτυχημέ-
νο καλοκαίρι, καλύτερο από 
το 2022, όπου πλησιάσαμε 
τα νούμερα του 2019. Φέτος 
θεωρώ ότι θα τα φτάσουμε 
κι ίσως να τα ξεπεράσουμε 
κιόλας την καλοκαιρινή πε-
ρίοδο» σημείωσε στο ράδιο 
Χρόνος 87.5fm ο εκ νέου 
πρόεδρος του Συνδέσμου Ξε-
νοδόχων Θράκης Απόστολος 
Παλακίδης, ο οποίος στάθηκε 
κυρίως ότι φέτος φάνηκε να 
υπάρχει μεγαλύτερο ενδια-
φέρον για διαμονές και τους 
χειμερινούς μήνες: «αποτυ-
πώνεται μία κινητικότητα τον 
χειμώνα, κυρίως σε επίπεδο 
τριημέρων και κυρίως στις 

βασικές πόλεις της Θράκης, 
κάτι το οποίο είναι αισιόδοξο 
και δείχνει ότι ο προορισμός 
μας κερδίζει το μερίδιο που 
του αναλογεί στον τουρισμό 
εκτός καλοκαιριού. Σε αυτό 
τον τομέα πρέπει να κάνουμε 
περισσότερες κινήσεις, γιατί 
τα περισσότερα ξενοδοχεία 
μας είναι 12μηνης λειτουρ-
γίας και πρέπει ν’ ανταπο-
κριθούν».

Στόχος, σύμφωνα με τον 
κο Παλακίδη, είναι η Θρά-
κη να δέχεται τουρίστες όλο 
το χρόνο και να προβάλλεται 
ως τουριστικός προορισμός 
12μηνών, δηλαδή όχι μόνο 
με βάση το πρότυπο ήλιος 
θάλασσα, που εξυπηρετεί κυ-
ρίως τα παράλια της Θράκης 
και φυσικά τη Σαμοθράκη. 
«Έχουμε πολύ ωραία ξενο-
δοχεία στη Θράκη για όλα τα 
οικονομικά μεγέθη κι όλες τις 
προτιμήσεις, κυρίως 12μηνης 
λειτουργίας, που κατά μεγά-

λο βαθμό δίνει την ταυτότητα 
της περιοχής, που μπορεί να 
δεχθεί τουρίστες καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου» σημεί-
ωσε, ενώ όπως είναι λογικά 
στα παράλια της Θράκης και 
τη Σαμοθράκη σηκώνεται το 
μεγάλο βάρος την καλοκαι-
ρινή περίοδο.

Συνδιαμορφωτές της 
τουριστικής προβολής

Σύμφωνα με τον Απόστολο 
Παλακίδη, αυτή τη θητεία ο 
Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θρά-

κης θα δώσει μεγαλύτερη έμ-
φαση στο να γίνει συνδια-
μορφωτής της τουριστικής 
προβολής του τόπου μας σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, σε 
συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονί-
ας & Θράκης και τους κατά 
τόπους Δήμους. Οι ξενοδόχοι 
είναι αυτοί που λαμβάνουν 
άμεσα την πληροφορία, την 
ανταπόκριση και τα θέλω των 
ταξιδιωτών, γι’ αυτό πρέπει 
η γνώμη τους να λαμβάνε-
ται σοβαρά υπόψη από την 

πολιτεία.
Κοινός στόχος ξενοδόχων 

κι αυτοδιοίκησης πρέπει να 
είναι η προσέλκυση όσο το 
δυνατό περισσότερων τουρι-
στών στον τόπο, αφού όπως 
εξηγεί ο πρόεδρος ο τουρι-
σμός δίνει έσοδα σε πολλά 
παράλληλα επαγγέλματα, 
άρα ενισχύει την τοπική οι-
κονομία. Η τουριστική προβο-
λή «είναι κάτι που έχει μόνιμα 
ανάγκη η Θράκη» σημείωσε 
και στάθηκε στο ότι «κυκλο-
φορούν με την καλή έννοια 

λεφτά σε Περιφέρεια και Δή-
μους (για τουριστικές καμπά-
νιες). Καλό είναι αυτά να χρη-
σιμοποιούνται σωστά, πάνω 
απ’ όλα συντονισμένα και με 
μετρήσιμα αποτελέσματα».

Σε λοιπά τουριστικά ζητή-
ματα, ο εκπρόσωπος των ξε-
νοδόχων αναγνώρισε ότι οι 
υποδομές προσβασιμότητας 
στη Θράκη έχουν βελτιωθεί, 
αλλά όπως τόνισε εχθρός του 
καλού είναι το καλύτερο, για-
τί εν έτει 2023 «το τουριστικό 
προϊόν είναι πολυσχιδές, δεν 
εξαρτάται μόνο από τη φιλο-
ξενία και τα ξενοδοχεία, αλλά 
από πολλούς παράγοντες, για 
να είναι επιτυχημένο».

Προβληματίζει το 
ενεργειακό κόστος

Τα ξενοδοχεία, ιδίως οι με-
γάλες μονάδες, έχουν επηρε-
αστεί έντονα από το αυξη-
μένο ενεργειακό κόστος στο 
οποίο καλούνται να αντα-
ποκριθούν. Έτσι, σύμφωνα 
με τον Απόστολο Παλακίδη, 
το ενεργειακό κόστος «έχει 
εκτιναχθεί, και σε συνάρτη-
ση με τα υπόλοιπα κοστολό-
για που παραμένουν υψηλά, 
καθιστούν τη λειτουργία ενός 
ξενοδοχείου κυρίως 12μη-
νης λειτουργίας… ευαίσθη-
τη». Εξήγησε πως τα ξενο-
δοχεία της Θράκης δεν έχουν 
τιμές… Μυκόνου ή κάποιου 
δημοφιλούς τουριστικού προ-
ορισμού, ώστε να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν στα αυξη-
μένα κοστολόγια.

Πηγή: xronos.gr

Κερδίζει έδαφος ως τουριστικός 
προορισμός 12μηνών η Θράκη

ΣΤΟΧΟΣ ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΠ. ΠΑΛΑΚΙΔΗ      

Ανέκαμψε από τη δύσκολη περίοδο του 
κορωνοϊού ο τουρισμός στον τόπο μας, 
στόχος πλέον είναι να αυξηθεί περαιτέρω, 
ως εναλλακτική επιλογή Ελλήνων και ξένων 

Ο εκ νέου πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ξενοδόχων Θράκης Απόστολος Παλακίδης

Η Ολομέλεια των Προέ-
δρων των Δικηγορικών Συλ-
λόγων Ελλάδος, που συνε-
δρίασε στις 5.3.2023, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, με αφορμή το 
πρόσφατο πολύνεκρο σιδηρο-
δρομικό δυστύχημα, εξέδωσε 
την ακόλουθη ανακοίνωση :

1. Η Ολομέλεια  εκφράζει 
τα ειλικρινή της συλλυπητήρια 
στις οικογένειες των θυμάτων  
και εύχεται στους τραυματίες 
ταχεία αποκατάσταση της υγεί-
ας τους. Στεκόμαστε  συγκλο-
νισμένοι μπροστά σε αυτή την 
τραγωδία με δεκάδες θύματα 
νέους ανθρώπους. Δεν μπο-
ρεί να το χωρέσει ο νους μας.

Η Πολιτεία υποχρεούται  
άμεσα,  χωρίς περιστροφές, 

να εγγυηθεί και να αναλάβει 
την ευθύνη για την πλήρη και  
πολυεπίπεδη στήριξη των οι-
κογενειών των θυμάτων και 
των τραυματιών. 

2.  Η ταχεία και πλήρης δι-
ερεύνηση των αιτίων δυστυ-
χήματος και η απόδοση των 
ευθυνών,  όπου ανήκουν, είναι 
απόλυτα επιβεβλημένη.

Πρέπει να δοθούν ξεκάθα-
ρες απαντήσεις σε όλα τα ζη-
τήματα,  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 σοβαρό-
τητας της υπόθεσης,  η διενέρ-

γεια της ανάκρισης θα πρέπει 
να ανατεθεί σε ειδικό Εφέτη 
ανακριτή.

3. Η Ολομέλεια αποφά-
σισε τη συγκρότηση Επιτρο-

πής από μέλη της, προκειμέ-
νου να διερευνήσει από νομική 
και ουσιαστική σκοπιά  την τυ-
χόν  παρέμβαση των Δικηγο-
ρικών Συλλόγων της χώρας, 

ιδίω ονόματι, λόγω του ειδι-
κού εννόμου συμφέροντος που 
έχουν, κατ’ άρθρο 90 Κώδικα 
Δικηγόρων, είτε με την κατάθε-
ση μηνύσεως είτε με παράστα-

ση προς υποστήριξη της κατη-
γορίας στην εκκρεμή ποινική 
διαδικασία και  ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ήθελε βρεθεί. 

4.  Η Ολομέλεια καταδικάζει 
έντονα και απερίφραστα κάθε 
συμπεριφορά δικηγόρου, που 
επιχειρεί, με αφορμή το τραγι-
κό δυστύχημα, να εκμεταλλευ-
τεί τον ανθρώπινο πόνο.

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 όργανα 
κάθε Συλλόγου υποχρεούνται 
να επιλαμβάνονται, χωρίς κα-
μία καθυστέρηση.       

Εκ του ΔΣ του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αλεξανδρούπολης

Η Πρόεδρος                                 
 Η Γενική Γραμματέας
Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                     
 Ελένη Μπαλλάκη

Σε εγρήγορση οι δικηγόροι ανά την Ελλάδα για 
την διαλεύκανση της τραγωδίας των Τεμπών
Ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Αλεξανδρούπολης συνυπογράφει την 
απόφαση πανελλήνια Ολομέλεια των 
Προέδρων των Συλλόγων του κλάδου
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Την αναγκαιότητα συστημα-
τικής λειτουργίας του πρόσφα-
τα ιδρυθέντος Οδοντιατρείου 
Ευπαθών Ομάδων στο νοσο-
κομείο Αλεξανδρούπολης, με 
δυνατότητα παροχής οδοντι-
ατρικών θεραπειών, όχι μόνο 
με τοπική αλλά και ολική αναι-
σθησία, σε άτομα με αναπηρία, 
τονίζει σε επιστολή του προς 
τον Διοικητή του ΠΓΝΑ Βαγ-
γέλη Ρούφο ο Νομαρχιακός 
Σύλλογος ΑμεΑ Έβρου.

Ο Σύλλογος εκπροσωπεί 
πάνω από 5.000 άτομα με 
αναπηρία και αγωνίζεται για 
την προστασία και την προ-
άσπιση των ανθρωπίνων και 
κοινωνικών δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρία και των 

οικογενειών τους, την καταπο-
λέμηση των διακρίσεων που 
βιώνουν, την ένταξη και την 
ίση συμμετοχή στο κοινωνικό 
σύνολο. Απώτερος στόχος εί-
ναι η στήριξη των ατόμων με 
αναπηρία, η άρση του κοινω-
νικού αποκλεισμού και η δια-
σφάλιση της ανεξάρτητης και 
ευκολότερης διαβίωσής τους.

Στην επιστολή του, ο Σύλ-
λογος σημειώνει πως η απου-
σία μη ειδικευμένου προσω-
πικού, έχει ως αποτέλεσμα 
κάποιες οδοντιατρικές επεμβά-
σεις να μην μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν και οι ασθενείς 
να πρέπει να μετακινούνται σε 
άλλες πόλεις της χώρας.

Η επιστολή 
Αξιότιμε κύριε Διοικητά
Με το παρόν έγγραφο επι-

θυμούμε να σας μεταφέρουμε 
το αίτημά μας για την αναγκαι-
ότητα συστηματικής λειτουργί-
ας του πρόσφατα ιδρυθέντος 
Οδοντιατρείου Ευπαθών Ομά-
δων (γραφείο 4 Β ΤΕΙ ΠΓΝΑ) 
με δυνατότητα παροχής οδο-
ντιατρικών θεραπειών, όχι μό-
νο με τοπική αλλά και ολική 
αναισθησία, σε άτομα με ανα-

πηρία.
Όπως γνωρίζουμε, έχει ορι-

στεί από την υπεύθυνη Επι-
κουρική οδοντίατρο η ημέρα 
Παρασκευή ώστε να εξυπη-
ρετούνται εκείνες οι ευπα-
θείς ομάδες, που ορίζονται 
ως ΑΜΕΑ.

