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Προκηρύχθηκαν θέσεις ειδικευμένων 
ιατρών για Διδυμότειχο και 

Αλεξανδρούπολη

Πως κατανέμονται οι συνολικά 19 θέσεις. ΕΡΓΑΣΙΑ: 311 προσλήψεις 
στα δικαστήρια με απολυτήριο λυκείου θέσεις και σε Αλεξανδρούπολη – 

Ορεστιάδα. � 5

Παρουσιάστηκαν τα αρχαιολογικά 
ευρήματα στον υπό κατασκευή 
δρόμο Μαρώνειας-Δικέλλων 

Στο πλαίσιο της 35ης επιστημονικής συνάντησης για το αρχαιολογικό 
έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη που πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη � 9

Απάντηση των 
ιδιοκτητών του 

κτιρίου στο οποίο 
στεγάζεται το ΕΜΘ

Αναφορικά σε 
δημοσίευμά μας

� 10

ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ: 
Ανακοίνωσαν 24ωρη 
πανελλαδική απεργία 

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου για 
την τραγωδία των Τεμπών. 
Απαιτούν να έρθουν στην 
επιφάνεια οι πραγματικοί 

ένοχοι της τραγωδίας και να 
σταματήσει η πολιτική των 

ιδιωτικοποιήσεων

� 11

Ορεστιάδα: Ξεκινά το έργο Ορεστιάδα: Ξεκινά το έργο 
ανάπλασης της οδού Πανταζίδου και ανάπλασης της οδού Πανταζίδου και 
της σύνδεσής της με την πλατεία της σύνδεσής της με την πλατεία 

Αλεξανδρούπολη: Σειρά 
οχηματαγωγών ΝΑΤΟικών 

πλοίων επισκέπτονται το λιμάνι
Μεταφέροντας στρατιωτικό υλικό για τις 

ανάγκες των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, εκεί όπου 
διεξάγονται οι στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ. 
Σχέδια αγοράς ειδικού γερανού για διαχείριση 

μεγάλων ποσοτήτων ουκρανικών σιτηρών � 6

Ιστορικός θρίαμβος για τον 
Φοίνικα στο ντέρμπι της 

Αλεξανδρούπολης με Νίκη!
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Σήμα κινδύνου για τη 
λειψυδρία στη Θράκη

● Μακροχρόνια η πτωτική πορεία των αποθεμάτων νερού στην περιοχή μας

●  Οι δείκτες  παραγωγικότητας της βλάστησης βαίνουν μειούμενοι τα τελευταία δύο χρόνια 

●  Τα τελευταία χρόνια τα υδάτινα αποθέματα έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ ούτε ο φετινός χειμώ-
νας έδωσε τις βροχές που χρειαζόμαστε

●  Συνολικά πέντε περιοχές της χώρας είναι αντιμέτωπες με την έλλειψη νερού και την ξηρασία

� 8

Τιμητική βράβευση 4 γυναικών του Τιμητική βράβευση 4 γυναικών του 
Έβρου με πολύπλευρη προσφορά Έβρου με πολύπλευρη προσφορά 
από την Περιφέρεια ΑΜΘ  από την Περιφέρεια ΑΜΘ  
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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
624
Ο Μωάμεθ σημειώνει μία αποφασι-
στική νίκη κατά των αντιπάλων του 
στη Μέκκα, στη Μάχη της Μπαντρ.

1848
Εξέγερση των κατοίκων της Βιέννης 
τρέπει σε φυγή τον έως τότε πανί-
σχυρο υπουργό Εξωτερικών Μέτερ-
νιχ, που διαφεύγει στην Αγγλία.

1942
Νέα δελτία ψωμιού εκδίδονται στην 
κατεχόμενη Ελλάδα. Οι Ναζί απο-
κτούν το δικαίωμα να ταξιδεύουν 
δωρεάν με τον ηλεκτρικό σιδηρό-
δρομο.

1979
Η Ευρώπη «δημιουργεί» το πρώτο 
(λογιστικό) νόμισμά της. Ονομάζε-
ται ECU (Ευρωπαϊκή Νομισματική 
Μονάδα), δεν κυκλοφορεί στη φυ-
σική μορφή του, αλλά αποτελεί τον 
πρόδρομο του Ευρώ.

2012
Ιδρύεται πολιτικό κόμμα με την επω-
νυμία «Κίνημα ∆εν Πληρώνω» από 
μερίδα πολιτών που δραστηριοποι-
ούνταν στην ομώνυμη κίνηση, κατά 
την διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

2017
∆ιπλή αστυνομική επιχείρηση τα 
ξημερώματα για την εκκένωση των 
καταλήψεων της Βίλας Ζωγράφου, 
στου Ζωγράφου, και του ∆ρακοπού-
λειου Αιμοδοτικού Κέντρου στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Συλλαμβάνονται 
7 καταληψίες στη Βίλα Ζωγράφου, 
ενώ οι 130 Σύροι πρόσφυγες που 
διέμεναν στο ∆ρακοπούλειο μετα-
φέρονται στο Αλλοδαπών. Η αστυ-
νομική επιχείρηση γίνεται με εισαγ-
γελική παραγγελία και πρωτοβουλία 
του ∆ήμου Ζωγράφου (πλειοψηφεί η 
παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ) και του Ερυ-
θρού Σταυρού.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1913
Λάμπρος Κωνσταντάρας, έλληνας 
ηθοποιός του θεάτρου και του κι-
νηματογράφου. (Θαν. 28/6/1985)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1858
Γεώργιος Κουντουριώτης, καραβο-
κύρης και πολιτικός από την Ύδρα, 
με σημαντικό ρόλο στην Ελληνική 
Επανάσταση. (Γεν. 1782)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Μήνυμα ειρήνης και αίτημα αλληλεγγύης προς 
τους γείτονες της Αδριανούπολης από την 
Ορεστιάδα

13
ΜΑΡ
2018

Παράταση αγωνίας και διπλω-
ματικών επαφών για την υπόθεση 
των δύο Ελλήνων στρατιωτικών 
που κρατούνται στις φυλακές της 
Αδριανούπολης από την Πέμπτη 1 
Μαρτίου. Σε μεγάλη συγκέντρωση 
στην Ορεστιάδα, πλήθος κόσμου 
συμπαραστάθηκε στους δύο Έλ-
ληνες στρατιωτικούς που βρίσκο-
νται φυλακισμένοι στις φυλακές 
υψίστου ασφαλείας στην Αδρια-
νούπολη. Η μεγάλη κεντρική πλα-
τεία της πόλης γέμισε από πολίτες 
που πήγαν εκεί από όλο τον Έβρο 
και από άλλα σημεία της Θράκης 
και της Ελλάδος. Ειρηνικά, χω-
ρίς πανό με ακραίες εκφράσεις, 
οι πολίτες έδωσαν με την παρου-
σία τους το μήνυμα του σεβασμού 
του δικαιώματος των πολιτών και 
από τις πλευρές των συνόρων

Ο καιρός σήμερα

4

5...12

7...13

Ανατολή - 06:32
Δύση - 18:21

8...15
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3...13
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«Αυτή είναι η φωνή των μαθητών της Σαμοθράκης που μας κάνει περήφανους και μας δίνει  
ξανά την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. τα πιδιά δε γελιέντιν» (από to FB του Emmanouil 
Stergiou) 

Δεν καθόμασταν με σταυρωμέ-
να τα χέρια για τον σιδηρόδρο-
μο αυτά τα τέσσερα χρόνια. Έγι-
ναν βήματα σημαντικά -που δεν 
είναι η ώρα να τα πούμε γιατί θα 
ακούγονται προκλητικά στα αυτιά 
της κοινωνίας- αλλά η πραγματι-
κότητα είναι ότι ένα μεγάλο κομ-
μάτι του συστήματος λειτουργεί.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Είπαν

Παραλάβαμε από την κυβέρνη-
ση Σαμαρά 24 ιδιωτικοποιήσεις- 
δεσμεύσεις. Και καταφέραμε να 
κρατήσουμε την ΕΥΔΑΠ, να μην 
εκχωρήσουμε το 17% της ΔΕΗ, 
τον ΑΔΜΗΕ, το δίκτυο φυσικού 
αερίου…κι έρχεται τώρα η κυ-
βέρνηση, χωρίς μνημόνιο, τώρα 
πάνω στη τραγωδία και φέρνει 
νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποί-
ηση του νερού. 

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΚΟΙΝ/ΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΣΥΡΙΖΑ=ΠΣ

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

 «ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑ-
ΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ – ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΟΗΕ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΩΣ 
ΧΩΡΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΔΙΟ-
ΤΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΥ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ -ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥ-
ΣΕΩΝ- ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ!»

Ηταν η τοποθέτησή μου στο συνέδριο 
όταν προσπάθησα να μεταφέρω την οδύ-
νη όλων οικογενειών για αυτούς τους 
απολύτως ΑΠΟΤΡΕΨΙΜΟΥΣ θανάτους 
στην Ελλάδα. ενω ολοκληρώθηκε χθες η 
8η Παγκόσμια Συνάντηση των ΜΚΟ για 
την Οδική Ασφάλεια κ την υποστήριξη 
Θυμάτων Τροχαίων.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε στο 
Σαν Σαλβαδορ η υβριδική διεθνής συνά-
ντησή μας 45 εκπροσώπων χωρών in situ 
-εγώ εκπροσώπησα την Ελλάδα ως σύμ-
βουλος του SOS Τροχαία Εγκλήματα– κ 
30 on line της Επιτροπής Οδικης Ασφα-

λείας Ηνωμένων Εθνών όπου προεδρεύει 
ο Δρ Ettiene Krug Πρόεδρος του Τομέα 
Δημοσιας Υγείας, Πρόληψης Τραυματι-
σμών κ Επιδημιολογίας του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας.

Προς ανακούφιση μου ο Ettiene Krug 
Δρ Κρουγκ μοιράστηκε με όλους την αγω-
νία μου κι έθεσε αυστηρά το θέμα της 
ασφαλείας των εθνικών Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς κ της εμπιστοσύνης των πο-
λιτών κάνοντας μάλιστα ειδικές αναρτή-
σεις στο Twitter
Καίτη Μακρή

Η τοποθέτηση της Κ. Μακρή σε Παγκόσμια 
Συνάντηση για την Οδική Ασφάλεια

Διημερίδα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
Ορεστιάδας για την Ημέρα της Γυναίκας

Κόντρα στη λήθη 
Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συμμετείχε 

στον Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ται-
νίας Μικρού Μήκους με θέμα «Το Ολοκαύ-
τωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» που διοργά-
νωσαν η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.

Η καβαλιώτικη συμμετοχή που βραβεύ-
τηκε στον Διαγωνισμό ήταν η ταινία μικρού 
μήκους που «υπογράφει» η ομάδα των Λου-
κίας Ιακωβίδη, Νικόλα Μάνταλου και Παντε-
λή Γιαγκουδάκη με τίτλο «N’Ordinary Teen» 

[σε ελεύθερη μετάφραση, Ένας μη συνηθι-
σμένος έφηβος] και πραγματεύεται την ιστο-
ρία του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της 
Καβάλας. Συγκεκριμένα, η σκηνοθέτρια και 
σεναριογράφος Λουκία ανέσυρε την ιστορία 
του έφηβου Καβαλιώτη Στέφανου Καραγκιο-
ζάκη, γιο φούρναρη επί της οδού Αριστ. Στά-
νη, ο οποίος το 1943, ρίσκαρε τη ζωή του για 
να δώσει δυο καρβέλια ψωμί στους πεινα-
σμένους Εβραίους που οι Αρχές της πόλης 
είχαν «στοιβάξει» σε παρακείμενη καπναπο-
θήκη λίγο πριν φύγουν για τα στρατόπεδα 
εξόντωσης της Τρεμπλίνκα.

Το νεοσύστατο Δημοτικό Συμβούλιο 
Νέων Ορεστιάδας διοργανώνει την πρώ-
τη του δράση, στα πλαίσια εορτασμού της 
Ημέρας της Γυναίκας, η οποία εορτάζεται 
κάθε 8 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, διοργανώνει διημερίδα 
τη Δευτέρα 13 Μαρτίου και την Τρίτη 14 
Μαρτίου 2023, ώρα 18:00 στο Πολιτι-
στικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας (Κωνστα-
ντινουπόλεως 55) με τις παρακάτω 
ενότητες:

1. Η υγεία της γυναίκας - Συ-
χνοί κίνδυνοι στη σημερινή εποχή.

2. Δικαιώματα και σταδιοδρο-
μία των γυναικών σε ηγετικές θέσεις 
στον εκπαιδευτικό και εργασιακό χώ-
ρο.

Ομιλήτριες: Εύη Ορφανού, Πρό-
εδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών 
και Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου, 
Θεοπίστη Κοκοβίδου, Μαία (Κέντρο 
Υγείας Ορεστιάδας), Μαρία Παπα-

δοπούλου  Υπεύθυνη της Women Act 
Αλεξανδρούπολης, Δήμητρα Μαρίνα 
Γιορδαμλή, Corporate Aff airs (Prisma 
Electronics). Χαιρετισμό θα απευθύνει 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Νέων Ορεστιάδας Χρήστος Μουτα-
φίδης, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης 
Μαυρίδης και επίσημοι προσκεκλημένοι.

Είσοδος ελεύθερη.

Ο Καραγκιοζάκης, αμέσως μετά την πρά-
ξη του, έγινε αντιληπτός από τους Βούλγα-
ρους αξιωματικούς και ξυλοκοπήθηκε άγρια! 

Μάλιστα, στην ταινία της Λουκίας Ιακω-
βίδη συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η κόρη και 
ο εγγονός του! Όσο για τους βραβευθέντες, 
θα συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλά-
δος, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Κρατικό Μου-
σείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου» στην Πολωνία!

Κ.Η. 

Ακραία πόλωση 
Οι εκλογές στην Τουρκία πλησιάζουν και 

η πόλωση μεγαλώνει. Με την ημερομηνία 
διεξαγωγής των εκλογών να έχει οριστεί 
για τις 14 Μαΐου, το πολιτικό θερμόμετρο 
ανεβαίνει στην γείτονα χώρα. Υπό τη σκιά 

των καταστροφικών σεισμών που έπληξαν 
τη χώρα, η μάχη των εκλογών προμηνύεται 
κρίσιμη, χωρίς δεδομένο νικητή.

Ένα στιγμιότυπο, χαρακτηριστικό της πό-
λωσης που επικρατεί, δείχνει τη στιγμή που 
ένας ρεπόρτερ πραγματοποιεί γκάλοπ εκλο-
γών στο δρόμο, στα πλαίσια τηλεοπτικής εκ-
πομπής. Σε ένα σημείο συναντάει ένα ζευ-
γάρι και θέτει το ρώτημα, τι θα στηρίξουν 
στις εκλογές.

Ο άντρας απαντάει, χωρίς δεύτερη σκέ-
ψη «Ερντογάν». Αυτό που ακολουθεί όμως 
μάλλον ούτε αυτός δεν το περιμένει, κα-
θώς πετάγεται η σύντροφός του και φωνά-
ζει «Κιλιτσντάρογλου» και του ρίχνει και μία 
φάπα, μεταξύ σοβαρού κι αστείου… Ψυχραι-
μία παιδιά…
Κ.Η. 
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Υπογράφηκε την Παρα-
σκευή 10 Μαρτίου 2023, από 
τον Δήμαρχο Ορεστιάδας 
Μαυρίδη Βασίλη και τον νό-
μιμο εκπρόσωπο της αναδό-

χου εταιρείας, η σύμβαση για 
την εκτέλεση του έργου: «Ανά-
πλαση Οδού Πανταζίδου και 
σύνδεσή της με την Πλατεία 
Ορεστιάδας», συνολικού προ-

ϋπολογισμού 446.505,65 €
Το έργο είναι  συνολικού 

προϋπολογισμού 446.505,65€ 
εκ των οποίων 86.420,45€ εί-
ναι ο ΦΠΑ με την χρηματο-
δότηση του έργου να προ-
έρχεται κατά  190.156,00 € 
από το χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα του Πράσινου Ταμεί-
ου  «Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου», με Άξονα Προτε-
ραιότητας 2 «Αστική Αναζωο-
γόνηση και λοιπές δράσεις πε-

ριβαλλοντικού ισοζυγίου» του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
256.349,65 € από πόρους του 
Δήμου.

Με το έργο προβλέπεται η 
ανακατασκευή πεζοδρομίων 
καθώς και η τοποθέτηση αστι-
κού εξοπλισμού και δενδροφύ-
τευση στο:

- O.T. 31 (επί της οδού 
Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της κε-
ντρική πλατείας και της οδού 
Σκρα.)

- Ο.Τ. 35 (επί της οδού 
Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της κε-
ντρική πλατείας και της οδού 
Σκρα.)

