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Μείωση απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων στον Έβρο το 2022

Κατά 2,66% μειώθηκαν τα σκουπίδια στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, οριακή 
μείωση 0,05% και στα ανακυκλώσιμα. Η ΑΜΘ παρήγαγε πέρσι 195.835 

τόνους σκουπιδιών, περίπου 6.500 λιγότερους από το 2021
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«Έμφραγμα» στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης λόγω αναστολής 
των σιδηροδρομικών μεταφορών

Αδήριτη και επιτακτική η ανάγκη επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου 
στον Έβρο, τονίζει ο πρόεδρος του ΟΛΑ Κ. Χατζημιχαήλ  
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Επιμένει ο 
πληθωρισμός στα 
τρόφιμα με 14,8% 

 Αύξηση 20% στα 
κρέατα, 16,8% στο ψωμί. 
Καλπάζουν οι τιμές στα 

τρόφιμα. Οι ανακοινώσεις 
της ΕΛΣΤΑΤ
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Παλικαρίσιος 
βαθμός για την 

Αλεξανδρούπολη στο 
Παραλίμνιο!

Συνωστισμός στην κορυφή 
της Γ΄Εθνικής. Α’ ΕΠΣ Έβρου: 
Πήρε το ντέρμπι με Φέρες ο 

Ορέστης
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Σοκάρει βίντεο της ΓΝΩΜΗΣ Σοκάρει βίντεο της ΓΝΩΜΗΣ 
με σιδηροδρομική διάβαση στην με σιδηροδρομική διάβαση στην 
Αλεξανδρούπολη  Αλεξανδρούπολη  

“Είναι στο χέρι μας”: 
Στις εκλογές για το δήμο 

Ορεστιάδας με επικεφαλής τον 
Σάκη Παπανδρέου

Σε ανοιχτή συνέλευση, η Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών 
“Είναι στο χέρι μας” επικύρωσε τη συμμετοχή της 
στις δημοτικές εκλογές. Τα πρώτα μηνύματα του 

υποψήφιου Δημάρχου � 4

Δεκάδες μαθητές συμμετείχαν 
στις δράσεις του “Χαμόγελο του 

Παιδιού” στο Διδυμότειχο
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Νέες κινητοποιήσεις και 
στην Αλεξανδρούπολη 
κατά της ιδιωτικοποίησης 
του νερού

● Στάσεις εργασίας και σήμερα, σε όλη την Ελλάδα, από τους υπαλλήλους των ΔΕΥΑ της χώρας

● Διαμαρτυρία για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο μετονομά-
ζει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και ανοίγει 
τον δρόμο, όπως καταγγέλλεται, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. 

●  Για την επόμενη εβδομάδα μετατίθεται η συνεδρίαση και η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου της Κυ-
βέρνησης που ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα, προκειμένου να γίνουν «βελτιώσεις», καθώς  
σφοδρές είναι οι αντιδράσεις 
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Και τώρα αρχίζουν οι «τελικοί» για Και τώρα αρχίζουν οι «τελικοί» για 
τον Άθλο Ορεστιάδας. Όλο το τον Άθλο Ορεστιάδας. Όλο το 
πρόγραμμα των play out  πρόγραμμα των play out  
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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
1794
Ο αμερικανός αγρότης Έλι Γουίτνεϊ 
κατοχυρώνει την πρώτη εκκοκκιστι-
κή μηχανή επεξεργασίας βαμβακιού. 
Μέχρι τότε ο διαχωρισμός των ινών 
από τους σπόρους γινόταν με το χέρι.

1826
Απεργία κηρύσσουν οι εργαζόμενοι 
στο Τυπογραφείο της ∆ιοίκησης, ζη-
τώντας την καταβολή δεδουλευμέ-
νων, μεσούσης της Επανάστασης. 
Πρόκειται για την πρώτη νεοελλη-
νική απεργιακή κινητοποίηση, όπως 
σημειώνουν οι ιστορικοί του εργατι-
κού κινήματος.

1905
Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα της 
Τσέλσι.

1942
Στη ∆ημοσιονομική Συνδιάσκεψη 
Γερμανίας - Ιταλίας στη Ρώμη για 
την πολεμική οικονομία, αποφασίζε-
ται η Ελλάδα να καλύπτει τα έξοδα 
του στρατού κατοχής στην επικρά-
τειά της μέχρι του ποσού του 1,5 δι-
σεκατομμυρίου δραχμών μηνιαίως 
και το υπερβάλλον να αναγνωρίζε-
ται ως δάνειο της Ελλάδας προς τη 
Γερμανία και την Ιταλία (Αναγκαστι-
κό ∆άνειο).