 Παρόλα αυτά, εξυπηρετού-
νται αυτοί οι ασθενείς μόνο 
με τοπική αναισθησία, διότι 
αυτά τα περιστατικά δεν μπο-
ρούν να εξυπηρετηθούν στο 

ΠΓΝΑ λόγω μη ειδικευμένου 
προσωπικού, επειδή χρειάζεται 
ειδική εκπαίδευση στον θερά-
ποντα οδοντίατρο για οδοντι-
ατρικές επεμβάσεις με γενική 
αναισθησία σε ΑΜΕΑ. Αναγκα-
στικά παραπέμπονται σε δημό-
σια ή ιδιωτικά νοσοκομεία της 
Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, 
της Λάρισας, της Αττικής, με 
τεράστιο οικονομικό κόστος 
μετακίνησης, οικονομική και 
ηθική επιβάρυνση των ασθε-

νών, χωρίς να είναι αμελητέα 
αυτή η μορφή κοινωνικής πα-
θογένειας, δηλαδή η έλλειψη 
κοινωνικής μέριμνας και ευαι-
σθησίας για τα ΑΜΕΑ.

Με βάση τα παραπάνω, επι-
βεβαιώνεται η ανάγκη οδο-
ντιατρικής κάλυψης όσων 
περιστατικών ΑΜΕΑ χρήζουν 
γενικής αναισθησίας και θα 
λαμβάνουν χώρα εντός των 
γενικών χειρουργείων του 
ΠΓΝΑ με εκπαιδευμένο προ-
σωπικό, όπως συνέβαινε πα-
λαιότερα με την ιατρική μέρι-
μνα που παρείχε ο Ευάγγελος 
Καραγκούνης, Διευθυντής Ει-
δικότητας Οδοντιατρικής του 
ΠΕΔΥ ΜΥ Αλεξανδρούπολης, 
ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στο 
οδοντιατρικό τμήμα Γ.Ν.Θ «Γ. 
Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημή-
τριος». Για αυτόν τον λόγο, 
αιτούμαστε την δυνατότητα 
οδοντιατρικής θεραπείας με 
γενική αναισθησία ΑΜΕΑ και 
την εκπαίδευση του υπάρχο-
ντος προσωπικού, που στελε-
χώνει το Οδοντιατρείο Ευπα-
θών Ομάδων, δεδομένου ότι η 
Επικουρική Οδοντίατρος Ιωάν-
να Καραγιάννη έχει απερίφρα-
στα δηλώσει την επιθυμία της 
με ίδια έξοδα να εκπαιδευτεί 
στα επίσημα κέντρα εκπαίδευ-
σης, που εκπαιδεύουν οδοντι-
άτρους για  ΑΜΕΑ με γενική 
αναισθησία.

Τη συστηματική λειτουργία 
του Οδοντιατρείου Ευπαθών Ομάδων 
του ΠΓΝΑ ζητούν τα ΑμεΑ   

Ο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΒΡΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΠΩΣ 
ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΡΚΕΤΟΙ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ     

Επιστολή στον Διοικητή του 
νοσοκομείου 

"Καμία δέσμευση ως προς την 
εξασφάλιση των θέσεων εργασί-
ας για το προσωπικό της Τράπεζας 
Όλυμπος δεν ανέλαβε ο αρμόδιος 
Υπουργός απαντώντας στην με αρ. 
πρωτ. 2132/7-2-2023 Ερώτηση που 
του απηύθυναν η Βουλευτής Έβρου 
και Αν. Τομεάρχη Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Ενημέρωσης και Επικοινω-
νίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσα Γκαρά, και 
ο Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης 
Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλος 
Ξανθόπουλος.

Στην απάντησή του ο Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων κ. Κ. Χατζηδάκης παραθέτει 
νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο μά-
λιστα δεν είναι σχετικό με τα υπό 
εκκαθάριση πιστωτικά και χρημα-
τοδοτικά ιδρύματα, αλλά αφορά σε 
μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, εγκατα-
στάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσε-
ων/επιχειρήσεων, χωρίς ταυτόχρονα 
να αναφέρεται πουθενά στους υπαλ-

λήλους της Συνεταιριστικής Τράπε-
ζας Όλυμπος, η άδεια της οποίας 
ανακλήθηκε εντελώς αιφνιδιαστικά, 
αφήνοντας μετέωρους - εργασιακά, 
οικονομικά, οικογενειακά - τους/τις 
43 εργαζόμενους/ες των καταστη-
μάτων σε Έβρο και Δράμα. 

Παρόλο που οι Βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκάθαρα είχαν ρωτή-
σει τον Υπουργό εάν προτίθεται να 
μεριμνήσει για την επαγγελματική 
αποκατάσταση και κατ’ επέκταση τη 
διασφάλιση του ομαλού οικογενει-
ακού, οικονομικού και κοινωνικού 
βίου των εργαζομένων της Συνε-
ταιριστικής Τράπεζας Όλυμπος, εξα-
σφαλίζοντας τη μεταφορά τους στην 
Εθνική Τράπεζα και επισήμαιναν πα-
ράλληλα τα υψηλά ποσοστά ανερ-
γίας που εμφανίζουν οι δύο Νομοί, 
ουδεμία νύξη έγινε ως προς αυτά τα 
ζητήματα από τον Υπουργό.

Κλείνοντας, διαπιστώνουμε, από 
την άνευ ουσίας απάντηση του κ. Χα-
τζηδάκη, ότι ουσιαστικά δεν ασχο-
λήθηκε, δεν κατανόησε το θέμα της 
ερώτησης, δεν έδειξε κανένα ενδι-
αφέρον για τους/τις εργαζομένους/
ες, δεν προσπάθησε να δώσει κάποια 
λύση και δεν δεσμεύτηκε εν τέλει για 
το ζητούμενο, δηλαδή την εξασφά-
λιση των θέσεων εργασίας. 

Για ακόμη μία φορά αποδεικνύε-
ται ότι δεν έχουμε τίποτα να περιμέ-
νουμε από την κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας, η οποία με σταθερά 
βήματα και σχέδιο ευθύνεται για την 
υποβάθμιση και την ερημοποίηση 

της υπαίθρου και της περιφέρειας 
της χώρας".

«Καμία δέσμευση της ΝΔ για την εξασφάλιση των 
θέσεων εργασίας του προσωπικού της Olympus Bank»
Ανέφεραν μετά από 
απάντηση σε ερώτησή 
τους οι Γκαρά - και 
Ξανθόπουλος
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Το τριήμερο 1-3 Μαρτίου, ο 
Δήμος Σαμοθράκης φιλοξένησε 
κλιμάκιο του Δικτύου Αειφόρων 
Νήσων – ΔΑΦΝΗ, τεχνικού του 
συμβούλου, στο πλαίσιο εκπόνη-
σης του Σχεδίου Καθαρής Ενερ-
γειακής Μετάβασης (ΣΚΕΜ) Σα-
μοθράκης. 

Το ΣΚΕΜ χρηματοδοτείται 
από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό 
NESOI και υλοποιείται στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβου-
λίας "Καθαρή Ενέργεια για τα 
Ευρωπαϊκά νησιά" παρέχοντας 
τη δυνατότητα στο Δήμο να δι-
ατυπώσει σε συνεργασία με τους 
φορείς και πολίτες του νησιού 
την πρόταση της Σαμοθράκης για 
την τοπική παραγωγή ενέργειας 
και την μείωση του κόστους αυ-
τής για όλους.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, 
συζητήθηκε η τρέχουσα ενερ-
γειακή κατάσταση, καθώς και 
οι προκλήσεις και ευκαιρίες για 
την καθαρή ενεργειακή μετάβα-
ση της Σαμοθράκης οι οποίες και 
αποτυπώνονται στο ΣΚΕΜ. 

Προτάσεις για ενεργειακές 
ανάγκες του νησιού 

Συγκεκριμένα όσον αφορά 
τη δυνατότητα κάλυψης των 
ενεργειακών αναγκών της Σα-
μοθράκης από τοπικά διαθέσι-
μους ανανεώσιμους πόρους πα-
ρουσιάστηκαν από το ΔΑΦΝΗ 
ενδεικτικές προτάσεις για:

• Την δημιουργία Ενεργειακής 

Κοινότητας με τη συμμετοχή του 
Δήμου για την κάλυψη της δη-
μοτικής ζήτησης αλλά και εκεί-
νης των κοινωνικά ευάλωτων 
νοικοκυριών του νησιού μας με 
εγκατάσταση δημοτικού/κοινο-
τικού φωτοβολταϊκού σταθμού.

• Την εκκίνηση συστηματικής 
διαδικασίας διερεύνησης της δυ-
νατότητα αξιοποίησης πιθανού 
γεωθερμικού πεδίου σε συνερ-
γασία με την Ελληνική Αρχή Γε-
ωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΕΑΓΜΕ)

• Την ήπια αξιοποίηση της 
υδροδυναμικής ενέργειας του 
νησιού μας αλλά και την διερεύ-
νηση των δυνατοτήτων αξιοποί-
ησης του θαλάσσιου δυναμικού 
με χρήση καινοτόμων τεχνολο-
γιών

Κατά την επίσκεψή του στο 
νησί, το ΔΑΦΝΗ διενέργησε 
μια σειρά από δραστηριότητες 
με σκοπό την περαιτέρω ανά-
πτυξη του ΣΚΕΜ αλλά και την 
καλύτερη αποτύπωση της υφι-
στάμενης κατάστασης και των 
προοπτικών. 

• Συναντήσεις με την δημο-
τική αρχή και τις υπηρεσίες αυ-
τής προς ενημέρωση, καθορισμό 
προτεραιοτήτων και ανάκτηση 
δεδομένων και πληροφοριών.

• Αυτοψίες σε δημοτικές υπο-
δομές, προκειμένου να αναδει-
χθούν οι δυνατότητες για ενερ-
γειακή αναβάθμιση αυτών.

• Συναντήσεις με εκπροσώ-

πους τοπικών συλλογικών φο-
ρέων, με στόχο τη συγκέντρωση 
απόψεων και προτάσεων σχετικά 
με τη διαδικασία καθαρής ενερ-
γειακής μετάβασης.

• Συμβουλευτικές επισκέψεις 
σε κατοικίες για τη παροχή συμ-
βουλών με στόχο την μείωση 
του ενεργειακού κόστους των 
νοικοκυριών

• Επίσκεψη στο παλαιό Δη-
μοτικό Σχολείο Ξηροποτάμου, 
για την αποτύπωση του και την 
αξιολόγηση της εκπόνησης σχε-
τικών μελετών αποκατάστασης 
και επανάχρησης αυτού.

Παράλληλα συζητήσαμε με 
το ΔΑΦΝΗ την δυνατότητα υπο-
στήριξης για την κάλυψη άμεσων 
αναγκών στην ωρίμανση έργων 

ενεργειακής αναβάθμισης υπο-
δομών με άμεσο αντίκτυπο στην 
κοινωνία. 

Κοινές δράσεις Δήμου – 
Δικτύου «Δάφνη» 

Ειδικότερα, ο Δήμος συμφώ-
νησε να αξιοποιήσει την υποστή-
ριξη του ΔΑΦΝΗ στις κάτωθι 
δράσεις:

• Ωρίμανση και εξασφάλιση 
χρηματοδότησης της ενεργεια-
κής αναβάθμισης του σχολικού 
συγκροτήματος του Γυμνασίου-
Λυκείου 

• Σχεδιασμό, προμήθεια και 
εγκατάσταση σύγχρονων φω-
τιστικών σωμάτων σε επιλεγμέ-
να τμήματα οδών με σκοπό την 
ενεργειακή και αισθητική ανα-
βάθμισή τους

• Σχεδιασμό, προμήθεια και 
εγκατάσταση δημοσίως προσβά-
σιμων σημείων επαναφόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων σύμφω-
να με το προσφάτως εγκεκρι-
μένο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρι-
κών Οχημάτων ώστε να μπει και 
η Σαμοθράκη στον χάρτη των 
τουριστικών προορισμών για ιδι-
οκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Δήμος ανανεώνει το ραντε-
βού του με το ΔΑΦΝΗ για με-
τά το Πάσχα όπου και προγραμ-
ματίζεται μια ανοιχτή εκδήλωση 
ενημέρωσης σχετικά με την πο-
ρεία υλοποίησης και το περιεχό-
μενο του ΣΚΕΜ ευελπιστώντας 
να συνδυαστεί και με επίσκεψη 
του ΕΑΓΜΕ για πραγματοποίηση 
θερμομετρήσεων σε όλο το νησί.