- Ο.Τ. 30 (επί της οδού 
Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της 
οδού Εμ. Ρήγα και της κεντρι-
κή πλατείας)

- Ο.Τ. 34 (επί της οδού 
Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της 
οδού Εμ. Ρήγα και της κεντρι-
κής πλατείας

- Ο.Τ. 30 (πεζοδρόμιο 

επί της οδού Εμ. Ρήγα, μεταξύ 
των οδών Αθ. Πανταζίδου και 
Κωνσταντινουπόλεως.

Κατά μήκος της Αθ. Παντα-
ζίδου, από Εμ. Ρήγα έως Σκρα 
, προβλέπεται η επίστρωση με 
πλάκες φυσικού γρανίτη και θα 
τοποθετηθούν έξυπνα ηλιακά 
παγκάκια, φωτιστικά σώματα, 
προκατασκευασμένα καθιστικά 
μήκους 3,5 μέτρων καθώς και 
προκατασκευασμένα καθιστικά 
κυβοειδούς μορφής.

Ξεκινά το έργο ανάπλασης 
της οδού Πανταζίδου και της 
σύνδεσής της με την πλατεία 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΥΠΕΓΡΑΦΗ 
Η ΣΥΜΒΑΣΗ, 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
446.505,65€    

Τι εργασίες προγραμματίζονται 

Με αφορμή την αναταρα-
χή που έχει επιφέρει το υπό 
συζήτηση νομοσχέδιο για τη 
δημιουργία ΡΑΕ για τα ύδατα, 
το Σωματείο Τακτικού Προ-
σωπικού ΔΕΥΑ Αλεξανδρού-
πολης αναφέρει τα εξής: 

Αυτές τίς μέρες αιφνιδια-
στικά και παρά το πολύνεκρο 
δυστύχημα στα Τέμπη,  βρί-
σκεται σε διαβούλευση νομο-
σχέδιο για τη δημιουργία ΡΑΕ 
για το νερό. Η ρυθμιστική αρ-
χή δημιουργείται όταν υπάρ-
χουν ιδιώτες πάροχοι και το 
αγαθό είναι εμπορεύσιμο.

Στην περίπτωση τού νερού 
όμως το ΣΤΕ έχει αποφανθεί 
ότι είναι δημόσιο αγαθό και 
δε γίνεται να πωληθεί μετα-
φέροντας κέρδη στους παρό-

χους. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
σε όσες χώρες πέρασε το νε-
ρό σέ ιδιώτες η τιμή του αυ-
ξήθηκε υπερβολικά και υπο-
βαθμίστηκε η ποιότητα του. 
Για το λόγο αυτό επανήλθε 
στο δημόσιο όπως στη Γαλ-
λία, την Πορτογαλία το Βε-
ρολίνο.

Ειναι νωπές οι μνήμες από 
την πώληση τής ΔΕΗ καί την 

κατακόρυφη αύξηση τής τι-
μής τού ρεύματος η την ιδι-
ωτικοποίηση τών τρένων με 
τά τρομερά επακόλουθα. Σαν 
σωματείο εργαζομένων θά 
δώσουμε αγώνα για τη μη 
ψήφιση τού νομοσχεδίου 
γιατί είναι καθήκον μας να 
προστατεύουμε το δημόσιο 
αυτό αγαθό και τούς συμπο-
λίτες μας.

Η θέση του 
Σωματείου Τακτικού 
Προσωπικού ΔΕΥΑ 
Αλεξανδρούπολης Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 

σε συνεργασία με το Γραφείο 
Εθελοντισμού διοργανώνουν 
μαθήματα ανώδυνου τοκετού 
από την εθελόντρια μαία και 
εκπαιδεύτρια βρεφικού μασάζ 
κα Μαρία Σαχτούρη. Οι συνε-
δρίες αφορούν στην παράδοση 
μαθημάτων προετοιμασίας για 
φυσιολογικό τοκετό, συμβου-
λευτική και υποστήριξη γονέων 
κατά την περίοδο της εγκυμο-
σύνης και λοχείας.

Ο Β' κύκλος συναντήσε-
ων θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 15.03.2023, ώρες 
10.00-12.00, την Τετάρτη 
22.03.2023, ώρες 10.00-12.00 
και την Τετάρτη 29.03.2023, 
ώρες 10.00-12.00 στον 4ο 
όροφο του Δημοτικού Ωδείου 
Αλεξανδρούπολης, Καραϊσκάκη 
5. Πληροφορίες: 2551026627

Νέος κύκλος μαθημάτων 
ανώδυνου τοκετού στον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης

Από την ερχόμενη 
Τετάρτη

“Θα δώσουμε μάχη για την 
προστασία του δημόσιου 
αγαθού, του νερού”
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Προκηρύχθηκαν θέσεις ει-
δικευμένων ιατρών για την 
ενίσχυση των μονάδων υγεί-
ας στον νομό Έβρου Οι θέσεις, 
συνολικά 19 στον αριθμό αφο-
ρούν τα Νοσοκομεία Αλεξαν-
δρούπολης και Διδυμοτείχου 
αλλά και για τα Κέντρα Υγείας 
Αλεξανδρούπολης. Συγκεκρι-
μένα 13 θέσεις για το ΠΓΝΑ, 4 
θέσεις για το Νοσοκομείο Διδυ-
μοτείχου και 2 θέσεις για τα Κέ-
ντρα Υγείας Αλεξανδρούπολης.

Προκήρυξη 4 θέσεων 
ιατρών στο Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου

Στην προκήρυξη 4 θέσεων 
ειδικευμένων ιατρών προχώ-
ρησε το Γενικό  Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου.

Με ανακοίνωση της διοίκη-
σης οι θέσεις αφορούν:

– Δύο (2)  Διευθυντού 
Εσωτερικής Παθολογίας , για 
την Παθολογική Κλινική του 

Γ.Ν.Διδ.χου
– Μία (1)  Διευθυντού Ψυχι-

ατρικής για το Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας Ορεστιάδας

– Μία (1)  Επιμελητή Β’ Μαι-
ευτικής Γυναικολογίας για τη 
Μ/Γ Κλινική του Γ.Ν.Διδ.χου

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο δι-
οικητής του Νοσοκομείου Χρή-
στος Καπετανίδης με δηλώσεις 
του τονίζει ότι «Ελπίζουμε και 
ευελπιστούμε στη θετική εξέλι-
ξη και των λοιπών διεκδικήσε-
ών μας που εκκρεμούν.

Με ενισχυμένο και βελτι-
ωμένο το Γενικό Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου και τις άλλες 
τοπικές υγειονομικές δομές 
διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη 
του πολίτη στο Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας.

Προς τούτο ευχαριστούμε 
τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ. 
Δημήτριο Τσαλικάκη και την 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
τον υπουργό κ. Αθανάσιο Πλεύ-

ρη και την συμπατριώτισσά μας 
αναπληρώτρια υπουργό κ. Αση-
μίνα Γκάγκα για τη συνεχή και 
αμέριστη συμπαράστασή τους.»

Δήλωση Χρ. 
Δερμεντζόπουλου 

Για το θέμα ο βουλευτής 
Έβρου της Νέας Δημοκρατί-
ας Χρήστος Δερμεντζόπου-
λος με ανάρτησή του στα κοι-
νωνικά δίκτυα αναφέρει:  “Με 
απόφαση της πολιτικής ηγε-
σίας του Υπουργείου Υγείας, 
προκηρύχθηκαν θέσεις ειδικευ-

μένων ιατρών που θα ενισχύ-
σουν τις μονάδες υγείας της 
περιοχής μας. Η ενίσχυση των 
υγειονομικών μονάδων της πε-
ριοχής μας, με ειδικευμένο ια-
τρικό προσωπικό, συμβάλλει 
στην προστασία και προάσπι-
ση της δημόσιας υγείας, προ-
σφέροντας υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες στους πολίτες και 
καλύπτοντας πάγιες βασικές 
ανάγκες υγείας. Η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης και η ηγεσία του Υπουρ-

γείου Υγείας σε συνεργασία με 
τη διοίκηση της 4ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Μακεδονίας 
– Θράκης, θέτουν τη δημόσια 
υγεία ως ύψιστη προτεραιότη-
τα. Η ενίσχυση θα συνεχιστεί 
προκειμένου να θωρακιστεί 
πλήρως υγειονομικά ο νομός 
και για αυτό όλες οι ενέργειες 
μου θα κινηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση”.

Αμειβόμενη πρακτική 
άσκηση νέων γιατρών 
και στο ΠΓΝΑ

Σε Παθολογικά, Χειρουργι-
κά Τμήματα ή Τμήματα Επει-
γόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 
των νοσοκομείων θα μπορούν 
να «ψηθούν», πριν το αγροτι-
κό τους, για έξι μήνες, οι νέοι 
γιατροί.

Η αμειβόμενη πρακτική 
άσκηση σε συνθήκες νοσοκο-
μείου, μία μεταρρύθμιση που 
επεδίωκε η αναπληρώτρια 
υπουργός Υγείας, Μίνα Γκά-
γκα. ήδη από τη θητεία της ως 
πρόεδρος του ΚΕΙΥ λαμβάνει 
«σάρκα και οστά».

Απόφαση ορίζει τις λεπτο-
μέρειες του προγράμματος που 
ξεκινά πιλοτικά.

Η δυνατότητα προκαταρκτι-
κής κλινικής άσκησης έχει θε-
σμοθετηθεί με νομοσχέδιο της 

αναπληρώτρι-ας υπουργού, το 
οποίο περιλάμβανε ρυθμίσεις 
για τη Δευτεροβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας.

Στην τωρινή φάση, το πρό-
γραμμα αφορά σε 115 για-
τρούς και θα πραγματοποιηθεί 
σε 23 νοσηλευτικά ιδρύματα 
της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά 
περιλαμβάνεται και το Νοσο-
κομείο Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την 
απόφαση, θα υλοποιηθεί στα 
εξής νοσοκομεία:

Οι στόχοι του προγράμμα-
τος είναι η άσκηση της Ιατρικής 
σε πραγματικές συνθήκες υπό 
επίβλεψη, καθώς και π ανά-
πτυξη επαγγελματικών χαρα-
κτηριστικών.

Η εκπαίδευση, στο πλαίσιο 
του πιλοτικού προ-γράμματος 
της Προκαταρκτικής Κλινικής 
Ασκησης, περιλαμβάνει σεμινά-
ρια, καθώς και κλινική άσκηση. 
Στην πιλοτική φάση, το πρό-
γραμμα δεν θα είναι υπο-χρε-
ωτικό.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες 
αναμένεται άμεσα να κάνουν 
κάλεσμα προς νέους γιατρούς.

Σε περίπτωση που το ενδι-
αφέρον είναι μεγαλύτερο από 
τις προβλεπόμενες θέσεις, θα 
ακολουθήσει κλήρωση.

Προκηρύχθηκαν θέσεις ειδικευμένων ιατρών 
για Διδυμότειχο και Αλεξανδρούπολη

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 19 ΘΕΣΕΙΣ      

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση νέων 
γιατρών και στο ΠΓΝΑ

Ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας που εδρεύ-
ει στον δήμο Ορεστιάδας, , ανακοι-
νώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου, συνολικού 
αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την 
κάλυψη εποχιακών αναγκών του.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εγκεκριμένου 
ΚΕΥ του Οργανισμού.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα 
εξαρτηθεί από τις ανάγκες του Ορ-
γανισμού και σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να υπερβεί το χρονι-
κό διάστημα που αναφέρεται πα-
ρακάτω.

Οι ανάγκες που θα αντιμετωπι-
στούν, τα απαιτούμενα προσόντα 
και άλλες πληροφορίες αναφέρο-
νται στην αναλυτική ανακοίνωση 
που υπάρχει στον πίνακα ανακοινώ-
σεων στα γραφεία του Οργανισμού, 
Τέρμα Βασ.Κων/νου στην Ορεστι-
άδα και παρέχονται στους ενδια-
φερόμενους μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, κατόπιν τηλεφω-
νικής επικοινωνίας με τον Οργανι-
σμό. Έντυπα αιτήσεων θα παρέ-
χονται από τον Οργανισμό και θα 
υποβάλλονται με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά από τις 04-03-23 
έως και τις 13-03-23, κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλι-
κίας τους και να έχουν την υγεία και 
τη φυσική καταλληλότητα που τους 
επιτρέπει την εκτέλεση των καθη-
κόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να 
έχουν κώλυμα διορισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 25520-22031 (τμή-
μα Διοικητικό).

Ο αριθμός κατά ειδικότητα του 
εποχιακού προσωπικού που θα προ-
σληφθεί είναι:

• 3 ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών (μέχρι 8 
μήνες)

• 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών (μέχρι 8 μήνες)

• 1 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών 
(μέχρι 8 μήνες)

• 1 ΥΕ Εργατοτεχνίτες Διώρυγας 
(μέχρι 8 μήνες)

• 1 ΥΕ Εργατοτεχνίτες Συνεργεί-
ου (μέχρι 8 μήνες)

• 1 ΥΕ Εργατοτεχνίτες Συνεργεί-
ου (μέχρι 8 μήνες)

Ο αριθμός κατά 
ειδικότητα του 
εποχιακού προσωπικού

Προσλήψεις 311 εκπαιδευομένων 
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουρ-
γών. οι οποίοι πρόκειται να καταλάβουν 
θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλά-
δου Γραμματέων.

Στην προκήρυξη συμμετέχουν από-
φοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι 311 εκπαιδευόμενοι πρόκειται να 
καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλ-
λήλων του κλάδου Γραμματέων στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Πολιτικά 
και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες 
και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

Τα απαραίτητα προσόντα

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ ως 
τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 4 του 
άρθρου 22 του ν. 4798/2021) πτυχίο ή 
δίπλωμα τμήματος ή σχολής του πανε-
πιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλ-
λοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΤΕ ως 
τυπικό προσόν απαιτείται (άρθρ. 22 παρ. 
3 του ν. 4798/2021) το πτυχίο ή το δί-
πλωμα τμήματος ή σχολής Τεχνολογι-
κού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή 
Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή 
ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ-

θρο 4 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 
(Α’ 232).

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ ως 
τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 2 του 
άρθρου 22 του ν. 4798/2021) απολυ-
τήριος τίτλος ή πτυχίο σχολής δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου 
σχολείου ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης 
ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της 
αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 
232)

Προσόντα
Για τις θέσεις όλων των κατηγοριών 

(ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) ως πρόσθετο τυπικό 
προσόν απαιτείται:

Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επε-
ξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου,

Ξένη γλώσσα: Για τις κατηγορίες ΠΕ 
και ΤΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό 
προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλι-
κής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής και 
για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μί-

ας από τις πιο πάνω γλώσσες

Υποβολή αιτήσεων
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρο-

νικά στη γραμματεία της Σχολής αιτή-
σεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι 
οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυ-
νων δηλώσεων.

Επίσης δηλώνουν μία μόνο κατη-
γορία, στην οποία επιθυμούν να δια-
γωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστη-
μιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κα-
τηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΔΕ), αναλόγως των τυπικών τους προ-
σόντων. Με τις αιτήσεις συμμετοχής 
συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, 
με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρο-
μή των απαιτούμενων προσόντων και 
η έλλειψη των κωλυμάτων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσε-
ων ξεκινάει αύριο, Παρασκευή 10 Μαρ-
τίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 29 
Μαρτίου 2023.

Ως χρόνος έναρξης του διαγωνισμού 
ορίζεται η 13η Απριλίου 2023.

ΑΣΕΠ: 311 προσλήψεις στα 
δικαστήρια με απολυτήριο λυκείου
Θέσεις και σε 
Αλεξανδρούπολη - 
Ορεστιάδα

Προσλήψεις 8 ατόμων 
στο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας
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Σειρά οχηματαγωγών πλοί-
ων ξεκίνησαν να επισκέπτονται 
το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης, κάτι που θα συνεχισθεί και 
το επόμενο χρονικό διάστημα 
μεταφέροντας στρατιωτικό υλι-
κό για τις ανάγκες των χωρών 
της Ν.Α. Ευρώπης, εκεί όπου 
διεξάγονται οι στρατιωτικές 
ασκήσεις του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα όπως ανέφερε σε 
σχετική του ανάρτηση προ ολί-
γων ημερών ο Πρόεδρος του 
Οργανισμού Λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης Κωνσταντίνος Χα-
τζημιχαήλ «Μετά από τις κινή-
σεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 
με εκφόρτωση και οδική προώ-
θηση για τα United Nations και 
rotation για τον Ιταλικό Στρα-
τό, ξεκινάμε με  ταυτόχρονες 
επιχειρήσεις κυκλικής εναλλα-
γής στρατιωτικού υλικού και 

μέσων του US Army, με συν-
δυασμένες μεταφορές πλοίου-
τρένου-φορτηγών οχημάτων!».