1998
Ο Κώστας Σημίτης ανακοινώνει την 
υποτίμηση της δραχμής κατά 14%, 
προκειμένου η χώρα να ενταχθεί 
στο μηχανισμό στήριξης ισοτιμιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγει ο 
δρόμος για την είσοδο της χώρας 
στην ευρωζώνη. H νέα ισοτιμία της 
δραχμής με το ECU καθορίζεται στις 
357 δραχμές.

2000
Εν μέσω προεκλογικής περιόδου, ση-
μειώνεται μίνι κραχ στο Χρηματιστή-
ριο Αξιών της Αθήνας, καθώς ο Γε-
νικός ∆είκτης Τιμών υποχωρεί κατά 
6,65% στις 4.542,65 μονάδες. ∆ε-
κάδες επενδυτές συγκεντρώνονται 
έξω από το Χρηματιστήριο και προ-
πηλακίζουν τον πρόεδρο της Ένω-
σης Μετόχων, ∆ημήτρη Καραγκούνη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1939
Σταύρος Ξαρχάκος, έλληνας συν-
θέτης.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1934
∆ημήτριος Αιγινήτης, έλληνας αστρο-
νόμος. (Γεν. 10/7/1862)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Τραγωδία: 42χρονος αξιωματικός σκοτώθηκε 
μετά από έκρηξη οβίδας στην περιοχή «ψηλός 
στάλος»

14
ΜΑΡ
2013

Ένας ανθυπολοχαγός-πυροτε-
χνουργός του Στρατού Ξηράς έχασε 
τη ζωή του κατά την προσπάθεια του, 
μαζί με άλλους δύο πυροτεχνουρ-
γούς, να εξουδετερώσουν οπλο-
βομβίδα στο πλαίσιο προγραμματι-
σμένων εργασιών, στο πεδίο βολής 
«Ψηλός Στάλος», που βρίσκεται στο 
∆ιδυμότειχο. Οι άλλοι δύο στρατιω-
τικοί νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. 
Ο 42χρονος άτυχος πυροτεχνουργός 
διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο 
∆ιδυμοτείχου με σοβαρό τραύμα στο 
στήθος, όπου παρά τις προσπάθειες 
των γιατρών να τον κρατήσουν στη 
ζωή, κατέληξε. Οι άλλοι δύο, ένας 
ταγματάρχης και ένας επιλοχίας, εθε-
λοντής μακράς θητείας, τραυματίστη-
καν πιο ελαφρά και η κατάσταση της 
υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 06:31
Δύση - 18:22
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Χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη Ρωμαϊκή Αγορά, πολίτες πήγαν να διαμαρτυρηθούν για την 
κοπή έως και 4.000 δέντρων, όπως λένε. Η αστυνομία  προχώρησε σε 14 προσαγωγές διαδηλωτών. Μάλιστα, 
οι αστυνομικές δυνάμεις τους πήραν στην κυριολεξία σηκωτούς  και τους μετέφεραν στα περιπολικά… Αυτούς, 
τους «εγκληματίες» διαδηλωτές!

Είναι μία από τις λίγες φορές που 
συμφωνώ με τον κ. Τσίπρα, ότι η 
διάχυση των ευθυνών, ένα τσου-
βάλιασμα ευθυνών, τελικά οδηγεί 
σε μια ατιμωρησία, μια συγκάλυ-
ψη. Εγώ επιμένω ότι η δικαιοσύ-
νη πρέπει να κινηθεί άμεσα και να 
υπάρξουν ευθύνες άμεσα, δίκαια 
και ονομαστικά.

Σ. ΠΕΤΣΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

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. 

Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

Ενδιαφέρουσες απόψεις, προτάσεις 
και προβληματισμοί ακούστηκαν κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης της Ένωσης 
Γυναικών Ελλάδος/Παράρτημα Αλε-
ξανδρούπολης, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στο Νομαρχείο το απόγευμα της 
Κυριακής, με θέμα «Η πολιτική είναι 
και γένους θηλυκού». Οι κυρίες Σμα-
ρώ Βαλαβανίδου, Νατάσα Γκαρά, Μα-
ρία Γκουγκουσκίδου, Ελένη Ιντζεπελί-
δου, Κατερίνα Καραμήτσου-Γιαννέλου, 
Κατερίνα Μπέρδου, Γωγώ Νικολάου, 
Ρούλα Τσιρτσίδου, ως βασικές ομιλή-
τριες, μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις 

σκέψεις τους γύρω από το πάντα επί-
καιρο και με πολλές πτυχές θέμα, ενώ 
στο τέλος ακολούθησε μία πραγματικά 
ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανταλλα-
γή απόψεων με το κοινό. Συγχαρητή-
ρια στην πρόεδρο Ειρήνη Αποστολίδου, 
στην αντιπρόεδρο Τότα Δουλάμη και 
στο υπόλοιπο ΔΣ για την άρτια διορ-
γάνωση και την πρωτότυπη ιδέα και 
θερμές, προσωπικές ευχαριστίες που 
με εμπιστεύθηκαν για τον συντονισμό 
της εκδήλωσης.
Κ.Η. 