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σχέδιο για ενεργειακή αναβάθμιση 
του σχολικού συγκροτήματος 
Γυμνασίου-Λυκείου Σαμοθράκης 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΦΝΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΟΥ     

Τα σχέδια και οι προτάσεις που 
κατατέθηκαν. Προς δημιουργία 
Ενεργειακής Κοινότητας με τη 
συμμετοχή του Δήμου για την κάλυψη 
της δημοτικής ζήτησης αλλά και εκείνης 
των κοινωνικά ευάλωτων νοικοκυριών

O Δήμος Σαμοθράκης φιλοξένησε κλιμάκιο του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ, τεχνικού του 
συμβούλου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης (ΣΚΕΜ) Σαμοθράκης

Σφοδρές αντιδράσεις προ-
καλεί στο χώρο των εργαζομέ-
νων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης το 
νομοσχέδιο της κυβέρνησης μέ-
σω του οποίου οι ΔΕΥΑ εντάσ-

σονται υπό την εποπτεία της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Οι εργαζόμενοι διαβλέπουν 
μέσω του νομοσχεδίου την πρό-
θεση της ελληνικής κυβέρνησης 
να ανοίξει ο δρόμος για την ιδι-
ωτικοποίηση των ΔΕΥΑ. Ταυτό-
χρονα καταγγέλλουν ότι το νο-
μοσχέδιο φθάνει να συζητείται 
στη Βουλή (την Πέμπτη 9/3) με 
fast track διαδικασίες αφού η 
διαβούλευση διήρκησε μόνον 
11 ημέρες!

Κατά συνέπεια στις 126 

ΔΕΥΑ της Ελλάδας επικρατεί 
αναβρασμός με τους περίπου 
4.800 εργαζόμενους να καλούν 
σε κινητοποιήσεις και στάση ερ-
γασίας κατά την ημέρα συζήτη-
σης του εν λόγω νομοσχεδίου 
στη Βουλή.

Ειδικότερα οι εργαζόμενοι 
προχώρησαν σε 4ώρη στάση 
εργασίας την Πέμπτη από τις 
11:00 πμ ως και τη λήξη του 
ωραρίου τους, στον προαύλιο 
χώρο της ΔΕΥΑΗ, με θέμα «την 
άμεση απόσυρση του κατάπτυ-

στου νομοσχεδίου για την Ρ.Α.Α-
ΕΥ, επειδή ο τομέας παροχής 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην 
Ελλάδα δεν ιδιωτικοποιείται ού-
τε και επιτρέπεται εκ του Συ-
ντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί».

Και οι εργαζόμενοι στην 
ΔΕΥΑ Ορεστιάδας συμμερίζο-
νται την αντίθεση όλων των ερ-
γαζομένων για την ιδιωτικοποί-
ηση του νερού με ανακοίνωση 
που έχουν αναρτήσει στο κατά-
στημα Ορεστιάδας.

Ορεστιάδα: "Αναβρασμός" για το νερό
 Στο βάθος 
ιδιωτικοποίηση, 
λένε οι εργαζόμενοι 
στις ΔΕΥΑΟ 
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Βαρύ ήταν το κλίμα κατά τη 
χθεσινή αναχώρηση των μαθη-
τών Λυκείου της Ορεστιάδας 
για την καθιερωμένη, τετραή-
μερη σχολική τους εκδρομή. Οι 
γονείς που συνόδευσαν τα παι-
διά τους στο σημείο της αναχώ-
ρησης, δεν είχαν κουράγιο για 
πολλά λόγια, για τις συνηθισμέ-
νες συμβουλές και νουθεσίες. 
Και τα παιδιά, όμως, δεν ήταν 
όσο ενθουσιασμένα συνηθίζε-
ται, πριν από ένα γεγονός που 
περιμένουν πώς και πώς, όλη τη 
χρονιά. Το μαύρο σύννεφο, που 
έχει απλωθεί σε όλη τη χώρα 
από το μοιραίο βράδυ της 28ης 
Φεβρουαρίου, δεν έχει ακόμη 

διαλυθεί.
Η τραγωδία των Τεμπών έχει 

επηρεάσει την σκέψη, τη συμπε-
ριφορά, την ψυχολογία όλων 
μας. Έχει επηρεάσει ακόμη και 
την επικοινωνία μας. Η άλλοτε 
κοινότοπη και εν πολλοίς αυ-
τονόητη φράση «πάρε με όταν 
φτάσεις», δεν θα έχει ποτέ ξανά 
το νόημα που είχε πριν το δυ-
στύχημα. Απόδειξη, η κατάθεση 
ψυχής μητέρας από την Ορεστι-
άδα, που συνόδευσε το παιδί 
της στο σημείο αναχώρησης της 
σχολικής εκδρομής. Μία φράση 
που ακούγονταν σε τέτοιες περι-
πτώσεις από τα χείλη όλων και 
που χθες δεν είχε τη δύναμη να 

την ξεστομίσει κανένας. 

Το μήνυμα που έστειλε 
στη ΓΝΩΜΗ: 

«Τόνους βαρύ έγινε εκείνο το 
‘’πάρε με όταν φτάσεις’’. 

Στοίχειωσε κάθε γονιό που 
πάντα το έλεγε, και κάθε παι-
δί που πάντα το άκουγε όταν 
έφευγε για ταξίδι ή εκδρομή. 
Δεν έχει κανείς πια τη δύναμη 
να το ξαναπεί, κανείς δε θέλει 
να το ξανακούσει. Σαν όλοι να 
φοβούνται ότι αν ξαναβγεί από 
χείλη γονιού θα προκαλέσει κά-
ποια «κακή μοίρα».

Τα ξημερώματα της Πέμπτης 
(09/03), μάνες και πατεράδες 
συνόδευσαν τα παιδιά τους στο 
σημείο αναχώρησης τετραήμε-
ρης σχολικής εκδρομής Λυκείου 
της Ορεστιάδας…Ήμουν παρού-
σα, συνόδευα το δικό μου παιδί.  

Μέχρι και τη στιγμή που 
έκλεισαν οι πόρτες του λεωφο-
ρείου, κανείς δεν την είπε αυ-
τή την ρημάδα την κουβέντα, 
κι ας ήταν πάντα η τελευταία 
που ακούγονταν από τους γο-
νείς όταν τα παιδιά τους ανα-
χωρούσαν… 

Ούτε ένας δεν είχε πια τη 
δύναμη να σηκώσει το βάρος 
που φορτώθηκαν τέσσερις μό-

λις λέξεις…
Αμφιβάλλω αν υπήρχε έστω 

και ένα παιδί που θα ήθελε να 
τις ακούσει. Εξάλλου ήταν τα 
ίδια παιδιά που λίγες ώρες πριν, 
εχθές το μεσημέρι, είχαν κατέβει 
περήφανα σε πορεία κρατώντας 
ένα χαρτόνι που έγραφε πάνω 

του «πάρε με όταν φτάσεις».
 Ήταν ήδη πολύ «βαριά» τα 

χαρτόνια αυτά, ήξεραν πολύ κα-
λά ότι δεν ήταν απλά ένα σύν-
θημα, αλλά μια φράση που μας 
στοίχειωσε όλους μετά τις 28 
Φεβρουαρίου 2023. 

Καλό ταξίδι, παιδιά, να πε-

ράσετε όμορφα, να προσέχετε 
τους εαυτούς σας…. 

Υπογραφή: Μια μάνα. Ή μάλ-
λον κάθε μάνα και κάθε πατέ-
ρας που έστειλε το παιδί του 
«στο καλό…». 

Κ.Η.

Συγκλονίζει γονέας από τον Έβρο: «Πάρε 
με όταν φτάσεις», η φράση που στοίχειωσε

ΒΑΡΥ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ             

«Ούτε ένας δεν είχε πια τη δύναμη να 
σηκώσει το βάρος που φορτώθηκαν 
τέσσερις μόλις λέξεις» 

Σε  νέα κινητοποίηση καλούν σω-
ματεία της Αλεξανδρούπολης για την 
τραγωδία των Τεμπών, την Κυριακή 
12 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι με 
σημείο εκκίνησης το πάρκο της Ακα-
δημίας. Στο κάλεσμά τους αναφέρουν:

“Μας γεμίζει κουράγιο και αισιο-
δοξία η μεγάλη συμμετοχή μαθητών, 
φοιτητών νέων και εργαζομένων από 
διάφορους χώρους του δημοσίου και 
του ιδιωτικού τομέα στη σημερινή πο-
λύ μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση 
στην Αλεξανδρούπολη!

Ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία 

με τον παλμό τους, μετέτρεψαν τη θλί-
ψη και την οργή σε αγώνα, σε φωνή, 
έγιναν η φωνή των νεκρών και έστει-
λαν την κυβερνητική προπαγάνδα στα 
σκουπίδια.

ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 
– ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ

Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξί-
ζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, ένα 
καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παι-
διά μας.

Όσο κράτος και επιχειρηματικοί όμι-
λοι μετράνε κέρδη και ζημιές, πετάνε 
από τους προϋπολογισμούς τους τα 
μέτρα ασφάλειας και επιχειρούν σχε-
διάζοντας ακόμα χειρότερες μέρες για 
όλους εμάς, εμείς θα είμαστε εκεί να 
τους χαλάμε τα σχέδια. Έχουμε 57 και 
πλέον λόγους για να δυναμώσουμε 
τον αγώνα μας.

-Για να μην περάσει η συγκάλυψη 
του εγκλήματος των Τεμπών.

-Για σύγχρονες-ασφαλείς-φτηνές 
μαζικές μεταφορές για το λαό κό-
ντρα στην εγκληματική πολιτική του 
κέρδους.

– Για Άμεσα μέτρα προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας σε όλους 
τους χώρους δουλειάς.

Δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι 
η ώρα της φωνής

και της διεκδίκησης!
Το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυ-

φθεί!
-  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΦΕΡΩΝ – 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

-  ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑ-
ΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
-  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
-  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

-  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΕΒΡΟΥ

-  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (μέλος ΟΓΕ)”

Αλεξανδρούπολη: Κάλεσμα σε νέα κινητοποίηση 
για την τραγωδία στα Τέμπη
Την Κυριακή 12/3 στις 
12 στο Πάρκο της 
Ακαδημίας
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Β
ρισκόμαστε στην πρώτη εβδομάδα της Σα-
ρακοστής, σαράντα ακόμη μέρες περίπου 
πριν από το Πάσχα. Πενήντα μέρες αποχής 
από τις ζωικές τροφές, που για τους πιστούς 
είναι η κορυφαία απόδειξη της θρησκευτι-
κής τους ευλάβειας που αρχί-ζει την Καθαρά 

Δευτέρα και τελειώνει τη μέρα του Πάσχα.
Η νηστεία είναι και μια μορφή αποτοξίνωσης που βο-

ηθάει ιδιαίτερα τον οργα-νισμό και είναι λίγοι εκείνοι που 
επιδιώκουν την πνευματική και οργανική κάθαρση, 
γιατί δεν μπορούν.

Το «δύσκολο» καθημερινά πρόγραμμα αποτοξίνωσης 
του οργανισμού, που η εκκλησία μας έχει ορίσει κάποια 
χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία οι πιστοί της, αποφεύ-
γουν τροφές ζωικές, είναι απαραίτητο να γίνεται. Να γίνε-
ται κατά κάποιον τρόπο «απεργία» από ορισμένες τροφές.

Τα «Πνεύμα» του Πάσχα δυστυχώς δεν μας 

αγκαλιάζει όλους οργανικά και πνευματικά.