Έτσι κατέπλευσε το θηριώ-
δες USNS BRITTIN.  Το πλοίο 
έχει σημαία Αλάσκας  έχει κα-
τασκευασθεί το 2002 έχει μή-
κος 290 μέτρα,  πλάτος 33 και 
βύθισμα 8,80 μέτρα κάτι που 
το βοηθά να ελλιμενιστεί  στην 
Αλεξανδρούπολη αφού  το λι-
μάνι της έχει βάθος 12 μέτρα.

Ξεκίνησε το ταξίδι του από 
το λιμάνι Τσάρλεστον των ΗΠΑ 
και μετα από 13 ημέρες πλεύ-
σης  έφθασε στην πρωτεύου-
σα του Έβρου για να μεταφέρει 
στρατιωτικό υλικό .

Τις μέρες αυτές υπάρχει μια 
έντονη κινητικότητα στην περι-
οχή , μεγάλος αριθμός φορτη-
γών είναι παραταγμένα για την 
μεταφόρτωση του υλικού το 

οποίο πρόκειται να μεταφερ-
θεί κατά ένα μέρος στη Βουλ-
γαρία και το υπόλοιπο σε άλ-
λες χώρες.

Την ίδια διαδρομή, ακολου-
θούν αντιστρόφως και τα φορ-
τία που επιστρέφουν από τα πε-
δία των ασκήσεων. Να πούμε 
ότι για το σκοπό αυτό θα χρη-
σιμοποιηθεί και το σιδηροδρο-
μικό δίκτυο του νομού.

Για τον συντονισμό και την 
επίβλεψη των διελεύσεων, σε 
συνεργασία με τις αρχές του λι-
μανιού και του ελληνικού στρα-
τού, έχουν εγκατασταθεί ήδη 
στην Αλεξανδρούπολη  200  
Αμερικανοί στρατιωτικοί στο 
“Στρατόπεδο Γιαννούλη” ενώ 
αναμένονται και άλλοι, όλοι 
τους  θα παραμείνουν για τους 
μήνες που θα διαρκέσουν οι 
επιχειρήσεις  μεταφοράς.

Σχέδια αγοράς ειδικού γε-

ρανού για διαχείριση μεγά-

λων ποσοτήτων ουκρανι-

κών σιτηρών

Ειδικό γερανό για τα χύδην 
φορτία σχεδιάζει να προμηθευ-
τεί με χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ και ίδιους πόρους το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης, με 
στόχο και τα ουκρανικά σιτηρά. 
Ειδικότερα, με τον ειδικό γερα-
νό, που θα έχει τη δυνατότητα 
διαχείρισης μέχρι και 1000 τό-
νων χύδην φορτίου ανά ώρα, ο 
ΟΛΑ σχεδιάζει να αναβαθμίσει 
τις δυνατότητές του στο συγκε-
κριμένο πεδίο, ανοίγοντας -με-
ταξύ άλλων- τον δρόμο και για 
τη διαχείριση μεγάλων ποσοτή-
των σιτηρών από την Ουκρα-
νία, όπως επισήμανε, μιλώντας 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθύνων 

σύμβουλος του ΟΛΑ Κωνστα-
ντίνος Χατζηκωνσταντίνου.

Διευκρίνισε ότι προς το πα-
ρόν δεν διακινούνται μέσω 
Αλεξανδρούπολης ουκρανικά 
φορτία σιτηρών, αλλά οι δια-
πραγματεύσεις για την προ-
σέλκυσή τους παραμένουν σε 
εξέλιξη.

Αναλυτικότερα, ο ΟΛΑ επι-
θυμεί, σύμφωνα με τον κ. Χα-
τζηκωνσταντίνου, την ένταξη 
της αγοράς του γερανού στο 
ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά προς 
το παρόν δεν υπάρχει κάτι χει-
ροπιαστό σε αυτό το πεδίο. «Εί-
μαστε σε επαφή με τη διαχει-
ριστική αρχή της Περιφέρειας 
για να χρηματοδοτήσουμε την 
αγορά του γερανού. Στόχος εί-
ναι να διατεθούν χρήματα από 
το ΕΣΠΑ και ίδιους πόρους» 
σημείωσε, χωρίς να επεκταθεί 

σε περισσότερες πληροφορίες 
για τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του γερανού, καθώς κάτι τέ-
τοιο είναι -όπως είπε- πρώιμο.

«Ο γερανός θα μας δώσει 
συγκριτικό πλεονέκτημα στα 
ουκρανικά σιτηρά και γενικά 
στο χύδην φορτίο» σημείωσε ο 
κ. Χατζηκωνσταντίνου, υπενθυ-
μίζοντας ότι σήμερα, μέσω του 
λιμένος της Αλεξανδρούπολης, 
διακινούνται περίπου 450.000 
τόνοι χύδην φορτίου ετησίως. 
Διευκρίνισε δε ότι ο γερανός 
εντάσσεται στη δέσμη των τεσ-
σάρων έργων, προϋπολογισμού 
35 εκατ. ευρώ, που το ΤΑΙΠΕΔ 
ανακοίνωσε πρόσφατα ότι είναι 
αναγκαίο να προχωρήσουν στο 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Ο διευθύνων σύμβουλος 
του ΟΛΑ υπογράμμισε ακόμα 
τη μεγάλη προσπάθεια που έγι-
νε για να ενταχθεί το λιμάνι στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφο-
ρών, πράγμα το οποίο ανοίγει 
-όπως είπε- τον δρόμο για τα 
χρηματοδοτικά κεφάλαια και 
διευκολύνει την προσέλκυση 
μεγάλων έργων στην Αλεξαν-
δρούπολη.

«Με τη δυναμική που απο-
κτά το λιμάνι με έναυσμα τη 
στρατιωτική διάσταση, αναδει-
κνύεται οι δυνατότητές του, η 
υποδομή του καθώς και τα 
εμπορικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής που προσελκύουν 
επενδύσεις από μεγάλες εται-
ρείες» σημείωσε, προσθέτοντας 
ότι κάθε έργο που ολοκληρώ-
νεται, πρέπει να παράγει άμεσο 
οικονομικό αποτέλεσμα.

Αλεξανδρούπολη: Σειρά οχηματαγωγών 
πλοίων επισκέπτονται το λιμάνι

ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ, 
ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΝΑΤΟ   

Σχέδια αγοράς ειδικού γερανού για 
διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων 
ουκρανικών σιτηρών, θα έχει τη 
δυνατότητα διαχείρισης μέχρι και 1000 
τόνων χύδην φορτίου ανά ώρα 

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την 
εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώ-
ματος παράνομης διακίνησης με-
ταναστών από τον Έβρο προς την 
ενδοχώρα, τα εμπλεκόμενα πρό-
σωπα βρέθηκαν αντιμέτωπα με 
τη Δικαιοσύνη. Το Τριμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων Θεσσαλο-
νίκης επέβαλε ποινές κάθειρξης 
που φτάνουν τα 284 (!) χρόνια 
(με εκτιτέα τα 20).

Συνολικά, παραπέμφθηκαν 
να δικαστούν 13 κατηγορούμε-
νοι, ανάμεσά τους ένας 48χρο-
νος με καταγωγή από τη Συρία, 
που, σύμφωνα με τη δικογραφία, 
διηύθυνε την εγκληματική οργά-
νωση και κανόνιζε τις μεταφορές. 
Μεταξύ των υπολοίπων μελών 
τού κυκλώματος περιλαμβάνο-
νταν ο «ταμίας» του, οδηγοί που 
έκαναν τις παράνομες μεταφο-
ρές και κάποιοι που τους «στρα-
τολογούσαν».

Της εξάρθρωσης του κυκλώ-
ματος είχαν προηγηθεί πολύμη-
νες αστυνομικές έρευνες με τη 
συνδρομή και της Europol. Το 
πολυμελές κύκλωμα συντόνιζε τη 
δράση του από ένα ποιμνιοστά-
σιο σε περιοχή ανάμεσα στους 
νομούς Ξάνθης και Ροδόπης.

Ήταν το «στρατηγείο» του κυ-
κλώματος, καθώς από εκεί γίνο-
νταν οι επαφές και συνεννοήσεις 
μεταξύ των μελών, ενώ υπήρξε 
το σημείο αφετηρίας των παρά-
νομων δρομολογίων. Η δικογρα-
φία περιγράφει τουλάχιστον επτά 
περιπτώσεις μεταφορών μετανα-
στών, με τον αριθμό των διακι-
νούμενων να προσεγγίζει τους 
πενήντα. Πληρώνοντας αδρά, οι 
διακινούμενοι είχαν ως προορι-
σμό την ελληνική ενδοχώρα, ενώ 
ένα από τα δρομολόγια είχε προ-
ορισμό τα βόρεια σύνορα.

Στον 48χρονο, κατηγορούμε-

νο ως διευθύνοντα την εγκλη-
ματική οργάνωση, το δικαστή-
ριο επέβαλε την ανώτερη ποινή, 
αυτή των 284 χρόνων κάθειρξης 
(διαμορφώθηκε από το άθροι-
σμα των διακινούμενων προ-
σώπων). Ο ίδιος, όπως ανέφε-
ρε, είχε εκτίσει παλιότερα ποινή 
για παρόμοια αδικήματα, ενώ 
στην απολογία του αρνήθηκε 
την εμπλοκή του στο κύκλωμα. 
«Βρισκόμουν στην Ξάνθη, όπου 
δούλευα στον τομέα της κτηνο-
τροφίας», είπε, ενώ ερωτηθείς 
για συνομιλίες που καταγράφη-
καν από την αστυνομία και φαίνε-
ται πως αφορούσαν τις μεταφο-
ρές, ισχυρίστηκε ότι ήταν προϊόν 
«μεταφράσεων».

Αντίστοιχη στάση τήρησαν 
και τα συγκατηγορούμενα μέ-
λη, στα οποία ανάλογα με τον 
βαθμό εμπλοκής τους στη δρά-
ση της οργάνωσης, επιβλήθηκαν 
ποινές κάθειρξης από 5 έως 73 
έτη. Όλοι όσοι καταδικάστηκαν 
σε ποινές κάθειρξης επέστρεψαν 
στις φυλακές.

Της εξάρθρωσης του κυκλώματος είχαν 
προηγηθεί πολύμηνες αστυνομικές έρευνες με 
τη συνδρομή και της Europol

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκο-
νται οι εργασίες για την ολο-
κλήρωση των εγκαταστάσε-
ων του Κέντρου Ενημέρωσης 
Επισκεπτών στη Λίμνη Τυχε-
ρού. Η Κοινωνική Συνεταιρι-
στικη Επιχείρηση “Πράττω” 
που έχει αναλάβει το χώρο, 
μετά από απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Σου-
φλίου, έχει ήδη προχωρή-
σει σε αρκετές ενέργειες και 
στο κομμάτι το κατασκευα-
στικό του κτηρίου αλλά και 
στο θέμα της οργάνωσης του 
τουριστικού προϊόντος της 
περιοχής της Δημοτικής Ενό-
τητας Τυχερού.

Όπως μας ενημερώνει ο 
αντιδήμαρχος Τυχερού Δη-
μήτρης Δαρούσης, με την συ-
νεργασία της Δημοτικής Ενό-
τητας Τυχερού έχουν σταλεί 
σε όλες τις Σχολικές μονά-

δες, Πανεπιστημιακές σχολές 
της Θράκης αλλά και στους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους μέ-
σω της ΕΠΟΦΕ προτάσεις 
με αναλυτικό πρόγραμμα 
επισκέψεων για την περιο-
χή μας.

Στοχος είναι τέλος Μαρ-
τίου να είναι όλα έτοιμα για 
να υποδέχεται πλέον η πε-
ριοχή μας τους επισκέπτες 
σε οργανωμένες εγκατάστα-
σεις, δίνοντας έτσι οργανω-
μένα και σωστά την εικόνα 
της περιοχής και φυσικά έχο-
ντας πλέον κάτι οργανωμένο 
σταδιακά θα δούμε σημαντι-
κή αύξηση επισκεπτών στην 
περιοχή μας.

Σε εξέλιξη οι εργασίες 
στο Κέντρο Ενημέρωσης 
Επισκεπτών στη Λίμνη Τυχερού

Στοχος είναι τέλος Μαρτίου να είναι 
όλα έτοιμα για να υποδέχεται η 
περιοχή επισκέπτες

Κάθειρξη έως 284 χρόνια για 
μέλη κυκλώματος που διακινούσε 
παράνομα μετανάστες στον Έβρο
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Δεκαοχτώ γυναίκες με 
πλούσια προσφορά στην επι-
στημονική, πολιτική, κοινωνική, 
πολιτιστική και αθλητική ζωή 
της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης βράβευσε η Περιφέ-
ρεια ΑΜΘ, σε ειδική εκδήλωση 
που διοργάνωσε την Τετάρτη 8 
Μαρτίου στην Ξάνθη, με αφορ-
μή τον εορτασμό της Παγκόσμι-
ας Ημέρας της Γυναίκας.

Κεντρική ομιλήτρια της εκ-
δήλωσης, και μία από τις βρα-
βευθείσες, ήταν η πρώην Δή-
μαρχος Αβδήρων κυρία Εύα 
Τσακίρη. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο 
Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρή-
στος Μέτιος ο οποίος και παρέ-

δωσε το τιμητικό βραβείο στην 
κυρία Τσακίρη.

Αναλυτικά βραβεύτηκαν:
Κεντρική ομιλήτρια

•  Εύα Τσακίρη, πρώην Δή-
μαρχος Αβδήρων, για την προ-
σφορά της στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση και στα κοινά

Έβρος
•  Αλίκη Φίσκα, Καθηγή-

τρια Ανατομίας, Πανεπιστημι-
ακό Νοσοκομείο Αλεξανδρού-
πολης, για την προσφορά της 
στην επιστημονική γνώση

•  Ευθυμία Καλεντζίδου, Κα-
θηγήτρια Παραδοσιακής και 
Δημοτικής Μουσικής, για την 

προσφορά της στη διατήρηση 
του παραδοσιακού πολιτισμού

•  Κική Τσακαλδήμη, Ορει-
βάτισσα, για τις διακρίσεις της 
στον αθλητισμό και την προ-
σφορά της σε κοινωφελείς 
σκοπούς

•  Πέπη Κουγιουμτζή, Πρό-
εδρος Καλλιτεχνικού Ομίλου 
Αλεξανδρούπολης, για την 
προσφορά της στον πολιτισμό

Ροδόπη
•  Βιλντάν Γιουσούφ, Κοινω-

νική Λειτουργός, για την προ-
σφορά της στον τομέα της κοι-
νωνικής πολιτικής και πρόνοιας

•  Αλεξάνδρα Πασοπούλου - 
Χατζή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
πρώην Πρόεδρος Μηχανικών 
Δημοσίου Θράκης (ΕΝΔΗΔΑΣ), 
για το σύνολο της επαγγελμα-
τικής σταδιοδρομίας της 

•  Νικολέτα Μπάρμπα, Πα-
γκόσμια Πρωταθλήτρια Πάλης 
Κ17, για τις διακρίσεις της στον 
αθλητισμό

Ξάνθη
•  Ελένη Λάππα, Πρόεδρος 

Συλλόγου Καρκινοπαθών και 
Φίλων Ν. Ξάνθης «Παραμένο-
ντας ΖΩΗΡοι», για την κοινω-
νική και εθελοντική δράση της 
και την προσφορά της στον συ-
νάνθρωπο

•  Χρύσα Καζάκου, Υπαστυ-
νόμος, Διοικητής ΑΤ Μύκης, 
για την εθελοντική δράση της 
στην ενημέρωση γυναικών σε 
ζητήματα ενδοοικογενειακής 
νομοθεσίας και στην ενημέρω-
ση μαθητών σε θέματα κυκλο-
φοριακής αγωγής 

Καβάλα - Θάσος
•  Άννα Γιοβανιού, Πρόε-

δρος Παραρτήματος Καβάλας 
των Γιατρών του Κόσμου, για 
την προσφορά της στον συ-
νάνθρωπο 

•  Σμαρώ Νικολαϊδου, Πρό-
εδρος Φιλοπτώχου Αδελφό-
τητος Κυριών Καβάλας, για τη 
φιλανθρωπική προσφορά της

•  Έλσα (Ερσαΐα) Βακιρτζή 
Κακουλίδου, Επιχειρηματίας, 
για την εθελοντική κοινωνική 
προσφορά της

•  Στέλλα Αργυριάδου, MD, 
PhD, Ειδικός στη Γενική και Οι-
κογενειακή Ιατρική, Κοινοτική 
Ψυχιατρική, για την προσφο-
ρά της στον τομέα της υγείας

•  Φούλη Καμηλαρίδου, 
πρώην Πρόεδρος Σοροπτιμι-
στικού Ομίλου Καβάλας, για 
την εθελοντική κοινωνική προ-
σφορά της

Δράμα
•  Ειρήνη Μπακοπούλου, 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 
Συμπαραστάτρια του Δημό-
τη και της Επιχείρησης Δήμου 
Δράμας, για την προσφορά της 
στην ενδυνάμωση του αυτοδι-
οικητικού θεσμού του Συμπα-
ραστάτη του Δημότη  

•  Ελένη Γαμβρέλη, Ιατρός 
Ρευματολόγος, για την προ-
σφορά της στον τομέα της 

υγείας
•  Μαρία Καμπάνταη, Ψυχο-

λόγος στο Νοσοκομείο Δρά-
μας και συγγραφέας, για την 
προσφορά της στον τομέα της 
ψυχικής υγείας

Εκτός από τον Περιφερειάρ-
χη ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο, βρα-
βεία στις τιμώμενες γυναίκες 
παρέδωσαν επίσης ο Αντιπερι-
φερειάρχης Ξάνθης κ. Κώστας 
Κουρτίδης, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Καβάλας κ. Αλέξης Πολίτης, 
ο Αντιπεριφεειάρχης Δράμας κ. 
Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, ο 
Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ΑΜΘ κ. Χρήστος 
Παπαθεοδώρου, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Επιχειρηματικότητας, 
Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώ-
στας Αντωνιάδης, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Υποδομών κ. Μιχά-
λης Αμοιρίδης, ο Εντεταλμένος 
Περιφερειακός Σύμβουλος Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων και 
Δράσεων Ανάπτυξης Ορεινών 
Περιοχών κ. Τζιχάν Ιμάμογλου, 
ο Εντεταλμένος Περιφερειακός 
Σύμβουλος Αλιευτικής Πολιτι-
κής κ. Ανδρέας Καραγιώργης, ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος Κα-
βάλας και πρώην Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ανάπτυξης κ. Κωστής 
Σιμιτσής, η Ειδική Σύμβουλος 
Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων της Περιφέ-
ρειας και Υπεύθυνη του Με-
γάρου Μουσικής Κομοτηνής 
κ. Ζωή Κοσμίδου και η Υπεύ-
θυνη Δημοσίων Σχέσεων και 
Εκδηλώσεων της Περιφέρειας 
κ. Κατερίνα Φωτιάδου, η οποία 
και παρουσίασε την εκδήλωση.