Οι γυναίκες μπροστά

Σοκάρει βίντεο της ΓΝΩΜΗΣ με 
σιδηροδρομικη διάβαση στην πόλη της 

Αλεξανδρούπολης

Μπλόκο
Να μπλοκάρουν δρομολόγιο εμπορικής 

αμαξοστοιχίας στο δίκτυο του ΟΣΕ κατά-
φεραν οι μηχανοδηγοί, όπως γνωστοποιεί 
μέσω Facebook ο πρόεδρος του σωματεί-
ου Κώστας Γενηδούνιας.

Ενώ ο υπουργός επικρατείας Γιώργος 
Γεραπετρίτης, που έχει αναλάβει και το 
χαρτοφυλάκιο του Υποδομών και Μετα-
φορών, διαμήνυε ότι τα δρομολόγια στο 
δίκτυο του ΟΣΕ θα ξεκινήσουν στα τέ-
λη του μήνα και με αυξημένες εγγυήσεις 
ασφαλείας, το ΔΣ του ΟΣΕ έδωσε άδεια 

για να πραγματοποιηθεί δρομολόγιο εμπο-
ρικής αμαξοστοιχίας, χωρίς ενημέρωση.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Μηχανο-
δηγών ΟΣΕ, Κώστας Γενηδούνιας, κατήγ-
γειλε ότι ο ΟΣΕ έδωσε άδεια για να κυ-
κλοφορήσουν εμπορικές αμαξοστοιχίες σε 
μη τηλεδιοικούμενο μέρος του δικτύου.

Το Σωματείο αντέδρασε στην απόφα-
ση του ΟΣΕ και, όπως επισημαίνει ο κ. Γε-
νηδούνιας, το δρομολόγιο -για το οποίο 
δεν είχαν δοθεί οδηγίες ή διευκρινίσεις- 
ακυρώθηκε μετά από σχετική παρέμβαση.

CrisisMonitor

Λίγα 24ωρα μετά την σιδηροδρομική 
τραγωδία στα Τέμπη που συγκλόνισε το 
πανελλήνιο, ο φακός της ΓΝΩΜΗΣ κα-
τέγραψε ένα βίντεο που αποτυπώνει την 
τεράστια επικινδυνότητα πρόκλησης σοβα-
ρού ατυχήματος σε σιδηροδρομική διάβαση 
εντός της πόλης της Αλεξανδρούπολης .

Στις 21.05 το βράδυ της Δευτέρας, στην 
διάβαση τρένου στην διασταύρωση Άβα-
ντος με Ελένη Φιλιππίδου, οι μπάρες είναι 

κατεβασμένες, τα κόκκινα φανάρια αναβο-
σβήνουν, οι καμπάνες χτυπούν, και οι οδη-
γοί αμήχανοι περνούν τελικά την διάβαση….

Το συμβάν διέρκησε περίπου 10 λεπτά 
ώσπου οι μπαρες ανέβηκαν.

Τρένο….? Δεν φάνηκε πουθενά…..
ΕΥΤΥΧΩΣ !

Δείτε το βίντεο στον σύνδεσμο: 
https://youtu.be/yqvwfsozVpA

Σχιζοφρένεια 
Τι είδους σχιζοφρένεια είναι αυτή; Κα-

τέστρεψαν το μνημείο των νεκρών της 
Μαρφίν , οι ίδιοι εκείνοι που διαδήλωναν  
για τους νεκρούς των Τεμπων. Οι δικοί 
μας νεκροί και οι δικοί  σας νεκροί. Λα-
τρεύουμε τους δικούς μας μισούμε τους 
δικούς σας. 

Γ.Λ.

Ξανά δυναμικά στους δρόμους  
Νέα μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρί-

ας και πορεία στους δρόμους της πόλης 
της Αλεξανδρούπολης για τον θάνατο 
δεκάδων ανθρώπων στη σιδηροδρομική 
τραγωδία στα Τέμπη, πραγματοποιήθηκε 
το πρωί της Κυριακής. Στην πρωτοπορία 
και πάλι φοιτητές, μαθητές που έδωσαν 
δυναμικό τόνο με τα πανό τους.