Η νηστεία βοηθάει τον οργανισμό μας από ορι-
σμένα τοξικά συστατικά, όπως είναι η χολη-

στερίνη και τα τριγλυκερίδια που προ-
καλούν μεταβολικές διαταραχές στον 
οργανισμό μας. Άσε που μας δίνεται 
και η ευκαιρία να χάσουμε και ορι-
σμένα κιλά.

Αν κι εδώ που τα λέμε, η «νη-
στεία» πρέπει να γίνεται συχνά στην 
καθημερινή μας διατροφή, ώστε να 
πετύχουμε ισορροπία του οργανισμού 
μας, πόσο μάλλον τώ-ρα τη Σαρακοστή 
που περιμένουμε τις άγιες μέρες του Πά-
σχα με θρησκευτική ευλά-βεια.

Η ατμόσφαιρα των άγιων ημερών 
του Πάσχα για πολλούς δυστυχώς δεν 
είναι και τόσο εορταστική. Υπάρχουν 
συνάνθρωποί μας που ζουν στην απο-
μόνωση και στην κατάθλιψη. Δεν μιλώ γι αυτούς που βρί-
σκονται στο πονεμένο κρεβάτι. Τα άτομα αυτά θα χαρούν 
και θα νοιώσουν τη ζεστασιά των δικών τους ανθρώπων, 
αλλά μιλώ για τα άτομα που δεν έχουν κανέναν στον κό-
σμο, για τα μοναχικά άτομα. Αυτά τα ά-τομα θα πρέπει να 
τα επισκεφτούμε αυτές τις άγιες μέρες, αν και θα έπρε-
πε να τα επισκεπτόμαστε συχνά, ώστε να μη νοιώθουν 
τη σκληρή μοναξιά, αποφεύγοντας έτσι την απομόνωσή 
τους, ώστε ο κόσμος και γι’ αυτά τα άτομα να έχει αξία 
και να έχουν κάποια ελπίδα ζωής...

***
Μπήκαμε και στην «Πολιτική νηστεία» εδώ και επτά 

χρόνια περίπου, που μόνο αυτή η νηστεία πόσο θα διαρ-
κέσει κανείς δεν ξέρει.

Ο Ελληνικό λαός δεν φταίει σε τίποτα...

Ελλάδα μου σε βλέπω πάλι Ψωροκώσταινα!

Μπρος... γκρεμός και πίσω... μέτρα!

Εναπόκειται σε όλους μας να κρατήσουμε την 

ψυχραιμία μας στις όποιες δυσάρεστες αποφάσεις 

του Έθνους μας στα επώδυνα οικονομικά μέτρα 

που παίρνει, αλλά όσο πιο ακριβοδίκαια γίνεται.

«Αλλάζουμε, γιατί βουλιάζουμε» (;)

***
Η φορολόγηση των πολιτών είναι ένας θεσμός πα-

νάρχαιος. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει κράτος.
Η φοροδιαφυγή αποτελεί έγκλημα για την κάθε χώ-

ρα και ειδικά για μας τους Έλληνες, που η φοροδιαφυγή 
έχει εξελιχθεί σε εθνικό σπορ.

Δεν πρέπει να ζητάμε μόνο από το κράτος, αλλά να 
στηρίζουμε και το κράτος φοροδοτικά.

***
Σήμερα η αγάπη έχει χαθεί... Δεν μιλάμε, ούτε επικοι-

νωνούμε όπως τα παλιά τα χρόνια... Εδώ κοντεύει να 
χαθεί και η ελπίδα.... Δυστυχώς, μόνο τα χρήματα εν-δι-
αφέρουν τους ανθρώπους.

Τί κόσμος Θεέ μου...
***

Η εγκληματικότητα δεν γνωρίζει σύνορα. Δυστυχώς 
και στη χώρα μας η ε-γκληματικότητα έχει πάρει μεγά-
λες διαστάσεις.

Η Ελληνική κοινωνία στέκεται προβληματισμένη, ανα-
ζητώντας τρόπους για να την αντιμετωπίσει.

Η Πολιτεία θα πρέπει να προλαβαίνει την εγκλημα-
τικότητα και όχι να φροντί-ζει, κατόπιν εορτής, πως να 
την αντιμετωπίσει.

***
Άνδρες και γυναίκες είναι όντα ισότιμα, όχι όμως και 

ισοδύναμα, γιατί διαφέ-ρουν στη μυϊκή δύναμη. Το προβά-
δισμα το έχει ο άνδρας, γιατί υπερέχει στη μυϊκή δύναμη.

Αν και είμαι υποστηρικτής του Φεμινιστικού Κινήματος, 
απλώς δεν υποστηρί-ζω την ταύτιση των μυϊκών δυνάμε-
ών του, για να έχει η γυναίκα την θηλυκότητά της, αυτόν 
τον διαχωρισμό τον κάνω.

Τα φύλα δεν ταυτίζονται. Υπάρχει ο θηλυκός 

κόσμος, όπως υπάρχει και ο αρσενικός.

Η φύση δεν παραβιάζεται με νόμους.

Η κατάταξη της γυναίκας στο «ασθενές φύλο» από 
ορισμένους, αποτελεί πλά-νη. Πέρασαν τα χρόνια που 
έλεγαν: Όχι οι γυναίκες στη Βουλή. Σήμερα η γυναίκα 
έγι-νε ενεργό στέλεχος της κοινωνίας και αυτοδίκαια κα-

τέκτησε όλα τα κοινωνικά αξιώμα-τα.
Μια εργαζόμενη γυναίκα και μάλιστα 

μητέρα, κουράζεται πολύ περισσό-τερο 

από τον άνδρα. Είναι να την θαυμά-

ζει κανείς...

Όπως και να το κάνουμε τα φύλα 

δεν ταυτίζονται.

Ναι στην ισότητα των δύο φύλων, 

όχι όμως και στην ταύτισή τους...

***
Πότε η οικονομία μας θα σταθεροποιηθεί, 

να γίνει το «θαύμα» του αναπτυ-ξιακού άλματος, 
προκειμένου να ξεκινήσει η πορεία της χώ-
ρας μας προς την εισοδη-ματική σύγκλιση 
με την υπόλοιπη Ευρώπη;

Ακριβή η χώρα μας ακόμη και στην οι-
κονομική κρίση. Όσο αντιφατικά κι αν φαντάζει για την 
πλειονότητα των Ελλήνων των οποίων τα εισοδήματα 
έχουν συρρι-κνωθεί δραματικά, η χώρα μας παραμένει 
μία από τις ακριβότερες χώρες στον κόσμο.

***
Φοροφυγάδες είναι όλοι αυτοί που φοροδια-

φεύγουν ή φοροφυγάς είναι ο νόμος που δεν τους 

συλλαμβάνει και τους κάνει παράνομους;

***
Το να κάνει κάποιος «ζάπινγκ» στην τηλεόραση το κα-

ταλαβαίνω. Το να κάνει όμως «ζάπινγκ» και στις εφημε-
ρίδες, αυτό ίσως να φαίνεται και σε σας φίλοι ανα-γνώ-
στες κάπως δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο. Εγώ θα το 
έλεγα... απαραίτητο.

Βασική μου άποψη είναι ότι ο σημερινός άνθρωπος 
είναι πολύ πιο μορφωμέ-νος από ό,τι ήταν οι παλαιότεροι 
και τα σημερινά ενδιαφέροντά του είναι σήμερα πο-λύ 
περισσότερα, λόγω του αναμφίβολα υψηλότερου επιπέ-
δου μόρφωσής του.

Αναμφίβολα οι εφημερίδες πρέπει να προσαρ-

μοστούν στις σημερινές α-νάγκες του αναγνώστη.

Κατά τη γνώμη μου τα κείμενα να είναι έτσι γραμμένα, 
ώστε ο αναγνώστης και το λίγο χρόνο ακόμη που διαθέ-
τει να μπορεί να τα διαβάσει...

Στο εξατάξιο Γυμνάσιο που τελείωσα στις Φέρρες, 

οι καθηγητές με φωνάζανε «περιληπτικό»... Είχα τη 
μέθοδο να τονίζω τα κύρια σημεία - το σκελετό, θα έλε-
γα - τού θέματός μου... Έτσι έδινα στον καθηγητή μου 
τη δυνατότητα να γνωρίζει ότι αυτά που ξέρω, δεν τα 
έλεγα παπαγαλιστί...

Πιστεύω πως η πλειοψηφία των αναγνωστών να συμ-
φωνήσει μαζί μου.

Όχι στην εκκωφαντική σιωπή...

Ναι στη σωστή πληροφόρηση, ώστε να ταρα-

κουνήσει εφησυχασμένες συ-νειδήσεις, αλλά και 

να ξυπνήσει υπνωτισμένους αναγνώστες.

Η εφημερίδα πρέπει να προσαρμόζεται στις ση-

μερινές ανάγκες του αν-θρώπου. Το «ζάπινγκ στα 

κείμενα» πρέπει να γίνεται όπως και το «ζάπινγκ» 

στην τηλεόραση.

Λάθη θα υπάρξουν, μάχες θα χαθούν, αλλά ο 

πόλεμος θα κερδηθεί...

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

8η Μάρτη

Το αίτημα και οι 
αγώνες των γυναικών για 

πλήρη ισότητα παραμένουν 
επίκαιροι

"Σήμερα, 8 Μάρτη, εί-
ναι η Παγκόσμια Ημέ-
ρα των Γυναικών. Εί-
ναι ημέρα τιμής και 
μνήμης για τις γυ-
ναίκες, που με τους 
αγώνες τους, άνοι-
ξαν τον δρόμο για 
τη χειραφέτηση και 
την αξιοπρέπεια. Διεκδι-
κώντας ισότητα. Ίση 
αντιμετώπιση των 
γυναικών σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής.

Από τους περήφα-
νους αγώνες των μεταξεργατριών 
κάποτε στο Σουφλί, μέχρι τη συμμε-
τοχή στα σύγχρονα κοινωνικά κινή-
ματα, οι γυναίκες διεκδικούμε ίσα 
δικαιώματα, σε όλους τους τομείς: 
στην εργασία, στην οικογενειακή 
και κοινωνική ζωή, στην επιστήμη, 
στην πολιτική.

Τα τελευταία χρόνια παρακο-
λουθούμε τη διαρκή αύξηση της 
έμφυλης βίας, με τη σημερινή κυ-
βέρνηση, δυστυχώς, και σε αυτόν 
τον τομέα, να είναι παντελώς απού-
σα. Μόνο το 2022 καταγράφηκαν 
17 γυναικοκτονίες. Ταυτόχρονα, 
στον δημόσιο λόγο βλέπουμε να 

«ανακυκλώνονται» κάθε 
λογής στερεότυπα σε 

βάρος των γυναικών. 
Αυτή η κατάσταση 
δεν μπορεί να συ-
νεχιστεί. 

Οι αγώνες για τη 
ζωή, για την ισότητα, 

για μια αλληλέγγυα 
και υγιή κοινωνία, για μια 

κοινωνία δίκαιη, χωρίς 
διακρίσεις είναι πάντα 
επίκαιροι. Σε αυτούς 
τους αγώνες είμαστε 
μαζί.

Διεκδικούμε την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, τη θέσπιση του όρου Γυ-
ναικοκτονία, καθώς και μέτρα ολι-
στικής αντιμετώπισης της έμφυλης 
βίας. Διεκδικούμε δημόσιες πολιτι-
κές και ισχυρό κράτος πρόνοιας για 
όλες τις γυναίκες, χωρίς διακρίσεις. 
Δωρεάν ιατροφαρμακευτική πρό-
ληψη και φροντίδα. Εργασία, ίση 
αμοιβή και ασφάλιση, ίσα εργασι-
ακά δικαιώματα.

Για να μην λείψει, ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ, 
καμία άλλη".