Η εκδήλωση τιμητικής βρά-
βευσης γυναικών που έχουν 
προσφέρει με τη δράση τους 
στην Ανατολική Μακεδονία και 
τη Θράκη είναι μια πρωτοβου-
λία της Περιφέρειας που πραγ-
ματοποιείται κάθε χρόνο από 
το 2017. Διοργανώθηκε στην 
Κομοτηνή, στην Καβάλα, στη 
Δράμα, στην Αλεξανδρούπολη 
και στην Ξάνθη, ενώ το 2021, 
λόγω της πανδημίας, πραγμα-
τοποιήθηκε διαδικτυακά. Στό-
χος της Διοίκησης της Περιφέ-
ρειας είναι να καταστεί θεσμός.

Τιμητική βράβευση γυναικών με πολύπλευρη 
προσφορά από την Περιφέρεια ΑΜΘ

4 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠ ΟΤΟΝ ΕΒΡΟ, 
18 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ ΒΡΑΒΕΥΗΤΗΚΑΝ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΞΑΝΘΗ     

Διακρίθηκαν για την προσφορά στην 
επιστημονική, πολιτική, κοινωνική, 
πολιτιστική και αθλητική ζωή της 
ΠΑΜΘ

Ο κ Μέτιος με την Αλίκη Φίσκα 

Η κα Φωτιάδου τιμά την Ευθυμία Καλεντζίδου

Με την Κική Τσακαλδήμη 

Τιμή στην Πέπη Κουγιουμτζή, Πρόεδρο 
Καλλιτεχνικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης

Από την εκδήλωση της Περιφέρειας  με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
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Σήμα κινδύνου εξαιτίας της 
λειψυδρίας εκπέμπουν αρκετές 
περιοχές της χώρας, μεταξύ των 
οποίων και η Θράκη, όπου τα τε-
λευταία χρόνια τα υδάτινα απο-
θέματα έχουν μειωθεί σημαντι-
κά, ενώ ούτε ο φετινός χειμώνας 
έδωσε τις βροχές που χρειαζόμα-
στε. Μετά την πρωτοφανή ξη-
ρασία που επικράτησε το 2022 
στην Ευρώπη, ο κίνδυνος για κα-
ταστροφική εκδήλωση του φαι-
νομένου παραμένει ορατός και 
φέτος, με το Eurasia Group να 
προειδοποιεί πρόσφατα πως η 
λειψυδρία θα είναι ο μεγαλύτε-
ρος κίνδυνος για την οικονομία 
το 2023. 

Παράλληλα, όπως αναφέρουν 
σε σχετικό ρεπορτάζ τα Νέα, οι 
προβλέψεις για λειψυδρία στην 
Ελλάδα είχαν διατυπωθεί εδώ 
και χρόνια. Η Επιτροπή Μελέτης 
Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής 
της Τράπεζας της Ελλάδος, το 
2011 ανέφερε πως το 40% της 
ελληνικής επικράτειας, ιδίως στα 
ανατολικά και νότια, κινδυνεύει 
έως το 2100 να ερημοποιηθεί 
λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων 
και αυξημένων θερμοκρασιών.

Στη Βόρεια Ελλάδα
Σοβαρή ανομβρία βιώνουν 

η Μακεδονία και η Θράκη ενώ 
συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα 
από τον Οκτώβριο μέχρι σήμε-
ρα καταγράφεται ο μεγαλύτερος 

αριθμός ημερών με θερμοκρασί-
ες υψηλότερες από το κανονικό 
για την εποχή που συνοδεύτηκαν 
και από σημαντική έλλειψη βρο-
χοπτώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιεύτηκαν στη σελίδα του 
facebook «Καιρικά Νέα Θράκης», 
από την Αλεξάνδρα Γκεμιτζή, Κα-
θηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του ΔΠΘ με ει-
δικότητα στα Γεωγραφικά Συ-
στήματα Πληροφοριών και Ερ-
γαλεία Μοντελοποίησης στην 
Περιβαλλοντική Μηχανική, τα 
υδάτινα αποθέματα στην περι-
οχή της Θράκης παρουσιάζουν 
σοβαρή μείωση τα τελευταία 
χρόνια, όπως φαίνεται και στο 
σχετικό διάγραμμα.

«Δυστυχώς η πορεία των 
υδάτινων αποθεμάτων στην πε-
ριοχή μας δεν είναι ιδιαίτερα αι-
σιόδοξη. Τα δεδομένα από τις 
δορυφορικές αποστολές, αλλά 
και από τους σταθμούς παρακο-
λούθησης στην περιοχή μας, δεί-
χνουν ότι διανύουμε μια περίοδο 
σημαντικής ξηρασίας.

Οι δείκτες υγρασίας επιφανεί-
ας εδάφους αλλά και παραγωγι-
κότητας της βλάστησης βαίνουν 
μειούμενοι τα τελευταία δύο 
χρόνια, ενώ αντίστοιχη πορεία 
ακολουθεί και η εξάτμιση, λό-
γω των μειωμένων διαθέσιμων 
ποσοτήτων νερού. Η συνολική 
αποθήκευση νερού στην περιοχή 

μας (επιφανειακά και υπόγεια νε-
ρά) όπως καταγράφεται από την 
αποστολή GRACE, επιβεβαιώνει 
μια μακροχρόνια πτωτική πορεία 
των αποθεμάτων νερού στην πε-
ριοχή μας.

Ας ελπίσουμε ότι η άνοιξη θα 
φέρει τις πολυπόθητες βροχές 
και ας κάνουμε κι εμείς ό,τι περ-
νάει από το χέρι μας για να μην 
σπαταλήσουμε αυτόν τον πολύ-
τιμο φυσικό μας πόρο».

2 μέτρα κάτω η λίμνη
Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, το σο-

βαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται 
φέτος στη Θεσσαλία: στα τέλη 
Ιανουαρίου η στάθμη της λίμνης 
Πλαστήρα ήταν κατά 1,80 μέ-
τρα χαμηλότερη από πέρυσι. Από 
τότε μέχρι το τέλος Φεβρουα-
ρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου, 
δεν έβρεξε καθόλου, ενώ οι πε-
ριορισμένες βροχοπτώσεις που 
σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες 
του Μαρτίου δεν ήταν ικανές να 
αλλάξουν την εικόνα. Η κατάστα-
ση έχει εντείνει την αγωνία των 
παραγωγών, οι οποίοι επισημαί-
νουν πως οι καλλιέργειες αντι-

μετωπίζουν ήδη προβλήματα. Η 
ανησυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη 
στους καλλιεργητές σιταριού και 
κριθαριού καθώς τα φυτά έχουν 
ήδη μεγαλώσει, λόγω του ήπι-
ου χειμώνα, και έχουν ανάγκη 

από νερό. Η λήψη μέτρων θε-
ωρείται επιτακτική. Σύμφωνα με 
πρόσφατη επιστημονική μελέτη, 
περίπου το 24% των εδαφών 
σε λοφώδεις περιοχές της Θεσ-
σαλίας θα καταστεί ως το 2050 
ακατάλληλο για καλλιέργεια λό-
γω διάβρωσης και το 7% λόγω 
αλάτωσης. «Η απώλεια εδάφους 
θα έχει αναπόφευκτα αρνητικό 
αντίκτυπο στη συνολική γεωρ-
γική παραγωγή», ανέφερε πρό-
σφατα ο Ανδρέας Ι. Καραμάνος, 
ακαδημαϊκός, πρώην πρύτανης 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, 
ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα.

Χάθηκε πολύτιμο νερό
Ανησυχία επικρατεί και στην 

Ανατολική Κρήτη, καθώς η ανομ-
βρία έχει μειώσει σημαντικά τα 
αποθέματα νερού στα φράγματά 
της. Οι ραγδαίες βροχοπτώσεις 
των τελευταίων ημερών αύξησε 
μεν το συνολικό άθροισμα του 
νερού, αλλά λόγω της βιαιότη-
τας της βροχής σημαντικό μέρος 
της χάθηκε καθώς απέρρευσε 
γρήγορα.

Επιβολή μέτρων
Στις περιοχές που αντιμετωπί-

ζουν λειψυδρία οι αρμόδιοι δεν 
αποκλείουν το ενδεχόμενο επι-
βολής περιορισμού στην κατα-
νάλωση. Μία από αυτές τις πε-
ριπτώσεις είναι η Χίος όπου στις 
αρχές Φεβρουαρίου οι βροχομε-

τρικοί σταθμοί της Κεντρικής Χί-
ου, όπου διαμένει ο κύριος όγκος 
του πληθυσμού, είχαν καταγρά-
ψει σχεδόν 35 εκατοστά νερού, 
ενώ πιο ανησυχητική ήταν η κα-
τάσταση στη Νότια Χίο και στα 
βορειοδυτικά, στη Βολισσό, με 
22,9 εκατοστά. Τα δεδομένα σή-
μαναν συναγερμό για ενδεχόμε-
νη έλλειψη νερού τη θερινή και 
τη φθινοπωρινή περίοδο. 

«Για πρώτη χρονιά ύστερα 
από πολλά χρόνια έχουμε 30 πό-
ντους νερού, όταν τις άλλες χρο-
νιές είχαμε κατά μέσο όρο 60-80 
πόντους. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
έχει βρέξει καθόλου και πως όσα 
επιφανειακά νερά είχαμε για να 
γεμίσουν οι λιμνοδεξαμενές και 
οι πηγές, δεν έχουν τρέξει. Ετσι 
είμαστε στο μηδέν. Και έχουμε 
μπροστά μας το καλοκαίρι που οι 
ανάγκες αυξάνονται λόγω του-
ρισμού», λέει στα «ΝΕΑ» ο Βα-
σίλης Μυριαγκός, πρόεδρος της 
Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης 
Χίου. «Για να βρούμε νερό υπάρ-
χουν δύο τρόποι: ο ένας είναι να 
βρέξει ο Θεός και ο δεύτερος να 
λάβουμε μέτρα. Αυξήσαμε τις μο-
νάδες αφαλάτωσης, θα δώσου-
με νερό από γεωτρήσεις προ-
σπαθώντας να βελτιώσουμε την 
ποιότητά του. Πιστεύουμε πως θα 
βγάλουμε το καλοκαίρι – το τρα-
γικό, όμως, είναι ότι δεν ξέρουμε 
τι θα γίνει του χρόνου…».
Κ.Η. 

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σήμα κινδύνου για τη λειψυδρία στη Θράκη

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ Η ΠΤΩΤΙΚΗ 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΑΣ, ΕΝΩ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΒΑΙΝΟΥΝ 
ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ      

Συνολικά πέντε περιοχές της χώρας είναι 
αντιμέτωπες με την έλλειψη νερού και την 
ξηρασία

Τα τελευταία χρόνια τα υδάτινα αποθέματα έχουν μειωθεί σημαντικά, 
ενώ ούτε ο φετινός χειμώνας έδωσε τις βροχές που χρειαζόμαστε

Σήμα κινδύνου εξαιτίας της λειψυδρίας εκπέμπουν αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Θράκη
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Η 35η επιστημονική συνά-
ντηση για το αρχαιολογικό έρ-
γο στη Μακεδονία και τη Θράκη 
(AEMΘ), πραγματοποιήθηκε στις 
9-10 Μαρτίου με 68 ανακοινώ-
σεις σχετικές με την έρευνα που 
διεξάγεται στον βορειοελλαδι-
κό χώρο, από τον Έβρο ως την 
Καστοριά.

Στη συνάντηση παρουσιά-
στηκαν αναλυτικά οι αρχαιο-
λογικές εργασίες στον αρχαι-
ολογικό χώρο Μαρώνειας, στο 
πλαίσιο του έργου «Βελτίωση 
- Διαμόρφωση οδού Μαρώνει-
ας-παραλίας Πετρωτών-ορίων 
Ν. Έβρου».

Τα ευρήματα
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Ροδόπης, όπως αναφέρει το 
xronos.gr, παρουσίασε τα ευ-
ρήματα που έχουν έρθει στο 
φως μέχρι στιγμής, καθώς οι 
εργασίες κατασκευής βρίσκο-
νται ακόμα σε εξέλιξη και δεν 
αποκλείεται να αποκαλυφθούν 
και άλλες αρχαιολογίες.

Στη Χιλιομετρική Θέση (Χ.Θ.) 
1+600 (σ.σ. απέναντι από την 
κύρια είσοδο του αρχαίου θε-
άτρου Μαρώνειας) αποκαλύ-
φθηκαν δύο κάθετοι τοίχοι. 
Στην εσωτερική πλευρά του 
ενός τοίχου σώζονται τμημα-
τικά οι απαρχές τριών τοιχίων. 
Η απόσταση μεταξύ των τοιχί-
ων δεν είναι σταθερή, δηλαδή 
δεν παρουσιάζουν ομοιομορ-
φία ως προς το μήκος και το 
πλάτος τους. Τα ευρήματα που 
ανακαλύφθηκαν μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν έξι χάλκινα νομί-
σματα και ένα ακέφαλο ειδώλιο 
γυναικείας μορφής. Η κεραμική 
και τα νομίσματα χρονολογούν 
το κτίριο στα τέλη του 4ου και 
στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.

Επίσης στη Χιλιομετρική Θέ-
ση (Χ.Θ.) 1+300 μόλις 75 μέ-
τρα από το αρχαίο θέατρο της 
Μαρώνειας αποκαλύφθηκε 
τμήμα κτιρίου. Μεταξύ άλλων 
στον ίδιο χώρο βρέθηκαν χάλ-
κινη αιχμή βέλους μια δεύτερη 
με μονόγραμμα «ΕΒ», καθώς 

και 11 χάλκινα νομίσματα. Να 
τονιστεί ότι στον συγκεκριμένο 
χώρο βρέθηκαν και άλλα ευρή-
ματα όπως αντικείμενα και άλλα 
νομίσματα.

Ακόμη στη Χ.Θ. 1+200 που 
βρίσκεται κοντά στο Ιερό του 
Διονύσου έχει αποκαλυφθεί 
τετράπλευρος χώρος. Από την 
διερεύνηση της περιοχής της 
οποίας η ανασκαφή δεν έχει 
ολοκληρωθεί, έχει έρθει στο 
φως σημαντική ποσότητα χρη-
στικής κεραμικής, καθώς και άλ-
λα ευρήματα όπως τμήματα από 
πήλινα ειδώλια, από τα οποία 
σώζεται αποσπασματικά και ένα 
ειδώλιο φτερωτής μορφής. Βρέ-
θηκαν επίσης 35 χάλκινα νομί-
σματα στην ευρύτερη περιοχή.