Γ.Π.
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Με πανηγυρικό τρόπο 
και υπό τα χειροκροτήματα 
των πολιτών που συμμετεί-
χαν στην ανοιχτή συνέλευση, 
η Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών 
“Είναι στο χέρι μας” επικύρω-
σε το βράδυ του Σαββάτου 
(11/03/23) τη συμμετοχή της 
στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2023 και επιβε-
βαίωσε την εμπιστοσύνη της 
στον Σάκη Παπανδρέου, ως 
επικεφαλής και υποψήφιο δή-
μαρχο της “Κίνησης”.

Σχεδόν 10 χρόνια μετά τη 
δημιουργία της, οι πολίτες 
που τοποθετήθηκαν στη συνέ-
λευση, υποστήριξαν σε όλους 
του τόνους την αναγκαιότητα 
συνέχισης της Αυτόνομης Κί-
νησης Πολιτών στα αυτοδιοι-

κητικά δρώμενα, τονίζοντας 
τη “σοβαρή και ουσιαστική 
παρουσία της στο δημοτικό 
συμβούλιο, με ξεκάθαρο λό-
γο και προτεραιότητες”, που 
αποτελούν εχέγγυα για τη δι-
εκδίκηση του δήμου και την 
απόδοσή του και πάλι στους 
δημότες. Παράλληλα, επιση-
μάνθηκε πως η πορεία της “Κί-
νησης” διαμορφώνονταν πά-
ντα μέσα από μια ουσιαστική 
“παραγωγική και συμμετοχι-
κή διαδικασία”, χωρίς εκπτώ-
σεις από τις ιδρυτικές της αρ-
χές. “Είμαστε έτοιμοι, αυτήν 
τη φορά, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να κά-
νουμε την ανατροπή”, τόνισε 
μεταξύ άλλων ο Σάκης Πα-
πανδρέου, υπογραμμίζοντας 
πως “το άνοιγμα που επιχει-

ρούμε αρχίζει σήμερα και θα 
έχει θετικές εξελίξεις”. Ασκώ-
ντας κριτική στη νυν δημοτική 
αρχή τη χαρακτήρισε “άνευρη, 
αναιμική και άτολμη”, μακριά 
από τις ανάγκες των δημο-
τών και της κοινωνίας. “Αυτό 
μπορούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να το 
αλλάξουμε. Η “Κίνησή” μας 
έχει και όραμα και έχει σχέ-
διο”, συμπλήρωσε ο υποψή-
φιος δήμαρχος.

Οι εκλεγμένοι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης 
(Αθανάσιος Κυργιάννης, Ηλί-
ας Αγγελακούδης και Φώτης 
Χαντζής) κάλεσαν τους πολί-
τες να έχουν ενεργή συμμε-
τοχή και στο ψηφοδέλτιο που 
θα καταρτιστεί.

Στη διάρκεια της συνέλευ-

σης εκφράστηκε έντονα η δι-
άθεση “ανοίγματος”, η ανα-
ζήτηση κοινών σημείων και 
η γεφύρωση διαφορών, προ-
κειμένου να διαμορφωθεί ένα 
ισχυρό, πλειοψηφικό ρεύμα, 
απέναντι στη νυν δημοτική 
αρχή.

Τέλος, συγκροτήθηκαν η 
εκλογική επιτροπή και η επι-
τροπή προγράμματος και ορί-
στηκαν οι συντονιστές τους. 
Πρόθεση της “Κίνησης” είναι 
το πρόγραμμά της να φτάσει 
στους πολίτες και την κοινω-
νία μέσω εκδηλώσεων- ομι-
λιών, στις οποίες θα κληθούν 
να συμμετάσχουν εξειδικευμέ-
νοι επιστήμονες, με βάση τους 
άξονες του προγράμματος.

“Είναι στο χέρι μας”: Στις εκλογές για 
το δήμο Ορεστιάδας με επικεφαλής 
τον Σάκη Παπανδρέου

ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, 
Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ “ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 
ΧΕΡΙ ΜΑΣ” ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ     

Τα πρώτα μηνύματα του υποψήφιου 
Δημάρχου. Εκφράστηκε έντονα η 
διάθεση “ανοίγματος”, η αναζήτηση 
κοινών σημείων και «η γεφύρωση 
διαφορών για νέο πλειοψηφικό ρεύμα»

Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 
19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμ-
βουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου, 
διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιά-
σκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφα-
σης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτή-

σεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού Δήμου Διδυμοτείχου 
Οικονομικού Έτους 2023.