Αλεξανδρούπολη, 08 Μαρτί-
ου 2023

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ
ΓΚΑΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Αριθ.Πρωτ.: 4310
ΑΔΑ: Ψ2Β9ΩΞΒ-Γ1Ν

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑ-

ΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις 

αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ 

ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Υποδράση 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκτα-
ση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και 
των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014 – 2020» προσέγγιση CLLD LEADER με συγχρηματοδό-
τηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ»

Ο Δήμος Ορεστιάδας διακηρύττει ότι την  29η του μηνός  Μαρτίου του 
έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προ-
σφορών) στο Δήμο Ορεστιάδας, θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία μέσω 
του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  με τίτλο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ»» με προϋπολογισμό 510.032,00 ευρώ (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011387459 και πρόκειται για 
το υποέργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α)«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» προϋπολογισμού 313.873,71 € (με Γ.Ε.&Ο.Ε + Απρό-
βλεπτα +απολογιστικά) β) Η/Μ προϋπολογισμού 85.491,00 € (με Γ.Ε.&Ο.Ε 
+ Απρόβλεπτα )

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με 
βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 12/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Ορεστιάδας, ανέρχεται στο ποσό των 411.316,13  ΕΥΡΩ (χω-
ρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 510.032,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.orestiada.gr).      

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την 
ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας: α) «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» 
προϋπολογισμού 313.873,71 € (με Γ.Ε.&Ο.Ε + Απρόβλεπτα +απολογιστι-
κά) β) Η/Μ προϋπολογισμού 85.491,00 € (με Γ.Ε.&Ο.Ε + Απρόβλεπτα) και 
που είναι εγκατεστημένα σε:

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

μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 

1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα δια-
δικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των 

παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 
του ν. 4412/2016. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμε-
νης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. δηλαδή 8.226,32 ΕΥΡΩ και η σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το  Δήμο Ορεστιάδας. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής 
διακήρυξης, ήτοι μέχρι 28/05/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικο-
νομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για 
τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18)  ημερολογι-
ακοί μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014 - 2020», προσέγγιση CLLD LEADER, με συγχρηματοδότη-
ση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη 
Αρχή που είναι  η Οικονομική Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι 
από το Δικαιούχο: Δήμο Ορεστιάδας, αρμόδιος υπάλληλος: Ζαμπουνίδου 
Αθ.. (τηλ.: 2552350346) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας 
(τηλ.: 2552350360), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ορεστιάδα,09/03/2023
Ο  Δήμαρχος Ορεστιάδας

Μαυρίδης Βασίλειος

Ανακοίνωση από την Ένωση ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ)

«Πολύ αρνητική θεσμική εξέλιξη για τον τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος»  

Π
ρόσφατα τέθηκε σε διαβούλευση το νο-
μοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή 
Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και δι-
εύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδι-

ότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης 
αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής». 
Με το νομοσχέδιο αυτό υπάγεται στην Ρ.Α.Ε. η οποία 
μετονομάζεται σε Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ο τομέας υπηρεσιών ύδα-
τος κι επομένως και οι Δ.Ε.Υ.Α. 

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι η σχεδιαζόμενη αυτή ρύθμιση 
αποτελεί μία πολύ αρνητική θεσμική εξέλιξη για τον τομέα 
παροχής υπηρεσιών ύδατος  συνεπώς και για τις Δ.Ε.Υ.Α.

Κι αυτό διότι η υπαγωγή των υπηρεσιών ύδατος στη 
Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δεν συνάδει με την υφιστάμενη κατάσταση του 
τομέα υπηρεσιών ύδατος της χώρας μας, αφού στον το-
μέα υπηρεσιών ύδατος δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πεδίο, 
με άλλα λόγια δεν υπάρχει αγορά όπως για παράδειγμα 
στην περίπτωση της ενέργειας, την οποία πρέπει να επο-
πτεύσει, να ελέγξει και να ρυθμίσει μια Ρυθμιστική Αρ-
χή προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού 
σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, και να 
προστατευθούν οι καταναλωτές.  

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στις Δ.Ε.Υ.Α. πρόκειται για 
κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές δημοτικές επιχειρή-
σεις που δρουν μονοπωλιακά στην περιοχή αρμοδιότητάς 
τους δηλ. στον οικείο Δήμο σύμφωνα με το θεσμικό τους 
πλαίσιο (ν. 1069/80) όπως αυτό ισχύει σήμερα. Για το θέ-
μα αυτό εξάλλου υπάρχει και πρόσφατη νομολογία όπως 
η Απόφαση 5/2022 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. 

Για τον λόγο αυτό δημιουργείται έντονη ανησυχία, αλ-
λά και η υποψία ότι με τη θέσπιση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σχεδιά-
ζονται παρεμβάσεις στον τομέα υπηρεσιών ύδατος που 
θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση των Δ.Ε.Υ.Α. και μά-
λιστα σε αντίθεση με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ 
υπέρ της δημόσιας διαχείρισης του νερού (190/2022, 
191/2022 της Ολομέλειας και 1886/2022 του Δ’ τμή-
ματος του ΣτΕ). 

Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύει και η αρμοδιότητα που 

προβλέπεται από το νομοσχέδιο για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. να 
προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
αναδιοργάνωση του τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος 
με συγχωνεύσεις και συνενώσεις των παρόχων ως απο-
κλειστική λύση για τη βελτίωσή του. Η παραπάνω αρμο-
διότητα προσκρούει ευθέως σε  ρυθμίσεις που περιλαμ-
βάνονται στο θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. Οι Δ.Ε.Υ.Α., 
σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο όπως ισχύει σήμε-
ρα (ν. 1069/80), είναι δημοτικές επιχειρήσεις, ιδρύονται 
από τους Δήμους, ανήκουν στους Δήμους και βρίσκο-
νται σε εξάρτηση από αυτούς. Επομένως οι Δήμοι  είναι 
αποκλειστικά αρμόδιοι να αποφασίσουν για την ύπαρξη 
και την λειτουργία τους. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι 
με τρόπο τελείως αντιθεσμικό το Υπουργείο Εσωτερικών 
σχεδόν απουσιάζει από το νομοσχέδιο, ενώ αυτό είναι το 
καθ΄ύλην αρμόδιο για τις Δ.Ε.Υ.Α., αφού οι Δ.Ε.Υ.Α. εί-
ναι επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανήκουν 
στις τοπικές κοινωνίες.

Παραπέρα, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι δίνονται χωρίς προ-
φανή και ουσιαστικό λόγο αυξημένες αρμοδιότητες στη 
Ρ.Α.Α.Ε.Υ. όπως οι πιστοποιήσεις των παρόχων υπηρεσιών 
ύδατος, η αρμοδιότητα για αναδιοργάνωση των παρόχων 
υπηρεσιών ύδατος μέσω συγχωνεύσεων και συνενώσε-
ων, η αξιολόγηση της διαχειριστικής τους επάρκειας, η 
επιβολή υπέρογκων προστίμων  κ.α., ενώ η λειτουργία 
και η βιωσιμότητά της εξαρτώνται και από τα τέλη που 
εισπράττει από τις Δ.Ε.Υ.Α. χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν με ανταποδοτικότητα. 

Με το εν λόγω νομοσχέδιο η  νέα Ρυθμιστική Αρχή 
ενισχύεται θεσμικά σε βάρος τόσο του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας Γενικής Γραμ-
ματείας Υδάτων που λειτουργεί σ΄αυτό όσο και ιδίως 
σε βάρος των παρόχων υπηρεσιών ύδατος άρα και των 
Δ.Ε.Υ.Α. Ουσιαστικά, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. υποκαθιστά το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του που αφορούν στη διαχείριση των 
υδατικών πόρων της χώρας μας, με εξαίρεση τις αρμοδι-
ότητες που ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, ενώ ως προς τις Δ.Ε.Υ.Α. υπεισέρχεται σε ζητήματα 

που συνδέονται με κρίσιμες αρμοδιότητες των επιχειρή-
σεων, θεσμικά κατοχυρωμένες, όπως για παράδειγμα ο 
καθορισμός και ο έλεγχος της τιμολογιακής τους πολιτι-
κής. Ουσιαστικά, πλαγιοκοπείται  ο ιδρυτικός νόμος των 
Δ.Ε.Υ.Α., ο ν. 1069/80, ενώ στις επιχειρήσεις επιβάλλο-
νται αυξημένες υποχρεώσεις σε ασφυκτικές προθεσμίες, 
παρά το ότι είναι αποδυναμωμένες από προσωπικό και 
ιδίως από επιστημονικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, τόσο 
οι Δ.Ε.Υ.Α. όσο και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ο θεσμικός τους εκπρό-
σωπος αποκλείονται από την συμμετοχή τους στα όργα-
να διαμόρφωσης και διαβούλευσης για ζητήματα υδα-
τικών πόρων σε αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
(ν. 3199/2003).

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι αντί της θέσπισης Ρυθμιστι-
κής Αρχής Υδάτων  θα μπορούσε να ενισχυθεί και να 
αναβαθμισθεί η υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας ώστε να επιτελέσει αποτελεσματικά 
το έργο για το οποίο συστάθηκε δηλ. να συμβάλει στην 
ορθολογική διαχείριση των υδάτων στη χώρα μας και 
σε μια σύγχρονη υδατική διακυβέρνηση, ενώ οι Δ.Ε.Υ.Α. 
θα πρέπει  να ενισχυθούν οργανωτικά και διοικητικά για 
να διαχειρισθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν όπως αυτά έχουν καταγραφεί σε μελέ-
τη που ανέθεσε η DG Regio της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ώστε να μετεξελιχθούν 
σε σύγχρονες και υγιείς επιχειρήσεις προς όφελος των 
τοπικών κοινωνιών που υπηρετούν. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. όπως 
εξάλλου και η ΚΕΔΕ, ζητά να αποσυρθεί άμεσα το νο-
μοσχέδιο για τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., και ως θεσμικός συνομιλητής 
της Πολιτείας για ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης 
τίθεται στη διάθεση των συναρμόδιων Υπουργείων και 
προτείνει την άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκομένων 
μερών για τη βελτίωση τόσο της υδατικής διακυβέρνη-
σης όσο και του θεσμικού πλαισίου της διαχείρισης των 
υδατικών πόρων της χώρας μας.

Ένωση ΔΕΥΑ
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Mar  9 08:57:33 2023 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Αγαπητέ Νώντα:

Δεν μπορώ να κοιμηθώ από τότε που διέλυσα 

τον αρραβώνα σου με την κόρη μου.

Θα μπορέσεις να με συγχωρέσεις;

Η αλήθεια είναι ότι ήμουν υπερβολικά αρνητικός 

σχετικά με το πανκ κούρεμά σου, τα τατουάζ και το 

σκουλαρίκι στη μύτη σου.

Έχω συνειδητοποιήσει πια ότι οι μοτοσικλέτες 

δεν είναι και τόσο επικίνδυνες και δεν έπρεπε να 

αντιδράσω έτσι όταν έμαθα ότι δεν έχεις δουλέψει 

μία μέρα στη ζωή σου.

Είμαι σίγουρος επίσης ότι όσοι κοιμούνται στα πα-

γκάκια του πάρκου το βράδυ δεν είναι και τόσο κακοί.

Βέβαια η κόρη μου είναι μόνο 18 και θέλει να 

σε παντρευτεί αντί να πάει στο Χάρβαρντ με υπο-

τροφία αλλά δεν μαθαίνεις τα πάντα από τα βιβλία 

σε αυτή τη ζωή.

Καμιά φορά ξεχνάω πόσο συντηρητικός είμαι.

Παραδέχομαι ότι έκανα λάθος.

Τώρα έχω μετανιώσει και έχεις την ευλογία μου 

να παντρευτείς την κόρη μου.

Φιλικά

Ο μέλλων πεθερός σου!

Υ.Γ. Συγχαρητήρια για τα 4.715.128,94 ευρώ που 

κέρδισες στο Τζόκερ

* * * * * * 

Ένας τύπος πηγαίνει βόλτα με το αυτοκίνητό του 

και ένας αστυνομικός του κάνει σήμα να σταματήσει.