Υπό κατασκευή ο δρόμος 
των 14 χιλιομέτρων

Το έργο που βρίσκεται σε 
εξέλιξη για τον δρόμο έχει κα-
ταγραφεί πολλάκις στο παρελ-
θόν. Έχει προϋπολογισμό περί 
των 14εκ. ευρώ και σύμβαση 
περί των 7εκ. ευρώ. Χρηματοδο-
τείται μέσω του ΕΣΠΑ της Περι-
φέρειας. Ο δρόμος θα είναι συ-
νολικού μήκους 14 χιλιομέτρων. 
Θα ξεκινάει νότια της Μαρώνει-
ας, θα διέρχεται από το αρχαίο 
θέατρο, θα διασχίζει την περιοχή 
της Μαρμαρίτσας και τα τείχη 
της αρχαίας Ισμάρας, θα συνε-
χίζει πάνω από την παραλία Πε-
τρωτών και τον αρχαιολογικό 
χώρο Μεσημβρίας-Ζώνης και 
θα καταλήγει στον υπάρχοντα 
δρόμο προς Δίκελλα και Μάκρη.

Στα τμήματα όπου δεν υπάρ-

χουν αρχαιολογικοί περιορι-
σμοί ο δρόμος θα έχει πλάτος 
6,5 μέτρα, ενώ σε σημεία όπου 
υπάρχουν αρχαιολογικά ευρή-
ματα το πλάτος θα προσαρ-
μόζεται ανάλογα με τον δια-
θέσιμο χώρο. Κατά μήκος του 
δρόμου θα κατασκευαστούν 
τέσσερις χώροι στάθμευσης 
(νότια της Μαρώνειας, στα 
Μακρά Τείχη, στη Σύναξη και 
στη διασταύρωση προς Άγιο 
Ευγένιο) καθώς και δύο φω-
ταγωγημένοι ισόπεδοι κόμβοι 
(στις διασταυρώσεις με τους 
δρόμους Μαρώνεια - Άγιο Χα-
ράλαμπο και Πετρωτά - παραλία 
Πετρωτών).

Από το χώρο στάθμευσης νό-

τια της Μαρώνειας μέχρι το αρ-
χαίο θέατρο θα κατασκευαστεί 
λιθόστρωτος πεζόδρομος μή-
κους 1,4 χιλιομέτρου και πλά-
τους 2 μέτρων. Για την απορροή 

των υδάτων ο δρόμος θα διαθέ-
τει συνολικά 78 τεχνικά, ενώ θα 
κατασκευαστεί και μία γέφυρα 
ανοίγματος 28,5 μέτρων.

Παρουσιάστηκαν τα αρχαιολογικά 
ευρήματα στον υπό κατασκευή δρόμο 
Μαρώνειας-Δικέλλων 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 35ΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ             

Αρκετά τα ευρήματα μέχρι στιγμής   

Παρουσιάστηκαν τα αρχαιολογικά ευρήματα στον υπό κατασκευή 
δρόμο Μαρώνειας-Δικέλλων στο πλαίσιο της 35ης επιστημονικής 
συνάντησης αρχαιολόγων

Συνεχίζονται και οι αρχαιολογικές εργασίες στον 
αρχαιολογικό χώρο Μαρώνειας

Από το χώρο στάθμευσης νότια της Μαρώνειας μέχρι το 
αρχαίο θέατρο θα κατασκευαστεί λιθόστρωτος πεζόδρομος 
μήκους 1,4 χιλιομέτρου και πλάτους 2 μέτρων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ:
΄΄ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΄΄
ΤΜΗΜΑ  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στις 29-03-2023 ημέρα Τετάρ-
τη και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00 πμ., θα διενεργήσει στα γραφεία του 
Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης,  Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγω-
νισμό, για την εκμίσθωση χώρου  προς άσκηση και εκμετάλλευση του 
δικαιώματος  λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων στον 
Κρατικό Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης,  για το χρονικό διάστημα τρι-
ών (3) ετών, σύμφωνα με την υπ.  Αρίθμ. ΥΠΑ Κ.Γ./Δ11/Γ 4842/09-03-
2023 Προκήρυξη.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους Διακήρυξης και αντίγραφα 
αυτής,  θα παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Εκμεταλλεύσεων και 
Προσόδων (Γ) της Δ/νσης Οικονομικού και Εφοδιασμού της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Πύργος Ελέγχου πρώην 
Ανατολικού Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Συγκρότημα ΚΕΠΑΘΜ,  Ελ-
ληνικό 16777, τηλ. 2108916271, από 09:00 π.μ.-14:00 μ.μ. (Απαιτείτε 
έκδοση ειδικής άδειας εισόδου επισκεπτών) και από τον Κρατικό Αερο-
λιμένα Αλεξανδρούπολης  Δημόκριτο τηλ  2551089302 -303.

Αλεξανδρούπολη  10 Μαρτίου 2023
     Ο Αναπληρωτής Αερολιμενάρχης

Στυλιανός Ζαντανίδης

                                                                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦ: Παπαθανασίου Μαρία
Τηλ 2551042195
e-mail:dim@samothraki.gr

Σαμοθράκη 3/3/2023

Αρ. πρωτ.910      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗ-

ΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια με τίτλο ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ’’ συνολικού προϋπολογισμού 481.368,00€ πλέον 
ΦΠΑ (24%), διάρκειας δεκατεσσάρων  (14) μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης και με χρηματοδότηση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
–   Πρόγραμμα   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ   ΙΙ   στο   οποίο,   σύμφωνα με   την   με   
αρ.   πρωτ. 88341/16.12.2020   απόφαση   (ΑΔΑ:ΩΧΚ846ΜΤΛ6-ΓΕΗ).     

Αντικείμενο είναι η προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλη-
τικών δραστηριοτήτων για το Δήμο Σαμοθράκης, για την στέγαση των 
αθλητικών δραστηριοτήτων. Το εσωτερικό του θόλου θα αξιοποιηθεί ως 
πολυδύναμος χώρος, ο οποίος θα καταλαμβάνεται από ένα γήπεδο πο-
δοσφαίρου, ένα γήπεδο μπάσκετ και αποδυτήρια, καθώς και η προμήθεια 
αθλητικών εγκαταστάσεων, για τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ που 
θα είναι εντός του θόλου, καθώς και εξοπλισμός για γήπεδο μίνι ποδο-

σφαίρου (5x5). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές απαι-
τείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημέ-
νη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 5η 
Απριλίου 2023 και ώρα 15:00μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η αποσφρά-
γιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 12η Απριλίου 2023 και 
ώρα 11.00 π.μ..

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής, 
ποσού:  9.627,36€ 

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
2551042195). Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πλη-
ροφοριών εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμε-
ση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, από τη 
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ.185739) και στην ιστο-
σελίδα http://samothraki.gr πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΔΗΜΟΣΙ-
ΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο Δήμαρχος
Νικόλαος Γαλατούμος

"Ως ιδιοκτήτες κατά 50% εξ' 
αδιαιρέτου του ακινήτου που 
βρίσκεται στην οδό 14ης Μαϊ-
ου αρ.63 στην Αλεξανδρούπο-
λη Έβρου, διαμαρτυρόμαστε 
εντονότατα για τις απαράδε-
κτες και επί της ουσίας προ-
σβλητικές προς το πρόσωπό 
μας, ως ιδιοκτητών, φράσεις 
που απαντούν στο άρθρο το 
οποίο δημοσιεύτηκε για το ακί-
νητό μας στις 7 Μαρτίου 2023, 
καθώς και για ανακριβείς και/ή 
ελλιπείς πληροφορίες του εν 
λόγω κειμένου που συσκοτί-
ζουν την πραγματικότητα.  Ει-
δικότερα,

1. Διαβάζοντας κανείς στον 
τίτλο «Ιδιοκτησία του δημο-
σίου το κτίριο του ΕΜΘ μετά 
την αναγκαστική απαλλοτρί-
ωσή του», σχηματίζει αρχικά 
την εντύπωση, αφενός ότι το 
κτήριο είναι όντως ιδιοκτησία 
του δημοσίου, αφετέρου ότι το 
«ΕΜΘ» (η αστική μη κερδοσκο-
πική εταιρεία η πλήρης επω-
νυμία της οποίας είναι «ΕΜΘ-
Αγγελική Γιαννακίδου») έχει 
νομικά δικαιώματα σε αυτό, 
ενώ στην πραγματικότητα το 
κτήριο ανήκει σε εμάς, και η 
αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρεία «ΕΜΘ-Αγγελική Γιαννακί-
δου» δεν έχει κανένα έννομο 
συμφέρον επ' αυτού. Βεβαί-
ως, ο τίτλος συμπληρώνεται 
από το «μετά την αναγκαστι-
κή απαλλοτρίωσή του», αλλά 

η εσφαλμένη εντύπωση των 
αναγνωστών έχει ήδη σχηματι-
στεί, και η ζημία στο πρόσωπό 
μας συντελεστεί. Ας αφήσου-
με κατά μέρος το πόσα έτη θα 
χρειαστούν μέχρι να καταστεί 
(εάν τελικά καταστεί) το δημό-
σιο ιδιοκτήτης του ακινήτου – 
γνωρίζουμε τι σημαίνει απαλ-
λοτρίωση σε επίπεδο χρόνου. 

2. Παρομοίως και ατυχέ-
στατα σημειώνεται στο άρθρο, 
ότι στην απόφαση απόρριψης 
αναφερόμαστε «χαρακτηριστι-
κά» «φερόμενοι ως ιδιοκτή-
τες», αφήνοντας να πλανάται 
η εντύπωση ότι ίσως δεν είμα-
στε. Ωστόσο, ο συντάκτης του 
άρθρου όφειλε να διερευνή-
σει τις πάγιες, στερεοτυπικές 
υπηρεσιακές διατυπώσεις που 
χρησιμοποιεί σε όλα τα έγγρα-
φα το υπουργείο, για παν νο-
μικό ενδεχόμενο: ΟΛΟΙ οι ιδιο-
κτήτες αναφέρονται ΠΑΝΤΟΤΕ 
ως «φερόμενοι». Δεν θέλουμε 
άλλωστε να πιστέψουμε ότι το 
άρθρο εν γνώσει του συντάκτη 
παραλείπει να αναφερθεί, λα-
κωνικά έστω, στην ιδιοκτησι-
ακή πορεία του κτηρίου μετά 
την πώλησή του από τον Μιλ-
τιάδη Αλτιναλμάζη την δεκαε-
τία του 1930, οπότε το ακίνητο 
δόθηκε ως προικώο στην εκ 
μητρός γιαγιά μας, Χρυσούλα 
Χρυσοστόμου, για να περάσει 
αργότερα ως προικώο στην 
μητέρα μας Ζαφειρία Παπα-

θανασίου (το γένος Χρυσοστό-
μου) και, στις αρχές του 21ου 
πλέον αιώνα σε εμάς. 

3. Πληροφορούμε τον συ-
ντάκτη του άρθρου, επειδή 
φαίνεται να το αγνοεί, όταν 
αναφέρεται στα 21 έτη στέ-
γασης της στο κτήριο, πως τα 
τελευταία πέντε έτη (από τις 
31.3.2018!) η αστική μη κερ-
δοσκοπική εταιρεία η πλήρης 
επωνυμία της οποίας είναι 
«ΕΜΘ-Αγγελική Γιαννακίδου» 
στεγάζεται στο ακίνητό μας 
εντελώς ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ: Το 
μισθωτήριο συμβόλαιο έχει 
λήξει προ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ, η 
αγωγή απόδοσης μισθίου έχει 
κατατεθεί προ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ, 
η μετά από πολλές αναβολές 
εκδίκαση της υπόθεσης έχει 
οδηγήσει σε δικαστική από-
φαση έξωσης, απόφαση την 

οποίαν ΔΕΝ έχει εφεσιβάλει 
η κα Α. Γιαννακίδου.

 4. Και ακόμη, όταν αναφέ-
ρεται στην «προσπάθεια της 
οικογένειας Γιαννακίδη», προ-
φανώς ο συντάκτης αγνοεί πα-
ντελώς ότι η κα Α. Γιαννακίδου 
προέβη σε ανακαίνιση του (δι-
ατηρητέου έως το 2019) κτη-
ρίου (έναντι απειροελάχιστου 
μισθώματος κατά τα εξήμι-
σι πρώτα έτη της μίσθωσης),  
χωρίς οικοδομικές άδειες και 
εγκρίσεις καίτοι το μισθωτή-
ριο συμβόλαιο την καθιστού-
σε υπεύθυνη για την τήρηση 
των νόμων και των διατάξεων 
– και αυθαιρέτως επίσης δεν 
άλλαξε την χρήση του κτηρίου 
που ήταν (και είναι ως αυτή τη 
στιγμή) επισήμως «κατοικία». 
Ποιος μπορούσε να διανοη-
θεί ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο; 

Πέσαμε κυριολεκτικά από τα 
σύννεφα όταν ενδιαφερόμε-
νος αγοραστής το 2017 δι-
απίστωσε ότι ο φάκελος του 
ακινήτου ήταν ισχνότατος και 
ελλιπέστατος.  

5. Το ρήμα «αποδοθεί» που 
τεχνηέντως χρησιμοποιείται 
στο άρθρο δημιουργεί επι-
πλέον την απολύτως εσφαλ-
μένη εντύπωση ότι το ελληνι-
κό δημόσιο έχει ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα στο ακίνητό μας, 
προσβάλλοντας τα κατοχυρω-
μένα από το σύνταγμα και την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία ιδιοκτη-
σιακά μας δικαιώματα.

 Με την επιφύλαξη παντός 
νομίμου δικαιώματός μας,

Ζητούμε να δημοσιεύσετε 
άμεσα και ακέραια την επιστο-
λή μας (συμπεριλαμβανομένου 
του υστερόγραφου)

Μαρία Παπαθανασίου

Γεώργιος Παπαθανασίου

 Υ.Γ.. Εκφράζουμε την τερά-
στια απορία: Υπάρχει συμβο-
λαιογραφικό έγγραφο με το 
οποίο η κα Γιαννακίδου παρα-
χωρεί την ΙΔΙΩΤΙΚΗ συλλογή 
της ή την (ΙΔΙΩΤΙΚΗ, οικογε-
νειακή) αστική μη κερδοσκο-
πική εταιρεία της οποίας είναι 
πρόεδρος συνολικά σε δημό-
σιο φορέα; Εμείς τουλάχιστον 
δεν γνωρίζουμε τέτοιο συμβο-
λαιογραφικό έγγραφο. Ας το 
εμφανίσει – διαφορετικά η έν-
νοια της «δημόσιας ωφέλειας», 
κι ας την επικαλείται το υπουρ-
γείο, είναι εντελώς αόριστη και 
αφήνει πολλά, πάρα πολλά, 
περιθώρια αυθαιρεσιών."

Απάντηση των ιδιοκτητών του κτιρίου 
στο οποίο στεγάζεται το ΕΜΘ

ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΑΣ     

Kύριε Διευθυντά, εκ μέρους 
των εντολέων μου 
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ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καλούν σε 
24ωρη, πανεργατική απεργία 
την ερχόμενη Πέμπτη για τα Τέ-
μπη. Απαιτούν να έρθουν στην 
επιφάνεια οι πραγματικοί ένο-
χοι της τραγωδίας και να στα-
ματήσει η πολιτική των ιδιωτι-
κοποιήσεων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με 
την εξουσιοδότηση που έλα-
βε από το Γενικό Συμβούλιο, 
αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης 
Πανδημοσιοϋπαλληλικής Πα-
νελλαδικής απεργιακής κινη-
τοποίησης για την Πέμπτη 16 
Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση της ΑΔΕΔΥ, «ενώνο-
ντας τη φωνή των δημοσίων 
υπαλλήλων με αυτή των ερ-
γαζομένων στον ιδιωτικό το-
μέα για να απαιτήσουμε με τη 
γενική πανεργατική απεργία:

• να έρθουν στην επι-
φάνεια οι πραγματικοί ένοχοι 

του εγκλήματος των Τεμπών 
και να αποδοθούν οι ευθύνες 
στους υπαίτιους.

• να σταματήσει η πο-
λιτική των ιδιωτικοποιήσεων, 
της εμπορευματοποίησης και 
της λειτουργίας των δημοσίων 
υπηρεσιών με ιδιωτικοοικονο-
μικά κριτήρια, να σταματήσει 
να αντιμετωπίζεται η προστα-
σία της εργασίας και της ζωής 
ως κόστος».

Επίσης, στην ίδια ανακοίνω-
ση η ΑΔΕΔΥ τονίζει: «Το έγκλη-
μα των Τεμπών δε θα συγκαλυ-
φθεί. Διεκδικούμε τη ζωή που 
μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα 
δικαιώματα, ένα καλύτερο μέλ-
λον για εμάς και τα παιδιά μας».

Παράλληλα, με ομόφωνη 
απόφαση των συνέδρων του 
38ου Συνέδριου της ΓΣΕΕ απο-
φασίστηκε η προκήρυξη νέας 
πανελλαδικής απεργίας ύστερα 
από εισήγηση του απερχόμενου 
προέδρου της.

«Η χώρα μας βιώνει μέρες 
πένθους, μετά το πολύνεκρο 
δυστύχημα στα Τέμπη, που κό-
στισε τη ζωή σε τουλάχιστον 
57 ανθρώπους, επί το πλείστον 
νέα παιδιά. Η εθνική τραγω-
δία στα Τέμπη έχει συγκλονί-
σει τους πάντες. Παιδιά, νέους, 
μεγάλους. Διαδηλώσεις, μηνύ-
ματα σε τοίχους, σε αυλές σχο-
λείων, σε αίθουσες πανεπιστη-
μίων έχουν κατακλύσει τη χώρα 
ολόκληρη.

Ο καθένας αλλά και όλοι μα-

ζί θέλουμε να εκφράσουμε με 
το δικό μας τρόπο τη διαχρο-
νική μας απογοήτευση για όσα 
δεν έγιναν, μα πάνω απ’ όλα 
την οργή για αυτό που συνέβη 
στα Τέμπη" αναφέρειη ΓΣΕΕ. 
Κατόπιν αυτών η ΓΣΕΕ, με ομό-
φωνη απόφαση του 38ου Πα-
νελλαδικού Συνεδρίου της, το 
οποίο διεξάγεται στο Καβούρι 
Αττικής, αποφάσισε την πραγ-
ματοποίηση 24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛ-
ΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ την Πέ-
μπτη 16 Μαρτίου 2023, ενώ 

απέτισε φόρο τιμής στους νε-
κρούς ξεκινώντας το συνέδριό 
της με ενός λεπτού σιγή για τα 
θύματα του συγκλονιστικού σι-
δηροδρομικού δυστυχήματος.

"Για τους εργαζόμενους 
όλης της χώρας η διερεύνηση 
σε βάθος και η απόδοση ευ-
θυνών, καθώς και η λήψη μέ-
τρων για να μη ξαναθρηνήσου-
με ανθρώπινες ζωές, αποτελεί 
κεντρικό αίτημα της κοινωνίας 
και βρίσκεται στο επίκεντρο της 
απεργιακής μας κινητοποίησης. 

Η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη, η 
μετάθεση ευθυνών και οι τυχόν 
καθυστερήσεις δε θα επιτρέ-
ψουμε να οδηγήσουν στη λήθη.

Απαιτούμε να διερευνηθούν 
σε όλο το εύρος οι αιτίες του 
δυστυχήματος και να αποκα-
λυφθούν οι υπεύθυνοι. Οι κομ-
ματικές και εκλογικές σκοπιμό-
τητες δε θα επιτρέψουμε να 
γίνουν αιτία εύκολων καταλο-
γισμών και ανταλλαγής κατη-
γοριών" αναφέρει σε ανακοί-
νωση της η ΓΣΕΕ.

ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ: Ανακοίνωσαν 
24ωρη πανελλαδική απεργία 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ  

Απαιτούν να έρθουν στην επιφάνεια 
οι πραγματικοί ένοχοι της τραγωδίας 
και να σταματήσει η πολιτική των 
ιδιωτικοποιήσεων

Εντός των επόμενων ημε-
ρών αναμένεται να κατατεθεί 
στην Βουλή το πολυνομοσχέ-
διο του υπουργείου Οικονομι-
κών, που μεταξύ των άλλων θα 
προβλέπει την πληρωμή των 
τελών κυκλοφορίας με την 
μήνα και την κατάργηση του 
προστίμου των 100 ευρώ για 
εκπρόθεσμη υποβολή φορο-
λογικών δηλώσεων, υπό την 
αίρεση ότι ο φόρος που προ-
κύπτει δεν θα υπερβαίνει τα 
100 ευρώ.

Παράλληλα, θα θεσμοθε-
τούνται οι πρόσφατες εξαγ-
γελίες της κυβέρνησης για την 
αναβίωση των παλαιών ρυθμί-
σεων οφειλών προς την Εφο-
ρία και τα Ταμεία, όπως επίσης 
η παράταση των μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ για συγκε-
κριμένες κατηγορίες αγαθών 
και υπηρεσιών και η επιστροφή 
του Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωση στο αγροτικό πετρέλαιο.

Σε ό,τι αφορά τα τέλη κυ-
κλοφορίας με τον μήνα, οι 
πληροφορίες αναφέρουν 
ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα 
για την άρση ακινησίας πριν 
το Πάσχα, που είναι στις 16 
Απριλίου.

Αρχικός στόχος ήταν πά-
ντως να ξεκινήσει η εφαρμο-
γή του μέτρου από την 1η του 
επόμενου μήνα, δηλαδή νωρί-
τερα από κάθε άλλη χρονιά.

Ας δούμε αναλυτικά τι θα 
περιλαμβάνει το υπό κατάθε-
ση νομοσχέδιο:

Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθε-
σμες φορολογικές δηλώσεις: 
Καταργείται το πρόστιμο των 
100 ευρώ, για την εκπρόθε-
σμη υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων. Το μέτρο αυτό θα 
αφορά φυσικά πρόσωπα που 
υποβάλλουν εκπρόθεσμες δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήμα-
τος και αυτές είναι μηδενικές, 
πιστωτικές, αλλά και χρεωστι-

κές υπό την προϋπόθεση ότι ο 
φόρος που θα βεβαιωθεί δεν 
θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ. 
Να σημειωθεί ότι για την περυ-
σινή χρονιά, υποβλήθηκαν εκ-
πρόθεσμα πάνω από 100.000 
δηλώσεις, ενώ όπως προβλέ-
πεται στην νομοθεσία, η εκ-
πρόθεσμη δήλωση θα συνο-
δεύεται από πρόστιμο ύψους 
100, 200 ή 500 ευρώ. Επίσης 
επιβάλλεται και τόκος 0,73% 
για κάθε μήνα καθυστέρησης 
από την καταληκτική ημερο-
μηνία πληρωμής του φόρου, 
στην περίπτωση των χρεωστι-
κών δηλώσεων.

Αναβίωση ρυθμίσεων για 

οφειλές σε Εφορία και Ταμεία: 
Αφορά τις ρυθμίσεις των 72 
και 120 δόσεων, ενώ παράλ-
ληλα θεσπίζεται ένα νέο σχή-
μα 36 – 72 δόσεων για τους 
φορολογούμενους οι οποίοι 
ήταν συνεπείς στις υποχρεώ-
σεις τους πριν την κρίση που 
προκάλεσαν οι υψηλές τιμές 
στην ενέργεια. Το νέο πλαίσιο 
εξόφλησης παλαιών και νέων 
οφειλών προς την Εφορία και 
τα Ταμεία θα ενεργοποιηθεί 
από τον Απρίλιο. Η νέα έκτα-
κτη ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων 
αφορά όσους την 1η Νοεμβρί-
ου 2021 δεν είχαν ληξιπρόθε-
σμες ή αρρύθμιστες οφειλές, 

ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν 
όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων 
των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον 
είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Υπάγο-
νται οφειλές που κατέστησαν 
ληξιπρόθεσμες μετά την 1η 
Νοεμβρίου 2021. Το ελάχιστο 
ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρ-
χεται σε 30 ευρώ. Οι δόσεις 
είναι έντοκες. Για όσους επι-
λέξουν 36 δόσεις το επιτόκιο 
ανέρχεται στο 4,37% ενώ για 
όσους εξοφλήσουν την οφει-
λή σε 72 δόσεις το επιτόκιο 
ανέρχεται σε 5,87%. Επίσης, 
όσοι είχαν την 1η Νοεμβρί-
ου 2021 ρυθμισμένες οφειλές 
στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 
48 δόσεων την οποία έχασαν 
και βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, 
μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, 
τότε οι νέες οφειλές δύνανται 
να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση 
των 36 ή 72 δόσεων.

Τέλη κυκλοφορίας με το μή-
να: Το μέτρο εκτιμάται ότι θα 
τεθεί σε ισχύ από την 1η Απρι-
λίου 2023 και σε κάθε περί-
πτωση πριν από το Πάσχα . Το 
μέτρο που δίνει τη δυνατότητα 
σε χιλιάδες φορολογούμενους 
να προχωρήσουν σε άρση της 
ακινησίας του οχήματός τους 
πληρώνοντας τέλη κυκλοφο-

ρίας με το μήνα ανάλογα με 
το διάστημα που θέλουν να το 
κυκλοφορήσουν μέχρι το τέλος 
του έτους. Να σημειωθεί ότι 
το ελάχιστο χρονικό διάστη-
μα άρσης της ακινησίας είναι 
ένας μήνας και το ποσό που 
καταβάλλεται είναι αναλογι-
κά. Δηλαδή για έναν μήνα, το 
1/12, για δύο μήνες τα 2/12 
και ούτω το καθ’ εξής. Η άρση 
ακινησίας γίνεται για μία φορά 
για κάθε έτος και ως εκ τούτου 
δεν μπορεί να είναι επαναλαμ-
βανόμενη.

Παράταση μειωμένων συ-
ντελεστών ΦΠΑ: Νέα εξάμηνη 
παράταση του μέτρου μέχρι το 
τέλος του 2023 παίρνουν οι 
μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 
για: μεταφορές προσώπων, κα-
φέ, μη αλκοολούχα ποτά, εισι-
τήρια σε κινηματογράφους και 
θέατρα, γυμναστήρια, σχολές 
χορού και το τουριστικό πα-
κέτο.

Επιστροφή ΕΦΚ για το 
αγροτικό πετρέλαιο: Η επι-
στροφή του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στο αγροτικό 
πετρέλαιο θα συνεχιστεί και 
το 2023.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Oι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει 
το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών
Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το 
Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 
Οικονομικών για τέλη κυκλοφορίας, 
ρύθμιση οφειλών, ΦΠΑ, εκπρόθεσμες 
δηλώσεις



Η ΓΝΩΜΗ
13   ΜΑΡΤΙΟΥ  202312    

 SUDoKU

5 1 3 7

3 9

4 7 3

8 9 5 2 4

8 3 2

5 2 6 4 1

6 2 9

9 6

8 6 4 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Mar 10 08:31:59 2023 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Mar  9 08:57:31 2023 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πέθανε λοιπόν ένας πολιτικός και πάει στον πα-
ράδεισο. Εκεί βλέπει τον Άγιο Πέτρο ο οποίος του 
λέει:-«Επειδή είσαι πολιτικός μεγάλων διαστάσεων 
θα σε αφήσω να περάσεις μια μέρα στην κόλαση και 
μια στον παράδεισο και μετά να επιλέξεις που σου 
αρέσει πιο πολύ να μείνεις…»

Παίρνει το ασανσέρ ο πολιτικός και κατεβαίνει 
στην κόλαση εκεί ανοίγει μια πύλη και βλέπει μπρο-
στά του ένα τεράστιο γήπεδο του γκoλφ, κάτι φίλους 
του πολιτικούς που είχαν πεθάνει και αυτοί, ντυμένοι 
όλοι στην τρίχα, να παίζουν, να πίνουν και να διασκε-
δάζουν με κάτι νεαρές κοπέλες. Για πότε πέρασε το 
24ωρο χαμπάρι δεν πήρε.

Την άλλη μέρα παίρνει το ασανσέρ και ανεβαίνει 
στον παράδεισο όπου πέρασε μια μέρα πηδώντας από 
σύννεφο σε σύννεφο και παίζοντας άρπα όλη μέρα..!

Έρχεται ο Άγιος Πέτρος το πρωί και του λέει…
-«Τι αποφάσισες να διαλέξεις;»
-«Κοίτα Άγιε Πέτρο καλός ο παράδεισος αλλά σαν 

την κόλαση δεν έχει!»
-«Εντάξει» του λέει ο Άγιος Πέτρος. 
Παίρνει λοιπόν πάλι το ασανσέρ ο πολιτικός και 

κατεβαίνει στην κόλαση. Ανοίγει η πύλη και βλέπει 
μπροστά του μια τεράστια έρημο γεμάτη σκουπίδια, 
τους φίλους του ντυμένους με κουρέλια και κάτι γρι-
ές να τους την πέφτουν. 

Τρελάθηκε! Τρέχει στον Άγιο Πέτρο και του λέει…
-«Τι πράγματα είναι αυτά… εγώ άλλα είδα χθες… 

άλλα έζησα…»
Οπότε του απαντά ο Άγιος Πέτρος:
– «Χθες ήταν προεκλογική εκστρατεία… Σήμε-

ρα ψήφισες!»

* * * * * * 
Είχε πάει η πεθερά κάποιου στα Ιεροσόλυμα…
Εκεί έπαθε εγκεφαλικό, και σύντομα πέθανε
Παίρνουν τηλέφωνο στην Αθήνα, τον γαμπρό 

της για τα τυπικά της κηδείας:
– Για να γίνει η κηδεία Αθήνα χρειάζονται τουλά-

χιστον 5000 ευρώ, ενώ εδώ μόνο 1000.
Το σκέφτεται λίγο ο γαμπρός της και απαντά:
– Αθήνα!!
– Α, εσείς νοιάζεστε πολύ. Θα σας κάνουμε κα-

λύτερη τιμή! Αθήνα 5000 ευρώ, εδώ 800.
– Όχι, να την φέρετε εδώ.
 – Α, μα εσείς πρέπει να την λατρεύετε! Πρώτη 

φορά βλέπω τέτοια αγάπη, τέτοια επιθυμία να την 
έχετε κοντά σας!

– Κοίταξτε να δείτε, πριν πολλά πολλά χρόνια, 
ένας δικός σας κηδεύτηκε εκει πέρα, και μετά ανα-
στήθηκε! Ασε μέρες που έρχονται, δεν το διακιν-
δυνεύω… !!!

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Ανεπιτυχής, κατά μια έννοια.
8. Ήχος ξύλου που σπάει.
9. Γένος αγγειόσπερμων μονοκότυλων φυτών.
10. Ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων.
12. Όμοια… δοκάρια.
13. Η εικονιζόμενη τραγουδίστρια.
15. Βάναυσα, σκληρά.
17. Γαλλικός νομός.
18. Κι έτσι ο ποταμός Θύαμης.
22. Εξάρτημα ρόδας αυτοκινήτου.
24. Το λένε όσοι φεύγουν.
25. Χωριό του νομού Ρεθύμνης.
27. Αγενής… νότα.
28. Ινδός βασιλιάς της "Χρυσής Εποχής" των 
Ινδιών.
30. Ναυτικό νοσοκομείο (αρχικά).
32. Φίρμα στερεοφωνικών.
34. Όρος της Μακεδονίας.
36. Παροιμιώδες του… κυκλώνα.
38. Αντρέ…: Γάλλος ζωγράφος.
40. Αστυνόμευε στρατιώτες (αρχικά).
42. Το μεγαλύτερο από τα Δωδεκάνησα.
44. Ελληνικό… 470.
45. Παστωμένο χοιρινό λίπος.
47. Αδένας του σώματος.
49. Ψυχική δύναμη.
50. Μακριά μονωδία.

-- Συστατικά --
• 1 κιλό καθαρισμένη κοιλιά από μοσχάρι (πατσάς)
• 6 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένες
• 60 γρ. χυμός λεμονιού
• 70 γρ. ελαιόλαδο
• Αλάτι
• Πιπέρι
• 50 γρ. βούτυρο
• 40 γρ. αλεύρι
• 1 φλ. γάλα
• Λίγο ξύδι, άσπρο  (1/4 φλ.)
• 2 κ.γλ. κόκκινο πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά βάζουμε σε μεγάλη κατσαρόλα τον 

πατσά, 4 σκελίδες από το σκόρδο, τον χυμό 
λεμονιού, το ελαιόλαδο και 2 λίτρα νερό.

• Αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε να βρά-
σουν.

• Στη συνέχεια σκεπάζουμε την κατσαρόλα 
και σιγοβράζουμε για 4 ώρες ή ώσπου να 
μαλακώσει ο πατσάς.

• Προσθέτουμε επιπλέον νερό, έτσι ώστε να 
καλύπτονται συνέχεια τα υλικά με νερό, 
αφαιρώντας τον αφρό που εμφανίζεται 
στην επιφάνεια.

• Έπειτα βγάζουμε τον πατσά από την κα-
τσαρόλα και τον αφήνουμε να κρυώσει.

• Κρατάμε στην άκρη ενάμιση λίτρο από τον 
ζωμό της κατσαρόλας, προσθέτοντας και 
λίγο νερό ακόμα (αν χρειάζεται).

• Κόβουμε τον πατσά σε μικρά κομματάκια 
(1 εκ. κάθε πλευρά).