-Καλησπερα σας

-Α τι ευγενικός που είσαστε.. καλησπέρα σας κύ-

ριε αστυνόμε μου

-Κύριε εχετε πιεί;…

-Όχι… σε σας παραγγέλνω ;

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Μουσικούς… κατευθύνει.
8. Ξανά, άλλη μια φορά.
9. Λέξη από σπαρτιατική φράση.
10. Ένα οστό του κρανίου.
12. Άηχο… γιώτα.
13. Αυστριακός συνθέτης και μαέστρος.
15. Επέζησε στην κοιλιά ενός κήτους.
17. Γράμματα της… νύχτας.
18. Δεν είναι και… λίγο.
22. Δέντρα την απαρτίζουν.
24. Λόρα…: πρωταγωνίστησε και στην ταινία 
"Ατίθαση καρδιά".
25. Μάρκα κρασιών.
27. Διατέλεσε υπαρχηγός του Χίτλερ.
28. Μικρότερος (αρχ.).
30. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
32. Σπουδαίος Νορβηγός γλωσσολόγος.
34. Διεθνής ναυτιλιακός όρος.
36. Τραβώ, σέρνω.
37. Αγγλική η Άρσεναλ.
39. Το όνομα μιας Βίσση.
40. … Οσίμα: νησί της Ιαπωνίας.
41. Λέγεται ο Πατσίνο.
42. Αγώνισμα της ρυθμικής γυμναστικής (ξ.λ.).
44. "Υψηλό" των σταρ (ξ.λ.).
46. Ονομαστή Κορίνθια εταίρα.
47. Ευχάριστα… λουλούδια.

-- Συστατικά --
• Για τη βάση
• 
• 170 γρ. μπισκότα πτι-μπερ
• 60 γρ. καρύδι, τριμμένο
• 110 γρ. βούτυρο, λιωμένο

--Για τη γέμιση--
• 1 αυγό, ολόκληρο
• 30 γρ. ζάχαρη άχνη
• 170 γρ. τυρί Φιλαδέλφεια
• 70 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, λιωμένη (στους 

40°C )
• 50 γρ. κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)η

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, τρίβουμε τα μπισκότα και τ' ανακατεύουμε 

με το καρύδι.
• Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο.
• Σε μία λαμαρίνα τοποθετούμε μία φόρμα δαχτυλίδι 

διαμέτρου 20 εκατοστών και γεμίζουμε με το μείγ-
μα τον πυθμένα πιέζοντας.

• Στη συνέχεια, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 160 βαθμούς Κελσίου για 10 με 12 λεπτά 
περίπου.

• Αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά και μεταφέρουμε 
το δαχτυλίδι με την ψημένη βάση προσεχτικά σ' ένα 

δίσκο.
• Έπειτα ετοιμάζουμε τη γέμιση.
• Ανακατεύουμε στο χέρι το τυρί Φιλαδέλφεια με τη 

ζάχαρη και το αυγό μέχρι να σχηματιστεί μια λεία 
κρέμα.

• Κατόπιν, προσθέτουμε τη λιωμένη σοκολάτα και 
την κρέμα γάλακτος.

• Τέλος, γεμίζουμε το δαχτυλίδι και αφήνουμε στο 
ψυγείο να κρυώσει για 4 ώρες.

• Το τσιζκέικ σοκολάτα είναι έτοιμο.
• Καλή επιτυχία 
• Kαλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Φανταστικό τσιζ κέικ σοκολάτα

Κάθετα
1. Η εικονιζόμενη τραγουδίστρια.
2. Παρ' όλα αυτά.
3. Επιφώνημα για… μοιρολόγια.
4. Μια από τις αρχαιότερες ινδικές θεότητες.
5. Γούνινο ζακετάκι (ξ.λ.).
6. Ο αριθμός 301.
7. Τα χωρίς αρχή.
11. Κουβανός ποιητής (1863-93).
14. Είναι τα περισσότερα ηφαίστεια.
16. Ρήμα… ασθένειας.
18. Αρχικά κομματικής νεολαίας.
19. Είναι τα νεύρα… του ψύχραιμου.
20. Μαζί, αντάμα.
21. Παρενοχλώ, βασανίζω ψυχικά (μτφ.).
23. Ακόλαστα, φιλήδονα.
26. Είδος τυριού.
29. Ακατάδεχτος (ξ.λ.).
31. Όμορφο λουλούδι.
33. Πόλη της Ιαπωνίας.
35. Το αναφερόμενο στους δρόμους.
36. Ισραηλινές αεροπορικές γραμμές.
38. Μαζί με το "βράσε" σημαίνει αναστάτωση.
40. Όταν, όποτε.
41. Αρχικά αριθμού στρατευμένων.
43. Άραβας γενάρχης.
45. Δηλώνει συγκατάβαση.
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Η Τζένα Ορτέγκα παραδέ-
χτηκε δημόσια πως υπήρξαν 
πολλές φορές στο σετ της σει-
ράς «Wednesday» του Netfl ix 
που δεν ένιωσε ότι φέρεται σαν 
«επαγγελματίας».

Η διάσημη ηθοποιός που 
αγαπήθηκε από το κοινό στον 
ρόλο της «δύστροπης» κόρης 
της οικογένειας Άνταμς μίλησε 
στο podcast «Armchair Expert 
With Dax Shepard» και δήλωσε 

πως δεν είναι περήφανη από το 
εν λόγω εγχείρημα.

«Υπήρχαν στιγμές σε εκείνο 
το σετ που δεν φέρθηκα σαν 
επαγγελματίας. Άρχιζα κατά κά-
ποια έννοια, να αλλάζω ακόμα 
και το σενάριο. Ήμουν πολύ προ-
στατευτική με τον χαρακτήρα 
μου», εξήγησε.

Όπως είπε, αυτό ωστόσο, 
ήταν κάτι που δεν ενέκριναν οι 
σεναριογράφοι. «Πήγαινα στην 

επιμελήτρια του σεναρίου και 
της άλλαζα τα λόγια, μετά πή-
γαινα στους σεναριογράφους 
και τους παρουσίαζα την τελι-
κή σκηνή. Με ρωτούσαν "τι έγι-
νε; Αυτή δεν είναι η πραγματική 
σκηνή". Και έπρεπε να κάτσω και 
να εξηγήσω γιατί δεν μπορού-
σα να κάνω ορισμένα πράγματα 
από αυτά που ήταν γραμμένα», 
αναφέρει η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, έθεσε ως πα-
ράδειγμα μια σκηνή από τον 
σχολικό χορό, όπου έδωσε το 
παρών η Wednesday κι εξήγησε 
γιατί άλλαξε τα λόγια, ώστε να 
ταιριάζουν περισσότερο με τον 
χαρακτήρα της.

«Υπήρχε μια φράση σχετικά 
με αυτό το φόρεμα που πρέπει 
να φορέσει για τον σχολικό χο-
ρό. Στο σενάριο έλεγε "ω, Θεέ 
μου, το λατρεύω! Δεν μπορώ 
να πιστέψω ότι το είπα αυτό. 
Κυριολεκτικά μισώ τον εαυτό 
μου". Και έπρεπε να πω: "Όχι, 
δεν υπάρχει τρόπος". Και ο λό-
γος που άσκησα βέτο ήταν γιατί 
η Wednesday ήταν έτσι. Πραγ-
ματικά δεν θα ήταν εντάξει με 
αυτό, οπότε έπρεπε να φανεί», 
εξήγησε η Τζένα Ορτέγκα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλη-
σε για την απιστία πρώην συντρόφου 
του στο παρελθόν, με αφορμή τη συ-
νέντευξη που του έδωσε η Νίκη 
Λάμη στο «2night Show» 
και αποκάλυψε πως 
έχει απατήσει σε πα-
λαιότερη σχέση της.

«Έχεις μπει ποτέ 
τρίτο πρόσωπο σε 
σχέση, χωρίς να το 
ξέρεις ή και να το ξέ-
ρεις;» ρώτησε ο παρου-
σιαστής την καλεσμένη του 
για να πάρει αρνητική απάντηση. «Όχι 
ε; Έχεις βρεθεί τρίτο πρόσωπο σε σχέ-
ση;», την ξαναρώτησε, με εκείνη να 

γνέφει καταφατικά.
«Σε απάτησαν και σένα;», της είπε, 

με την ηθοποιό να λέει: «Όχι, το αντίθε-
το, εγώ απάτησα». «Καλά, αυτό 

μπορεί να έχει συμβεί σε 
όλους μας. Δεν έμα-

θες όμως ποτέ ότι σε 
απάτησαν;», την ξα-
ναρώτησε ο Γρηγό-
ρης Αρναούτογλου, 
με εκείνη να αποκρί-

νεται: «Ναι, αφού χώ-
ρισα το έμαθα».

Τότε, ο Γρηγόρης Αρναού-
τογλου έκανε μια παρατήρηση σε σχέση 
με τις δικές του εμπειρίες. «Αφού χώ-
ρισες; Μόνο εγώ τελικά έχω πονέσει 

τόσο πολύ ε;», είπε ο παρουσιαστής, 
με τη Νίκη Λάμη να σημειώνει: «Δεν 
χρειάζεται, βρίσκουμε τρόπους να μην 
πονάμε αν θέλουμε».

«Εμένα όμως γράφτηκε στο μήνυμα 
του τηλεφώνου όλη η πράξη που έκανε! 
Η κοπέλα που με απάτησε, πήρε κατά 
λάθος τηλέφωνο την ώρα της πράξης 
και ηχογραφήθηκε όλη η πράξη στο 
τηλέφωνο. Στον λόγο μου, ήταν πολύ 
σκληρό. Την πήρα τηλέφωνο και της 
είπα "με εμένα δεν τα κάνεις αυτά". Και 
είναι αλήθεια αυτό, έτσι και την αποχαι-
ρέτησα. Η επόμενη ημέρα ήταν χάλια, 
γιατί το άκουσα 700 φορές το μήνυ-
μα αυτό», περιγράφει ο παρουσιαστής.

Αποκαλύψεις Αρναούτογλου για την απιστία 
πρώην συντρόφου του

Τι είπε ο 
διοικητής 

Κανονικά τραγούδησε, το βράδυ του 
Σαββάτου (4/3), η Πάολα στο νυχτερινό 
κέντρο όπου εμφανίζεται, σε αντίθεση με 
τον Γιάννη Πλούταρχο, ο οποίος δήλωσε 
πως θ' απέχει από την πίστα για ακόμα 
μια ημέρα, εξαιτίας της τραγωδίας στα 
Τέμπη. Η τραγουδίστρια απάντησε στα 
αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, εξηγώντας 
πως σκοπός της είναι τα χρήματα που 
θα συγκεντρωθούν από την εμφάνισή 
της να δοθούν στο νοσοκομείο της Λά-
ρισας, όπου νοσηλεύονται οι περισσό-
τεροι από τους τραυματίες της μοιραίας 
σύγκρουσης.

Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομεί-
ου της Λάρισας απάντησε στην εκπο-
μπή «Mega Καλημέρα» για τη δωρεά 

που θέλει να κάνει η Πάολα. Σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο διοικη-
τής του νοσοκομείου ανέφερε ότι ούτε 
η τραγουδίστρια ούτε κάποιο πρόσωπο 
από το περιβάλλον της έχουν επικοινω-
νήσει μαζί του ή με κάποιο μέλος της δι-
οίκησης για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
να κάνουν κάποια δωρεά.

Aκόμη, εξήγησε πως έχει η διαδικασία 
των δωρεών στα νοσοκομεία. Ο ιδιώτης 
που επιθυμεί να κάνει δωρεά σε κάποιο 
νοσοκομείο εκδηλώνει την πρόθεσή του 
και ενημερώνει το νοσοκομείο για το 
ύψος του ποσού που μπορεί να διαθέσει. 
Στη συνέχεια το νοσοκομείο ενημερώνει 
τον ιδιώτη σχετικά με τα υλικά που θα 
μπορούσε να αγοράσει με τα χρήματα 

που σκοπεύει να διαθέσει και στη συ-
νέχεια ο ιδιώτης συμπληρώνει ειδικό 
έντυπο δωρεάς. Έπειτα, το διοικητικό 
συμβούλιο συνεδριάζει κι αποφασίσει 
εάν θα δεχτεί τη δωρεά.

Την ίδια στιγμή πρόσωπο από το πε-
ριβάλλον της Πάολα ξεκαθάρισε πως 
η τραγουδίστρια σκοπεύει να διαθέσει 
χρήματα για τους ανθρώ-
πους που νοσηλεύονται 
στη ΜΕΘ του νοσο-
κομείου Λάρισας και 
στις οικογένειές τους 
και για να προχωρή-
σουν σε αυτό τον σκο-
πό έχουν ήδη επικοινω-
νήσει με δικηγόρο.

Τι συμβαίνει με τη δωρεά της Πάολα στο 
νοσοκομείο Λάρισας 

Η Sharon Stone μίλησε για το 
πώς ήταν να χάνει την επιμέλεια 
του μεγαλύτερου γιου της, την 
ίδια στιγμή που η καριέρα της εί-
χε απογειωθεί.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο προ-
σκήνιο όταν πρωταγωνίστησε στο 
επιτυχημένο ερωτικό θρίλερ «Βα-
σικό ένστικτο» το 1992. Την όμως 
που η καριέρα της ήταν στα κα-
λύτερά της, στην προσωπική της 
ζωή και όταν τα φώτα έσβηναν 
τα πάντα ήταν διαφορετικά.

«Έχασα την επιμέλεια του παι-
διού μου», είπε στο επεισόδιο της 
Τρίτης του podcast Table for Two 
with Bruce Bozzi.

Η Stone έχει έναν γιο τον 
Roan με τον πρώην σύζυγό της 
Phil Bronstein. Το ζευγάρι ενώ-
θηκε με τα δεσμά του γάμου το 
1998 και υιοθέτησε τον 
Roan το 2000. Τρία 
χρόνια αργότερα, 
ο Bronstein κα-
τέθεσε αίτηση 
διαζυγίου, το 
οποίο βγήκε το 
2004.

Ζήτησε την κύ-
ρια επιμέλεια του 
Roan, ο οποίος ήταν 8 ετών 

τότε, μετά τον χωρισμό, με τον 
δικαστή να απορρίπτει τελικά το 
αίτημά της για πλήρη επιμέλεια, 
θεωρώντας ότι ο Bronstein θα 

μπορούσε να προσφέρει 
ένα πιο σταθερό περι-

βάλλον στην κατοικία 
του στο Σαν Φραν-
σίσκο.

Ο δικαστής 
έκρινε ότι η Stone 

«αντιδρούσε υπερ-
βολικά» για την υγεία 

του 8χρονου παιδιού της, 
προτείνοντάς του να κάνει ενέ-

σεις μπότοξ για να σταματήσουν 
να μυρίζουν τα πόδια του - κάτι 
που η ίδια είχε αρνηθεί. 

Ο δικαστής σημείωσε επίσης 
ότι η Stone ανέθετε συχνά τη 
φροντίδα του γιου της σε «τρί-
τους».

Το 2008, η Stone έχασε την 
έφεσή της για να αποκτήσει την 
κύρια επιμέλεια του Roan. Στη συ-
νέχεια υιοθέτησε άλλα δύο παι-
διά, τον Laird Vonne, 17 ετών, και 
την Quinn Kelly, 16 ετών, το 2005 
και το 2006 αντίστοιχα.

Η Σάρον Στόουν μιλά για την πιο δύσκολη 
στιγμή της

«Υπήρχαν στιγμές που δεν φέρθηκα 
σαν επαγγελματίας»

Showbiz

«Έχασα την 
επιμέλεια του 

γιου μου»

«Μαζί με τους Ελληνες ηθοποιούς λοιπόν! Μα ποιος είχε μία τέτοια απαίσια ιδέα για ένα 
τέτοιο διάταγμα; Η Υπουργός Πολιτισμού σας; Μάλλον δεν είναι καλλιτέχνης, σωστά; Τι 

είναι; Επιχειρηματίας; Ο Πρωθυπουργός σας τι είναι; Τεχνοκράτης; Μάντεψα σωστά;» 
Willem Dafoe - Ηθοποιός

«Την πήρα 
και της είπα "με 

εμένα δεν τα κάνεις 
αυτά"»

Τζένα 

Ορτέγκα για το 

«Wednesday»
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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

Δικηγόροι

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Δικηγόρος 
Βενιζέλου 41  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020539

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ •  Δικηγόρος 
Λ. Δημοκρατίας 288  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-24020

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  •  Δικηγόρος 
Βασ. Κων/νου 116  •  Ορεστιάδα 
Τηλέφωνο : 25520-27871

Λογιστές

FREEZELAND •  ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • 
Ψυκτικός •  Μαυροκορδάτου 12
Αλεξ/πολη • Τηλέφωνο : 2551025855

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 46  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 44  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός 
Αίνου 49β   •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος,  Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΙΝΟΥ 56   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος 
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης  23  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος  
Κων.  Παλαιολόγου 30 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 37654

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 6932610600

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ  •   Δερματολόγος 
14ης Μαΐου 61  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 6972997487

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ •  Ορθοπαιδικός 
Βενιζέλου 35-39  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  2551036550

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αγροτική Ασφαλιστική
Βενιζέλου 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37837

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Λ. Δημοκρατίας 239  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 80477

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Αρκαδιουπόλεως 16  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37771

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  
Λ. Δημοκρατίας 331   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 20586

Οπτικά

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29082

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Δήμητρας 52  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29987

Φαρμακεία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

ΣΜΑΡΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Βενιζέλου 20 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551024200

Συμβολαιογράφοι

ΜΑΓΔΑ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Συμβολαιογράφος
Λ. Δημοκρατίας 344 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 21281

ΓΡΑΜΜΑΝΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ •   Κτηνίατρος
Εθν. Αντίστασης 12  •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 24040

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2 •   ΦΕΡΕΣ 
Τηλέφωνο  :  2555022170

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο 25510 

24222 και  γίνε συνδρομητής 
της ΓΝΩΜΗΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ • Οδοντίατρος  
Λ.Δημοκρατίας 282 • Αλεξ/πολη
τηλ 25510 26871
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Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΤΡΙΤΗ: 08:45 - 20:15 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:45 - 16:05 - 21:40
ΠΕΜΠΤΗ: 08:45 - 16:35 - 21:40
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:45-15:05- 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 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
Αδαμίδης - Αδαμίδου Ι. Καβύρη 36 (γωνία 
Βιζβύζη) ✆2551021444

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γκαϊδατζής Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 
44 ✆2552022610

αγγελιεσ

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, προσπάθησε σήμερα να μην 
κολλάς στην επιφάνεια, χάνοντας την 
πραγματική ουσία! Αν το θελήσεις, σήμε-
ρα μπορείς να γίνεις ιδιαίτερα ευχάριστος, 
φιλικός και γοητευτικός και έτσι, στις δια-
προσωπικές σου σχέσεις και συναναστρο-
φές, να βγεις νικητής!!   

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα δεν σε συγκινούν 
οι περιπέτειες και οι εφήμερες διασκεδά-
σεις και επικεντρώνεσαι σε πρακτικά θέ-
ματα! Είναι η κατάλληλη περίοδος, για 
διακοπή κακής συνήθειας, τακτοποίηση 
σπιτιού, οργάνωση χρόνου, έναρξη δια-
τροφής και άσκησης!!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, η σημερινή ημέρα θα είναι 
σίγουρα χαρούμενη και αισιόδοξη! Η τύ-
χη θα σταθεί δίπλα σου, σε κάθε σημα-
ντική δραστηριότητα σου σήμερα! Βάζεις 
και πάλι σε προτεραιότητα την κοινωνική 
σου ζωή και την καλοπέραση σου, προ-
βάλλεις και δείχνεις τα συναισθήματα σου 
με γενναιοδωρία!!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, είσαι γλυκός, συναισθη-
ματικός και τρυφερός με τους άλλους, γε-
γονός που σε κάνει να κερδίζεις πόντους 
στις διαπροσωπικές σου συναναστροφές 
και στην κοινωνική σου ζωή! Οι γύρω σου, 
σου προσφέρουν απλόχερα την συμπά-
θεια, την αποδοχή και την αγάπη τους!!       

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα σήμερα θα διαπρέψεις 
κοινωνικά, όπως επίσης και θα βελτιώ-
σεις διαπροσωπικές σχέσεις με γείτονες, 
αδέρφια, αλλά και μακρινούς συγγενείς! 
Η επικοινωνιακή αυτή εύνοια, θα σε βο-
ηθήσει πολύ να προωθήσεις και υλοποι-
ήσεις τα σχέδια σου!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα θα αισθανθείς και 
πάλι σίγουρος και ασφαλής με τα κεκτη-
μένα σου και με ό,τι μέχρι τώρα έχεις πε-
τύχει! Μπορεί κάποιες στιγμές, να γίνεσαι 
αρκετά πεισματάρης και επίμονος με τους 
άλλους, θέλοντας να αποκτήσεις τον έλεγ-
χο, αλλά θα ηρεμήσεις σύντομα, λόγω της 
καλοπροαίρετης προσωπικότητας σου!  

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, με την Σελήνη στο δικό σου 
Ζώδιο, θα έχεις σίγουρα μία ευνοϊκή ημέ-
ρα, λόγω κάποιων συγκυριών που θα έρ-
θουν, εξαιτίας της λάμψης σου και την ικα-
νότητας σου να τραβάς όλα τα βλέμματα 
και το ενδιαφέρον πάνω σου!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα καλό θα ήταν, 
να αποφύγεις τις κοινωνικές επαφές και 
συναναστροφές, αφού θα είσαι αρκετά 
ευάλωτος συναισθηματικά και ασταθής! 
Προτίμησε λοιπόν να αφιερώσεις χρόνο 
σε εσωτερική ενδοσκόπηση και να μην 
προχωρήσεις ακόμα σε δράση!    

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα τα γεγονότα και 
οι συγκυρίες, θα στρέψουν το ενδιαφέρον 
σου, στις φιλικές σου σχέσεις και τις κοι-
νωνικές ομάδες που ανήκεις! Βοηθάς αυ-
τούς που αγαπάς και σου έχουν απόλυτη 
εμπιστοσύνη οι άνθρωποι που σε έχουν 
επιλέξει για φίλο τους, γεγονός που τους 
κάνει να νιώθουν τυχεροί!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, φρόντισε σήμερα να εί-
σαι επιφυλακτικός επικοινωνιακά και ρε-
αλιστής και όλα θα κυλήσουν θετικά για 
σένα! Πιθανόν να αναγκαστείς να αντι-
μετωπίσεις την ψυχρή συμπεριφορά κά-
ποιων ανθρώπων με τους οποίους θα 
συναναστραφείς!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, ετοιμάσου σήμερα για 
περιπέτεια, νέες εμπειρίες, κοινωνικότη-
τα καλοπέραση και αρκετές χαρμόσυνες 
επαφές! Αλλάζεις παραστάσεις, αλλάζεις 
νοοτροπία, διευρύνεις τους κοινωνικούς 
σου κύκλους και επικοινωνείς!  

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα για κάποιο λόγο, προ-
σπαθείς υπερβολικά και επίμονα, να έχεις 
το πάνω χέρι σε κάθε διαπροσωπική σου 
σχέση και επαφή και να κινείς εσύ απο-
κλειστικά τα νήματα, προσπαθώντας να 
χειραγωγήσεις καταστάσεις και πρόσωπα!

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

Πράγματα που δεν πρέ-

πει ποτέ να τοποθετείτε στα 

ντουλάπια της κουζίνας

Δίσκοι σερβιρίσματος
Ένας σκεύος αρκετά χρήσιμο στην καθη-

μερινότητα μιας νοικοκυράς είναι προτιμότε-
ρο να μην αποθηκεύεται στο εσωτερικό των 
ντουλαπιών. Τις περισσότερες φορές εξαιτίας 
των περίεργων σχεδιασμών των δίσκων εί-
ναι δύσκολο να χωρέσουν στα ντουλάπια με 
αποτέλεσμα να υπάρχει συνωστισμός με τα 
υπόλοιπα αντικείμενα. Εμείς σας προτείνουμε 
να βγάλετε τους δίσκους από τα ντουλάπια 
και να τους τοποθετείτε στο «νεκρό» χώρο 
πάνω από το ψυγείο σας.

Συσκευές που χρησιμοποιείτε καθη-
μερινά

Σίγουρα υπάρχουν συσκευές που καθη-
μερινά χρησιμοποιείτε και θέλετε να έχετε 
πάντα κοντά σας. Για παράδειγμα η καφε-

τιέρα σας είναι περιττό να αποθηκεύεται στο 
ντουλάπι καθώς η διαδικασία του να την βά-
ζετε και την βγάζετε είναι χρονοβόρα. Όλες 
αυτές οι καθημερινές συσκευές είναι σωστό 
να τοποθετούνται στον πάγκο της κουζίνας 
σας. Με ένα γρήγορο τράβηγμα ξετυλίγετε 
το καλώδιο και την θέτετε σε λειτουργία.