• Σε χωριστή κατσαρόλα λιώνουμε το βού-
τυρο σε μέτρια θερμοκρασία.

• 
• Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε 

για 2 λεπτά.
• Κατόπιν αδειάζουμε σιγά-σιγά τον ζωμό 

που έχουμε κρατήσει, το γάλα, τα κομμάτια 
του πατσά, ανακατεύουμε και σιγοβράζου-
με για 30 λεπτά περίπου.

• Σε μικρό μπολ ανακατεύουμε το ξύδι, το 
κόκκινο πιπέρι και το υπόλοιπο σκόρδο.

• Τέλος μοιράζουμε τη σούπα σε 4-6 ατο-
μικά μπολ, σκορπάμε επάνω το μείγμα με 
το ξύδι, το πιπέρι και το σκόρδο και σερ-
βίρουμε.

• Η σούπα με πατσά είναι έτοιμη.
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Παραδοσιακή σούπα με πατσά

Κάθετα
1. Κάμωμα, σκέρτσο.
2. Θεσμός του γάμου που καταργήθηκε.
3. Ο πατέρας του Τριπτόλεμου.
4. Παρασιτικό ζωύφιο.
5. Κι έτσι το νησί Κέα.
6. Εταιρικά αρχικά.
7. Κυνήγι άγριων ζώων.
11. Σ' αυτά… κάνουν τόπο τα γηρατειά.
14. Αζίζ…: Τούρκος λογοτέχνης.
16. Πόλη στο νησί Χονσού της Ιαπωνίας.
18. Παλιό ιστιοφόρο των Ισπανών.
19. Κρητικά ναυτιλιακά αρχικά.
20. Άφωνη… Λητώ.
21. Το νησί της Κίρκης.
23. Ποτάμι της Ιταλίας στην Τοσκάνη.
26. Πλαστό αντικείμενο (μτφ.).
29. Ουσία που ναρκώνει.
31. Έλλειψη ενημέρωσης.
33. Αυλάκι ποτίσματος.
35. Είδος καπέλου.
37. Μονοψήφιος πρώτος αριθμός.
39. Μοιάζει με το λαγούτο.
41. Το λέμε παρομοιάζοντας.
43. Δικηγορικά αρχικά της Αθήνας.
46. Άφωνο… δίκιο.
48. Ατέλειωτη… ώρα.
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Οι όρκες κανονικά δεν εί-
ναι φίλες με τα μαυροδέλφι-
να, τα οποία ενίοτε κυνηγούν 
ως τροφή. Γι΄ αυτό και οι βιο-
λόγοι έμειναν έκπληκτοι όταν 
εντόπισαν δυτικά της Ισλαν-
δίας μια θηλυκή όρκα που εί-
χε πάρει υπό την προστασία 
της ένα νεαρό μαυροδέλφινο.

Η ασυνήθιστη υιοθεσία εί-
ναι μεν συγκινητική, δεν απο-
κλείεται όμως να έχει και τη 
σκοτεινή πλευρά της.

Τα δύο είδη είναι συγγε-
νικά, καθώς οι όρκες στην 
πραγματικότητα δεν είναι φά-
λαινες αλλά το μεγαλύτερο 
είδος δελφινιού, με δεύτερο 
το μαυροδέλφινο.

Το νεαρό μαυροδέλφινο 
βρέθηκε να κολυμπά ανάμε-
σα σε μια μικρή ομάδα από 
όρκες, ακριβώς δίπλα σε ένα 
ενήλικο θηλυκό. Η θετή μητέ-
ρα του φαίνεται ότι το ενθάρ-
ρυνε να κολυμπά ακριβώς πί-

σω από το στηθαίο πτερύγιό 
της, μια θέση που του επέτρε-
πε να εκμεταλλεύεται το κύμα 
πίεσης του πτερυγίου ώστε 
να καταβάλλει την ελάχιστη 
δυνατή προσπάθεια. Παρόλο 
όμως που η όρκα έδειχνε να 
προστατεύει το μαυροδέλφι-
νο, δεν μπορούσε να το ταΐσει 
καθώς δεν παρήγαγε γάλα.

Οι ερευνητές δεν γνωρί-
ζουν πώς το μαυροδέλφινο 
υιοθετήθηκε, θεωρούν όμως 
ότι υπάρχουν μόνο δύο πι-
θανά σενάρια: είτε το νεαρό 
δελφίνι έχασε την ομάδα του 
και βρέθηκε από την όρκα, 
είτε έπεσε θύμα απαγωγής.

Περίπου ένα χρόνο μετά 
το περιστατικό, η ίδια όρκα 
εντοπίστηκε εκ νέου δίπλα 
σε μια ομάδα μαυροδέλφι-
νων. Το μαυροδέλφινο ήταν 
άφαντο, όμως η συμπεριφο-
ρά της θετής μητέρας δημι-
ούργησε στους ερευνητές την 
υποψία ότι ετοιμαζόταν για 
νέα απαγωγή.

Πηγή: in.gr

Υποβλήθηκε 
σε μεταμόσχευση 
βλαστοκυττάρων

Μετά από μία δεκαετία θερα-
πειών, ένας Γερμανός ασθενής με 
HIV, θεραπεύτηκε εντελώς από τον 
ιό χάρη σε μία επικίνδυνη μεταμό-
σχευση βλαστοκυττάρων. Ο επο-
νομαζόμενος “ασθενής του Ντί-
σελντορφ”, διαγνώστηκε με HIV 
το 2008 και ξεκίνησε αγωγή με 
αντιρετροϊκά το 2010. Την επό-
μενη χρονιά διαγνώστηκε με λευ-
χαιμία. Δεδομένου του επικίνδυ-
νου συνδυασμού των ασθενειών 
του μεσήλικα άντρα, οι γιατροί του 
αποφάσισαν να ακολουθήσουν 
μία ριψοκίνδυνη οδό.

Το 2013 ο ασθενής υποβλή-

θηκε σε μεταμόσχευση βλαστο-
κυττάρων, μία επέμβαση όπου τα 
βλαστοκύτταρα από το μυελό των 
οστών του δότη, αντικαθιστούν 
τα λευκά αιμοσφαίρια του ασθε-
νή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
αυτή η επικίνδυνη οδός δράσης 
επιλέχθηκε επειδή ο δότης είχε μία 
μοναδική γενετική μετάλλαξη η 
οποία τον έκανε ανθεκτικό στον 
HIV. Στόχος των γιατρών ήταν να 
θεραπεύσουν τη λευχαιμία, δίνο-
ντας ταυτόχρονα στον ασθενή μία 
γενετική βάση ανθεκτική στον HIV.

Εννιά χρόνια λοιπόν μετά την 
αρχική θεραπεία και τέσσερα χρό-

νια μετά την παύση λήψης θερα-
πειών, οι ερευνητές ανακοίνωσαν 
πως ο ασθενής δεν έχει δείγματα 
ενεργών, αναπαραγόμενων κυτ-
τάρων HIV στο σώμα του, όντας 
πλέον “θεραπευμένος”.

Παρόλο που δεν υπάρχει ξε-
κάθαρη γραμμή ανάμεσα σε κά-
ποιον θεραπευμένο και πάσχοντα, 
ο ασθενής του Ντίσελντορφ είναι ο 
τέταρτος στον κόσμο που δέχεται 
βλαστοκύτταρα για θεραπεία και οι 
γιατροί είναι αισιόδοξοι πως όλα 
τα ίχνη των HIV γονιδίων έχουν 
εξαφανιστεί από το σώμα του.

Τέταρτος ασθενής θεραπεύτηκε 
από τον HIV

Ένα ένζυμο βακτηρίου μετατρέπει τον 
αέρα σε ηλεκτρική ενέργεια. Το ένζυμο 
είναι μία «φυσική μπαταρία» που χρησι-
μοποιεί τις μικρές ποσότητες υδρογόνου 
στην ατμόσφαιρα για να δημιουργήσει 
ηλεκτρικό ρεύμα. Ανοίγει έτσι, πιθανώς, 
ο δρόμος για την παραγωγή μίας νέας 
μορφής ανανεώσιμης ενέργειας φιλικής 
στο περιβάλλον.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Μό-
νας της Μελβούρνης, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Κρις Γκρίνιγκ, οι οποίοι έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
«Nature», ανέφεραν ότι αρκετά βακτήρια 
χρησιμοποιούν το υδρογόνο του αέρα 
ως ενεργειακή πηγή που τους βοηθά να 
αναπτύσσονται. Τώρα, για πρώτη φορά 

μελέτησαν εξονυχιστικά ένα μη παθο-
γόνο κοινό βακτήριο του εδάφους, το 
Mycobacterium smegmatis, και βρή-
καν ένα ένζυμό του, το Huc, που είναι 
ικανό να «τρώει» υδρογόνο και να πα-
ράγει ρεύμα.

«Φανταζόμαστε ότι μία ενεργειακή 
πηγή που θα περιέχει Huc θα μπορεί να 
τροφοδοτεί με ρεύμα μία γκάμα μικρών 
φορητών συσκευών που θα χρησιμοποι-
ούν τον αέρα, όπως βιομετρικών αισθη-
τήρων, συστημάτων παρακολούθησης 
του περιβάλλοντος, ψηφιακών ρολο-
γιών, μικρών υπολογιστών κ.ά. Όμως, 
όταν το Huc τροφοδοτείται με περισσό-
τερο υδρογόνο, παράγει και περισσότερο 
ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί σε κυψέλες 
καυσίμων για να τροφοδοτεί 
με ενέργεια πιο πολύπλοκες 
συσκευές, όπως έξυπνα 
ρολόγια, έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα, φορητούς 
υπολογιστές ή πιθανώς 
ακόμη και αυτοκίνητα», 
δήλωσε ο Γκρίντερ.

Η ανακάλυψη του Huc, 
αν και η έρευνα βρίσκεται ακό-
μη σε αρχικό στάδιο, ανοίγει τον δρόμο 
για την ανάπτυξη συσκευών παραγωγής 
ενέργειας από τον αέρα αντί από τον 
ήλιο ή τον άνεμο.

energypress.gr

Φυσική μπαταρία ενέργειας ανακύλυψαν
 επιστήμονες στην Αυστραλία

Μέχρι το Ανώτατο Δικαστή-
ριο της Βρετανίας έφτασε ένας 
αμερικανός επιστήμονας υπολο-
γιστών που ζητά να κατοχυρω-
θούν με πατέντα οι εφευρέσεις 
που επινόησε μια τεχνητή νοη-
μοσύνη (ΑΙ).

Ο Στίβεν Τέιλερ, δημιουργός 
του συστήματος Dabus, κατέ-
θεσε έφεση όταν το βρετανικό 
Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτη-
σίας αρνήθηκε να αναγνωρίσει 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας για 
δύο εφευρέσεις του μηχανήμα-
τος που αφορούν ένα δοχείο πο-
τών και έναν φάρο.

Επιχείρημα του γραφείου 
ήταν ότι ως εφευρέτες μπορούν 
να αναγνωριστούν μόνο φυσικά 
πρόσωπα ή εταιρείες. Ο δικηγό-
ρος του Τέιλερ υποστήριξε στο 
Ανώτατο Δικαστήριο ότι ο πελά-
της του «δικαιούται τα δικαιώμα-
τα των εφευρέσεων του DABUS» 
καθώς η βρετανική νομοθεσία 
δεν προβλέπει ρητά ότι ο εφευ-
ρέτης πρέπει να είναι άνθρωπος.

Όμως οι νομικοί εκπρόσω-
ποι του Γραφείου Πνευματικών 
Δικαιωμάτων αντέτειναν ότι η 
βρετανική κυβέρνηση πραγματο-

ποίησε πρόσφατα δημόσια δια-
βούλευση για τις πατέντες ΑΙ και 
αποφάσισε να μην τροποποιήσει 
τη νομοθεσία.

Επισήμαναν επίσης ότι ανά-
λογα αιτήματα του Τέιλερ έχουν 
απορριφθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία 
και τη Γερμανία, αν και η Νότια 
Αφρική δέχτηκε να αναγνωρίσει 
το DABUS ως εφευρέτη.

Όπως επισημαίνει το Reuters, 
είναι η πρώτη φορά που φτά-
νει σε ανώτατο δικαστήριο το 
ερώτημα του εάν τα συστήμα-

τα τεχνητής νοημοσύνης μπο-
ρούν να κατέχουν και να μεταβι-
βάζουν δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

Όπως δήλωσε στο πρακτο-
ρείο ο δικηγόρος Μαρκ Μαρφέ, 
ειδικός στο θέμα που δεν εμπλέ-
κεται στην υπόθεση του Τάιλερ, 
«για να αναγνωριστεί ένα μηχά-
νημα ως εφευρέτης μιας πατέ-
ντας θα έπρεπε τελικά να αλλάξει 
η νομοθεσία για τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας».

Πηγή: tanea.gr

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί μια μηχανή 
να αναγνωριστεί ως εφευρέτης;

Όρκα που υιοθέτησε δελφίνι εκπλήσσει 
τους βιολόγους

Science

Το δελφίνι ίσως 
να έπεσε και θύμα 

απαγωγής

Μέχρι 
το Ανώτατο 

Δικαστήριο της 
Βρετανίας έφτασε 
ένας αμερικανός 

επιστήμονας

«Φανταζόμαστε ότι μία ενεργειακή πηγή που θα περιέχει ένζυμο Huc θα μπορεί να 
τροφοδοτεί με ρεύμα μία γκάμα μικρών φορητών συσκευών που θα χρησιμοποιούν τον αέρα, 
όπως βιομετρικών αισθητήρων, συστημάτων παρακολούθησης του περιβάλλοντος, ψηφιακών 

ρολογιών, μικρών υπολογιστών». 
Κρις Γκρίνιγκ, Βιοχημικός, του Πανεπιστημίου Μόνας της Μελβούρνης

Το ένζυμο 
που μετατρέπει 

τον αέρα σε 
ρεύμα
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Λογοθεραπείας

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

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

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Απότα Βενιζέλου 47 (έναντι 
ΚΤΕΛ) ✆2551025013
18:00-08:00 Καρακύριος Λ. Δημοκρατίας 
391 ✆2551035777

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 ✆2553022322

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κουκλατζή Σμαρώ Βασ. Κων/νου 52 
✆2552027049

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Αέτιος, Θεόφιλος, Θεοφιλία, 
Κάλλιστος, Κρατερός, 
Κρατερία, Μελισσηνός, 
Μελισσηνή.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, ετοιμάσου για ένα Σάβ-
βατο σπιρτόζικο, ερωτικό με εσένα να 
έχεις άπλετο ενθουσιασμό! Το εξάγωνο 
της Αφροδίτης από το ζώδιο σου με τον 
Άρη από το ζώδιο των Διδύμων ενισχύ-
ει το κατακτητικό σου ταπεραμέντο και 
φέρνει εξελίξεις χαρμόσυνες στα προ-
σωπικά σου!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, για σήμερα Σάββατο 
με το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Άρη, 
αισθάνεσαι πλήρως ικανοποιημένος μέσω 
μίας εργασιακής – οικονομικής εξέλιξης. 
Φεύγουν τα μαύρα σύννεφα που υπήρ-
χαν γύρω σου και ξεπερνιέται ένα πρα-
κτικό πρόβλημα!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, για σήμερα Σάββατο το 
ευεργετικό εξάγωνο της Αφροδίτης από 
τον Κριό με τον Άρη από το ζώδιο σου, σε 
κάνει να είσαι ο απόλυτος πρωταγωνιστής 
της ημέρας! Ξεχωρίζεις με το χιούμορ σου, 
είσαι ασυγκράτητα κοινωνικός και αρκετά 
πρόσχαρος με όλους!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα Σάββατο φίλε μου Καρκίνε, κατα-
φέρνεις να επικεντρώσεις το ενδιαφέρον 
των γύρων σου πάνω σου και γοητεύεις 
πολύ πιο εύκολα τους άλλους! Το εξάγω-
νο Αφροδίτης – Άρη, προσφέρει ευκαιρίες 
επαγγελματικής καταξίωσης και ανάδειξης 
των ταλέντων σου!!       

ΛΕΩΝ
Αγαπητό μου Λιονταράκι, για σήμερα Σάβ-
βατο με το εξάγωνο Αφροδίτης – Άρη, 
δραπετεύεις από την ρουτίνα, διασκεδά-
ζεις, έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και φι-
λοσοφείς με έναν τρόπο διαφορετικό τις 
σχέσεις, την ζωή ή και τον έρωτα!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, οι επαφές και οι 
επικοινωνίες σου είναι γρήγορες, αποτε-
λεσματικές και εποικοδομητικές! Το εξά-
γωνο Αφροδίτης – Άρη, φέρνει λεφτάκια 
στα χέρια σου και υπάρχουν εργασιακές 
εξελίξεις που σε ανεβάζουν πολύ! 

ΖΥΓΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ζυγέ, αυτό το Σάββα-
το είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα 
σου αφού είναι αρκετά συντροφικό και με 
όμορφες εναλλαγές που θα σε φέρουν 
πολύ κοντά σε πρόσωπα που αγαπάς. Με 
το εξάγωνο Αφροδίτης – Άρη δεν λείπουν 
οι εκπλήξεις από πρόσωπα αγαπημένα, 
ενώ πολύ πιθανή είναι και μία μετακίνηση 
σου που θα σε βοηθήσει να πάρει αέρα το 
μυαλό σου και να ανανεωθείς!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η Σελήνη σήμερα, είναι στο δικό σου Ζώ-
διο Σκορπιέ και πραγματικά, λάμπεις! Έχεις 
στα χέρια σου την επιτυχία, λόγω της απο-
φασιστικής και άμεσης δράσης σου, αρκεί 
να αποφύγεις την τάση σου για έπαρση, 
απαιτήσεις και ξεσπάσματα!     

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, το απόλυτα ερωτικό Σάβ-
βατο είναι εδώ … Το χαμόγελό σου και η 
ενθουσιώδης διάθεσή σου είναι αρκετά 
για να δώσεις τον δικό σου ξεχωριστό 
ρυθμό σε αυτή την ημέρα όπου με το εξά-
γωνο Αφροδίτης – Άρη είναι αναμενόμενο 
ότι θα είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για σένα! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Αιγόκερε, θα πρέπει να 
αναμένεις αρκετές αλλαγές και ίσως αρ-
χικά σε αποσυντονίσουν! Ωστόσο, με την 
βοήθεια των φίλων σου, καταφέρνεις και 
εκπληρώνεις, ένα μεγάλο στόχο ή όνειρο 
και προσαρμόζεσαι στην εκάστοτε νέα, 
απροσδόκητη κατάσταση!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, πολλά από τα πρακτικά 
σου προβλήματα, θα λυθούν σήμερα, λό-
γω της σοφής και ώριμης αντιμετώπισης 
σου! Ανταμείβεσαι την σημερινή ημέρα, για 
την ηρεμία, την υπομονή και την υπευθυ-
νότητα σου, με βελτίωση της κοινωνικής 
σου εικόνας και υπόστασης!  

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα, αγαπητέ Ιχθύ, οφείλεις να εκμε-
ταλλευτείς την τύχη και την αισιοδοξία 
σου, σε κάθε στόχο που έχεις θέσει! Πα-
ραδόξως, την σημερινή ημέρα, διακατέ-
χεσαι από έντονη επιθυμία για περιπέτεια, 
ελευθερία, καλοπέραση!

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

Απώλεια βάρους: Έξυπνα 

διατροφικά tips για μόνιμα 

αποτελέσματα

Να έχετε ποικιλία στην διατροφή σας. Με 
το να τρώτε από όλες τις κατηγορίες τροφί-
μων αισθάνεστε περισσότερο ικανοποιημένοι.

Μη χάνετε γεύματα. Το να παραλείπετε 
να τρώτε κανονικά τα γεύματά σας, οδηγεί 
σε άσχημες διατροφικές συνήθειες.

Πρέπει να έχετε πρόγραμμα στο πότε θα 
φάτε έτσι ώστε να μην τσιμπολογάτε όλη 
την ώρα. Προσπαθήστε να καθιερώσετε 3 
γεύματα την ημέρα με υγιεινά σνακ ανάμε-
σα. Η δίαιτα είναι αποτελεσματική όταν δεν 
πεινάτε. Πολλοί που έχουν κατορθώσει να 
χάσουν κιλά συνιστούν 5 γεύματα την ημέρα.

Τρώτε ό,τι απαιτεί ο οργανισμός σας. Βε-
βαιωθείτε ότι καταναλώνετε ότι απαιτεί το 
βάρος σας και το επίπεδο των σωματικών 
σας δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, αν 

διαπιστώσετε ότι μπορείτε να χάσετε βά-
ρος με 1.800 θερμίδες την ημέρα, γιατί να 
καταναλώνετε μόνο 1.200; Ναι, θα χάσετε 
περισσότερα κιλά με τις 1.200 θερμίδες αλ-
λά περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν στο 
να κρατήσετε μια δίαιτα περισσότερο καιρό 
με τις 1800. Και με τον καιρό ίσως να κα-
ταλήξετε να χάνετε περισσότερα κιλά με τις 
περισσότερες θερμίδες.

Κρατήστε ημερολόγιο διατροφής. Το να 
ελέγχετε τον εαυτό σας συσχετίζεται πολύ 
με την επιτυχία σας. Έρευνες έχουν δείξει 
ότι όσοι άνθρωποι καταγράφουν το τι τρώνε 
και το πόσο ασκούνται, καταφέρνουν καλύ-
τερα να κοντρολάρουν το βάρος τους. Με 
το ημερολόγιο διατροφής έχετε μια πιο ρε-
αλιστική άποψη του πόσο και γιατί τρώτε. 
Μην ζυγίζεστε. Μην ανεβαίνετε στη ζυγαριά. 
Αντίθετα, δείτε πως αισθάνεστε και πως σας 
εφαρμόζουν τα ρούχα σας. Έτσι θα αποφύ-
γετε υπερβολικές και περιττές απογοητεύ-
σεις. Καταγράψτε και την παραμικρή σας 
μπουκιά. Το να σημειώνετε πόσο ακριβώς 
έχετε φάει θα σας οδηγήσει να θέλετε να 
γράφετε κάθε φορά και λιγότερα δηλαδή 
να τρώτε και λιγότερο.
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Ο Φοίνικας Αλεξανδρούπο-
λης ήταν ο μεγάλος νικητής στο 
ντέρμπι της πόλης με τη Νίκη, 
καθώς επικράτησε με 3-1 στο 
πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής 
της Α2. 

Η ομάδα του Δημήτρη 
Τσουλκανάκη ήταν καλύτερη 
στο μεγαλύτερο διάστημα του 
αγώνα, έκανε λιγότερα λάθη 
από την αντίπαλο της και έφτα-
σε σε μία ιστορική νίκη καθώς 
είναι η πρώτη επί της συμπολί-
τισσας Νίκης στην ιστορία των 
μονομαχιών των δύο ομάδων 
στην Α2!

Από την άλλη το σύνολο του 

Σάκη Μουστακίδη μπαίνει σε 
μπερδέματα μετά από αυτή την 
ήττα στην μάχη για την παρα-
μονή αφού παραμένει 4η από 
το τέλος 4 αγωνιστικές πριν το 
φινάλε, χωρίς να έχει ακόμα 
κριθεί το πόσες ομάδες θα υπο-
βιβαστούν (3 ή 4), κάτι που θα 
κρίνει η Pre League.

Το 1ο σετ κύλησε με ανα-
τροπές. Η Νίκη είχε νωρίς στο 
σετ προβάδισμα 8-6, με τον 
Φοίνικα να κάνει το 14-11. 
Η Νίκη επέστρεψε, έκανε το 
15-14 και 17-15, με τις δύο 
ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέ-
ρι (18-18, 19-19). Ο Φοίνικας 

με άσσο της Βούλγαρη πέρασε 
μπροστά με 21-20 και δεν ξανά 
βρέθηκε πίσω στο σκορ μέχρι 
το τέλος του σετ κατακτώντας 
το με 25-22.

Στο 2ο σετ η Νίκη μπήκε δυ-
νατά, προηγήθηκε με 4-2, αλλά 
ο Φοίνικας έκανε το 5-4. Νέα 
ανατροπή για τη Νίκη και το 
5-8, αλλά ο Φοίνικας ισοφά-

ρισε σε 8-8 με την εξαιρετική 
Παπαβασιλείου. Η Νίκη πέρα-
σε μπροστά με 9-8 με την Χα-
τζηνικολάου, αλλά ο Φοίνικας 
με την Parker να παίρνει σερί 
άσσους από το σερβίς έφτασε 
να προηγείται 14-9 και 15-11. 
Η Νίκη ψαλίδισε την διαφορά 
για το 15-13, αλλά ο Φοίνικας 
ξέφυγε και πάλι με 19-15 και 

τελικά έκανε το 2-0 με 25-17.
Στο 3ο σετ η Νίκη μπήκε 

αποφασισμένη να το κατακτή-
σει για να ξανά μπει στο παι-
χνίδι. Προηγήθηκε από νωρίς 
και έφτασε στην επικράτησή  
με 25-19 μειώνοντας σε 2-1.

Στο 4ο σετ τα κορίτσια της 
Νίκης δεν μπόρεσαν να δώ-
σουν συνέχεια, με τον Φοίνικα 

να είναι κυρίαρχος εκμεταλλευ-
όμενος και τα λάθη του αντι-
πάλου. Έχοντας σε πολύ καλή 
μέρα τις Ζάικου, Κοντογιάννο-
γλου, Παπαβασιλείου αλλά και 
τα υπόλοιπα κορίτσια, προηγή-
θηκε με 6-1, 12-3, 13-6, 16-
10, 17-11, 20-14, 23-17 με 
άσσο Παπαβασιλείου και πήρε 
το σετ και το ματς με 25-19.

Μετά από το αποτέλεσμα ο 
Φοίνικας είναι 7ος με 29 βαθ-
μούς και έχει εξασφαλίσει την 
παραμονή του, ενώ η Νίκη 9η 
με 19 θα παλέψει την σωτηρία 
της στα τελευταία παιχνίδια.

Τα σετ: 3-1 (25-22, 25-18, 
19-25, 25-19).

Φοίνικας Αλεξανδρούπο-
λης (Δημήτρης Τσουλκανάκης): 
Ζάικου, Μάρτση, Οικονομίδου, 
Parker, Μάρκουλη, Παπαβα-
σιλείου, λ- Κοντογιάννογλου 
(Χαϊδεμένου, Βούλγαρη).

Νίκη Αλεξανδρούπολης (Σά-
κης Μουστακίδης): Προφάντη, 
Καραμιχάλη, Κεσεσίδου, Μπα-
χλαβά, Χατζηνικολάου, Μπαρή, 
λ- Πασπαλά (λ-Φιλίππα, Στε-
φάνου, Σακαλή, Καράτζαλη).
sportsaddict.gr

Ιστορικός θρίαμβος για τον Φοίνικα στο 
ντέρμπι της Αλεξανδρούπολης με Νίκη!

ΗΤΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ 
ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ 
3-1 ΓΙΑ ΤΗΝ  18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΤΗΣ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΟΛΕΪ   

Είναι η πρώτη επί της συμπολίτισσας 
Νίκης στην ιστορία των μονομαχιών των 
δύο ομάδων. Ε μπελάδες μπαίνει η Νίκη

Στην Ξάνθη την Κυριακή 5/3/2023 διεξή-
χθησαν οι Περιφερειακοί Αγώνες badminton 
με τις κατηγορίες  υ15 και υ19 με συμμετοχή 
46 αθλητών.

Ο Εθνικός συμμετείχε με 21 αθλητές και 
στις 2κατηγορίες με ένα άριστο αγωνιστικό 
αποτέλεσμα που χάρισε πολλές διακρίσεις!

Συγχαρητήρια αξίζουν στους προπονητές 
Σταύρο Κιλινκαρίδη και Αθανασία Ζαφειρού-
δη, καθώς και σε όλους τους αθλητές.

Λόγω των τραγικών γεγονότων και την 
τραγική απώλεια νέων παιδιών στα Τέμπη 
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 
αδικοχαμένων ανθρώπων.

Τα αποτελέσματα των αγώνων για την 
ομάδα του Εθνικού είναι τα εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ U19

ΑΠΛΟ ΑΓΌΡΙΩΝ

1.Βραχιώλιας Αλέξανδρος - χρυσό
2.Κολομπρατσίδης Χρήστος - ασημένιο
3.Σλαβίδης Νικόλαος  - χάλκινο
ΔΙΠΛΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

Κολομπρατσίδης Χρήστος – Κα-
ραθανάσης Κομνηνός χρυσό
2.Βραχιώλιας Δημήτρης – Σλα-
βίδης Νικόλαος  -  χάλκινο
ΜΙΚΤΌ ΔΙΠΛΟ

1.Βραχιώλιας Αλέξανδρος 
-Τσατσάκη Κωνσταντίνα  - 
χρυσό
2.Βραχιώλιας Δημήτριος Κα-
μπουρίδη Ραφαηλία   -  αση-
μένιο
ΑΠΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Γιαντσελίδη Κωνσταντία χάλ-
κινο
2.Σταθάκη Δέσποινα-Βαρβάρα 
-  χάλκινο

ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1.Γιαντσελίδη Κωνσταντία – Τσατσάκη Κων-
σταντίνα - ασημένιο
2 Καμπουρίδου Ραφαηλία -Σταθάκη Δέσποι-
να-Βαρβάρα  - χάλκινο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ U15

ΑΠΛΟ ΑΓΌΡΙΩΝ

1.Βραχιώλιας Ιωάννης -  χρυσό
ΔΙΠΛΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

Βραχιώλιας Ιωάννης – Kάβουρας Γεώργι-
ος χρυσό
ΜΙΚΤΌ ΔΙΠΛΟ

1.Πατερόπουλος Αναστάσιος – Κιζιρίδη Δήμ-
τρα - ασημένιο
2.Δαλαμπούρας Δημήτριος –  Τσατσάκη Αθα-
νασία - χάλκινο
2.Κάβουρας Γεώργιος – Μουρατίδου Άννα  
- χάλκινο
ΑΠΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1.Κρομμύδα Παναγιώτα -  ασημένιο
ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1.Ιωαννάκη Νικολέτα Κρομμύδα  Παναγιώ-
τα -  ασημένιο
2.Μουρατίδου Φουτζιτζή Χρυσάνθη - χάλκινο

Συμμετείχε με 46 αθλητές 
κατηγορίες  υ15 και υ19

Ο Εθνικός Αλεξανδρούπο-
λης στέφθηκε Πρωταθλητής 
Περιφέρειας ΑΜΘ 2023 στο 
σκάκι και θα αγωνιστεί για 
9η χρόνια στους τελικούς του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
της Α’ Εθνικής.

Το τμήμα αναφέρει:
Εμείς οι άνθρωποι του 

Σκακιστικού Τμήμα του Εθνι-
κού είμαστε συγκλονισμένοι 
από τον εγκληματικό χαμό 
των παιδιών μας και των συ-
μπατριωτών μας στα Τέμπη. 
Εκφράζουμε τα συλλυπητή-
ρια μας στις οικογένειες των 
θυμάτων. Είναι μέρες πένθους 
και περισυλλογής.

Συμμετέχουμε ωστόσο στις 
αγωνιστικές μας υποχρεώσεις 
και συνεχίζουμε να προσφέ-
ρουμε στα παιδιά των ακαδη-
μιών μας εκπαίδευση πάνω 
στο αγαπημένο τους άθλημα. 
Στόχος μας πάντα η καλλιέρ-
γεια αξιών, το ευ αγωνίζεσθαι 
και η ευγενής άμιλλα. Σήμε-
ρα περισσότερο από ποτέ οι 
ανάδειξη των αξιών είναι επι-
τακτική ανάγκη, το όχημα για 
ένα πιο φωτεινό αύριο.

Η Ομάδα του Εθνικού κα-
τέκτησε για ακόμη μια φορά 
τον τίτλο της Πρωταθλήτριας 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης 2023 και πήρε άξια 

το εισιτήριο για την συμμε-
τοχή της στο κορυφαίο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα της Α 
Εθνικής κατηγορίας.

Ο Εθνικός νίκησε και στις 4 
αναμετρήσεις τις ομάδες, ΣΟ 
Δράμας, ΓΑΣ Ηρακλής Καβά-
λας, Κηφισιά Σερρών και ΣΟ 
Ξάνθης.

Για τον Εθνικό αγωνίστη-
καν:

Κωνσταντίνος Μαρκίδης, 
Θωμάς Μίχος, Αντώνογλου 
Χρήστος, Γεράσιμος Βαλλιά-
νος, Νάσος Βαλέριος, Μιχά-
λης Καρακασίδης, Ζαχαρίας 
Τιακούδης, Χρήστος Χασάπης, 
Γεώργιος Γκόγκολας, Δημή-
τρης Χασάπης, Ελπίδα Σοφία 
Αϊβαζιάν, Άρτεμις Μπλίτσα, 
Ειρήνη Λιολιοσίδη, Εβελίνα 
Τσουλκανάκη και Ελένα Κα-
πουτσή.

Πρωταθλητής Περιφέρειας 
ΑΜΘ στο σκάκι ο Εθνικός 
Αλεξανδρούπολης!

Θα αγωνιστεί για 9η χρόνια στους τελικούς του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής

Διακρίσεις για τον Εθνικό 
στους Περιφερειακούς 
Αγώνες της Ξάνθης
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