Τραπεζομάντηλα και σουπλά
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανακατεύ-

ετε υφάσματα με τρόφιμα. Καλό είναι να το-
ποθετείτε τα τραπεζομάντηλα και τα σουπλά 
σας σε κάποιο συρτάρι το οποίο θα έχετε για 
τέτοια χρήση. Αν δεν υπάρχει καθόλου έξτρα 
χώρος τότε αποθηκεύεστε τα τραπεζομάντη-
λά σας στο ψηλότερο ράφι τους ντουλαπιού 
σας έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να 
λερωθεί από τρόφιμα και υγρά που βάζετε 
στα υπόλοιπα ράφια.

Συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε
Παγωτομηχανή, κατασκευαστής ποπ κορν, 

βαφλιέρα είναι μερικές οικιακές συσκευές 
που ενώ τις αγοράσατε με ενθουσιασμό πλέ-
ον συγκαταλέγονται στις όχι και τόσο δημο-
φιλείς συσκευές του νοικοκυριού σας. 
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Το Τ.Α.Α. Άθλος Ορεστιάδας είναι 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σει την έναρξη της συνεργασίας του 
με τον 72χρονο έμπειρο προπονητή, 
Γιάννη Λάιο, ο οποίος αναλαμβάνει 
επίσημα χρέη προπονητή της ανδρι-
κής ομάδας. 

Εις εκ των κορυφαίων αθλητών 
και προπονητών του ελληνικού βό-
λεϊ ο κ. Λάιος ξεκίνησε την καριέρα 
του ως αθλητής στον Έσπερο Καλ-
λιθέας, αλλά διακρίθηκε ιδιαίτερα 
ως πασαδόρος του Ολυμπιακού, στα 
"χρώματα" του οποίου από 1973 έως 
το 1985, κατέκτησε 7 πρωταθλήματα 
και 2 κύπελλα Ελλάδος. Οι «τίτλοι τέ-
λους» της καριέρας του γράφτηκαν τη 
σεζόν 1985-86 στον Παναθηναϊκό, με 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ως προπονητής ο νέος τεχνικός της 
ομάδας μας έχει να επιδείξει ακόμη 
περισσότερες επιτυχίες με κορωνίδα 
όλων το Κύπελλο Κυπελλούχων με 
τον Ολυμπιακό, στο πάγκο του οποί-
ου είχε πανηγυρίσει νωρίτερα πέντε 
πρωταθλήματα (1987, 1988, 1990, 
1991 και 1992) και τρία Κύπελλα Ελ-
λάδας (1989, 1990, 1992).

Υπήρξε Ομοσπονδιακός προπο-
νητής της εθνικής ανδρών και της 
εθνικής γυναικών, διετέλεσε με επι-
τυχία προπονητής σε Παναθηναϊκό, 
Πανελλήνιο επί μία δεκαετία, αλλά 

και σε πολλές άλλες ομάδες, σε Ελ-
λάδα (Έσπερος, Κτησιφών Παιανίας, 
Απόλλων Σμύρνης, Κύζικος Νέας Πε-
ράμου, Καλαμάτα 80, Πανερυθραϊ-
κός) και Κύπρο (Αναγέννηση Δερύ-
νειας, ΑΠΟΕΛ).

Ο Γιάννης Λάιος θεωρείται «βα-
θύς γνώστης» του αθλήματος, ενώ 
εκτός από τις σπουδαίες του διακρί-
σεις στο γήπεδο ως θρυλική μορφή 
του αθλήματος, έχει να επιδείξει και 
μία λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα, κα-
θώς διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής 
(ΣΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών) στο 
γνωστικό αντικείμενο της πετοσφαί-
ρισης (σ.σ βόλεϊ).

Στις πρώτες του δηλώσεις ως νέ-
ος τεχνικός, μετά κα την πρώτη του 
προπόνηση της ομάδας, ο κ. Λαϊος, 
δήλωσε τα εξής: «Η Ορεστιάδα πρέπει 
να έχει πάντα μια ομάδα στην κορυ-
φαία κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ 
και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι για 
αυτό. Στην προπόνηση είδα διάθεση 
από τα παιδιά και στόχος μας είναι να 
παραμείνουμε στην κατηγορία μέσω 
των πλέι άουτ».

Η οικογένεια του Άθλου Ορεστι-
άδας καλωσορίζει τον κ. Λάιο στον 
σύλλογο και στην πόλη μας και του 
ευχόμαστε, υγεία και επιτυχίες με την 
ομάδα μας»

Στο Μίλωνα για την τελευταία 

αγωνιστική
ΟΦΗ – Πήγασος Πολίχνης
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Αριστοτέλης Σκύδρας – Φοίνικας Σύ-
ρου
Μίλων – Άθλος Ορεστιάδας
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

 Η μάχη της Αλεξανδρούπολης 
στην Α2 γυναικών

Στο πρόγραμμα της Α2 γυναικών 
βόλει δεσπόζει η μάχη των δύο ομά-
δων της Αλεξανδρούπολης σε ένα 
κρίσιμο παιχνίδι . Ο Φοίνικας κοντρά-
ρεται με τη Νίκη το απόγευμα του 
Σαββάτου στις 6μμ σε ένα παιχνί-

δι που αναμένεται με μεγάλο ενδι-
αφέρον 

H 18η αγωνιστική 11/03
ΕΑ Λάρισας – ΠΑΣ Γιάννινα
Νέα Γενεά – ΟΠΑΘ Περσέας
Ίκαρος Έδεσσας – ΕΟ Σταυρούπολης
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – ΓΣΓ 
Νίκη 
ΑΣ Γιάννενα – ΦΓΑ Πρέβεζας
Αργώ Βόλου – Φιλαθλητικός Λαρι-
σαϊκός

 Θρακιώτικο ντέρμπι στην Α2 
ανδρών
Ο πρωτοπόρος Εθνικός δοκιμάζε-

ται το απόγευμα του Σαββάτου στην 
Κομοτηνή. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα
 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
(18η, 11/03)
ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου – ΧΑΝΘ
ΑΕ Κομοτηνής – ΜΓΣ Εθνικός Αλε-
ξανδρούπολης
ΑΕΝ Πανοράματος – ΓΣ Πανηπειρω-
τικός Ιωαννίνων
ΑΣ Μακεδονικός – ΑΠΣ Ήφαιστος 
Φλώρινας
ΕΑ Λάρισας – ΑΣ Ελπίς Αμπελοκήπων
ΑΟ Καβάλα – ΑΣ Ερμογένης Ξάνθης

Ο Γιάννης Λάιος νέος προπονητής 
του Άθλου Ορεστιάδας 

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

Εμφύλια μάχη της Αλεξανδρούπολης στην 
Α2 γυναικών μεταξύ Νίκης και Φοίνικα - Ο 
πρωτοπόρος Εθνικός δοκιμάζεται στην Κομοτηνή

Με την 17η αγωνιστική στην Α’ 
κατηγορία (προτελευταία της κανο-
νικής περιόδου) και τον Βορρά της Β’, 
καθώς και την 16η στο Νότιο όμιλο 
της Β’ κατηγορίας συνεχίζεται η δρά-
ση στην ΕΠΣ Έβρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α’ΕΠΣ Έβρου – 17η αγωνιστική
Σάββατο 11/3, 15:30
Έβρος Σουφλίου – Άρδας Καστανεών
Μαΐστρος – Ιπποκράτης
Κυριακή 12/3, 15:30
Εθνικός Αλεξ/πολης – Νεοχώρι
Ορέστης Ορεστιάδας – Θράκη Φερών
ΑΕ Διδυμοτείχου – Νίκη Απαλού

Β’ ΕΠΣ Έβρου
Νότιος Όμιλος – 16η 
αγωνιστική
Σάββατο 11/3, 15:30
Καππαδοκία – Νίκη Άνθειας
ΑΕ Ν. Χηλής – Δορίσκος
Κυριακή 12/3, 11:00
Φουρτούνα – Ποντιακός

Κυριακή 12/3, 15:30
Ατρόμητος Άβαντα – Δόξα Τυχερού
Αλεξ/πολη Β’ – Ακρίτας Δαδιάς
ΑΕΚ Μάκρης – Λυκόφη 3-0 α.α.

Βόρειος Όμιλος – 17η 
αγωνιστική
Σάββατο 11/3, 15:30
Ασπίδα Θουρίου – Ακρίτας Ορμενίου
Ομόνοια Φυλακίου – Ορφέας Σο-
φικού
Κυριακή 12/3, 11:00
Ηρακλής Σαγήνης – Αετός Λεπτής
Κυριακή 12/3, 15:30
Ρίζια – ΑΕ Λαβάρων
Ρούσσα – Ένωση Οινόης
Ρεπό: Ατρόμητος Ασπρονερίου
Διγενής Ακρίτας Σάκκου – Δόξα Ορε-
στιάδας 3-0 α.α.

Γ’ Εθνική: Το πρόγραμμα και οι 
διαιτητές της 20ης αγωνιστικής 
στον 1ο όμιλο

Με τα παιχνίδια της 20ης αγωνι-
στικής συνεχίζεται η δράση στον 1ο 

όμιλο της Γ’ Εθνικής με σημαντικά 
παιχνίδια για τις ομάδες της Θράκης.

Σάββατο 11/3, Ώρα 15:00 
Γήπεδο ΑΟΞ: Ορφέας Ξάνθης – Κα-
μπανιακός 
ΔΑΚ Κομοτηνής: Πανθρακικός – Πο-
σειδώνας Ν. Μηχανιώνας  
Γήπεδο Χρυσούπολης: Νέστος Χρυ-
σούπολης – Άρης Αβάτου   
Γήπεδο Παραλιμνίου: Απόλλων Παρα-
λιμνίου – Αλεξανδρούπολη FC  
Δημοτικό Δράμας: Πανδραμαϊκός – 
Θερμαϊκός Θέρμης   
Γήπεδο Βερούλειο: Βύρων Καβάλας 
– Αγροτικός Αστέρας  
Γήπεδο Ορφανίου: Μ. Αλ. Ορφανίου 
– ΑΟ Καβάλα   
Ρεπό: Δόξα Δράμας

ΕΠΣ Έβρου: Αλεξανδρούπολη, 
Ορέστης, Φέρες και Καστανιές 
στα ημιτελικά του Κυπέλλου!

Αλεξανδρούπολη FC, Θράκη Φε-
ρών, Ορέστης Ορεστιάδας και Άρδας 
Καστανεών είναι οι ομάδες που προ-
κρίθηκαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου 
της ΕΠΣ Έβρου.

Αυτό προέκυψε μετά τα αποτε-
λέσματα της Τετάρτης τα οποία η 
Αλεξανδρούπολη επικράτησε της 
Καππαδοκίας, ο Ορέστης της ΑΕ Δι-

δυμοτείχου και οι Φέρες του Ιππο-
κράτη. Άνευ αγώνα βάσει κλήρωσης 
προκρίθηκε ο Άρδας.

Τα ημιτελικά παιχνίδια θα είναι δι-
πλά και από αυτά θα προκύψει το 
ζευγάρι του τελικού. Τα ζευγάρια θα 
προκύψουν από κλήρωση που θα γί-
νει εντός των επόμενων ημερών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
των προημιτελικών:

Γήπεδο Δραγάνας: Ιπποκράτης – 

Θράκη Φερών 0-1 (88� Μωραΐτης)
Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς: 

Αλεξανδρούπολη FC – Καππαδοκία 
6-0 (Ράλλης 2, Κυριζάκης 2, Ντέ-
μπροβα, Μαλτέζος)

Βόρειος Όμιλος
Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας: 

Ορέστης Ορεστιάδας – ΑΕ Διδυμο-
τείχου 3-0 (Λαζαρίδης, Ανδρεάδης, 
Πετρόπουλος)

Άνευ Αγώνα: Άρδας Καστανεών
Sportsaddict.gr

Ο Έβρος παίζει μπάλα 
ΕΠΣ Έβρου: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου 
σε Α’ και Β’ κατηγορία. Ποιοι προκρίθηκαν στα 
ημιτελικά του Κυπέλλου
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