Εισηγητής κ. Τσιμπανλιώτης
2. Τροποποίηση της 2607/2022 Σύμ-

βασης Προμήθεια Ειδών Διατροφής για 
τα έτη 2022 και 2023 για τις ανάγκες 
του Δήμου Διδυμοτείχου και των Ν.Π. 
του Δήμου λόγω αλλαγής Επωνυμίας 
Αναδόχου.

Εισηγητής κ. Τσιμπανλιώτης

Σήμερα με 2 θέματα

Συνάντηση με τους υπο-
ψηφίους του συνδυασμού 
του είχε ο επικεφαλής της 
«Δημοτικής Επαναφοράς», 
Χρήστος Καζαλτζής, που 
επίσης έχει ανακοινώσει 
επίσημα υποψηφιότητα 
για τον δήμο Ορεστιάδας. 
Σκοπός της συγκέντρωσης 
ήταν η ανταλλαγή από-
ψεων για τις προτεραιό-
τητες, τις δράσεις και τις 
πρωτοβουλίες του συν-
δυασμού στον δρόμο για 
τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές του Οκτωβρίου. Όπως 
ανέφερε ο κ. Καζαλτζής, 
πριν τη Μεγάλη Εβδομά-
δα θα ανακοινωθούν τα 
ονόματα πολλών προσώ-
πων που συντάσσονται με 
τη «Δημοτική Επαναφορά» 

«στη μεγάλη προσπάθεια αλλαγής 
πλεύσης και ανασυγκρότησης του 
δήμου Ορεστιάδας», όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση του συνδυασμού. 

«Δημοτική Επαναφορά» 
Ορεστιάδας: Πριν το Πάσχα 
ανακοινώνει υποψηφίους
Σε συγκέντρωση στελεχών συζητήθηκαν 
στόχοι, δράσεις, προτεραιότητες 

Συνεδριάζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο Διδυμοτείχου 
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Σε νέες κινητοποιήσεις συμ-
μετέχουν οι εργαζόμενοι στις 
ΔΕΥΑ όλης της χώρας, διαμαρ-
τυρόμενοι για το νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, το οποίο 
μετονομάζει τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας σε Ρυθμιστι-
κή Αρχή Αποβλήτων, Ενέργει-
ας και Υδάτων και ανοίγει τον 
δρόμο, όπως καταγγέλλεται, 
για την ιδιωτικοποίηση του 
νερού. 

Αργά το μεσημέρι της Δευ-
τέρας έγινε γνωστό ότι  η ψή-
φιση του νομοσχεδίου, που 
ήταν προγραμματισμένη για 
σήμερα Τρίτη, μετατίθεται για 
την επόμενη εβδομάδα προ-
κειμένου να γίνουν βελτιώσεις, 
καθώς όπως γράφει η «Αυγή», 

αυτοδιοικητικοί της Νέας Δη-
μοκρατίας εκδήλωσαν τις δι-
αφωνίες τους, με αποτέλεσμα 
το κυβερνών κόμμα να αποφα-
σίσει αναβολή προς αποφυγή 
άλλης μίας εσωτερικής κρίσης. 

Στην Αλεξανδρούπολη, 
όπως χθες, έτσι και σήμερα 
έχει προγραμματιστεί από το 
σωματείο εργαζομένων στά-
ση εργασίας, από τις 11 το 
πρωί έως το τέλος του ωρα-
ρίου, καθώς και πορεία μέχρι 
το Δημαρχείο. Σε συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας που πραγμα-
τοποίησαν χθες οι εργαζόμενοι 
έξω από το κτίριο της ΔΕΥΑΑ, 
επιστρατεύθηκαν και οχήμα-
τα της επιχείρησης, τα οποία 
παρατάχθηκαν στην είσοδο, 
ενώ σε πανό αναγράφονταν το 

σύνθημα: «Το νερό είναι δημό-
σιο αγαθό. Η πρόσβαση σε κα-
θαρό νερό είναι δικαίωμα. Τα 
δικαιώματα δεν πωλούνται». 
Παρών στην συγκέντρωση και 
ο πρόεδρος της επιχείρησης 
Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, κα-
θώς και η γενική διευθύντρια 
Κυριακή Χαμουρατίδου. 

Η πανελλήνια ένωση εργα-

ζομένων στις ΔΕΥΑ

Σε ανακοίνωσή της η πα-
νελλήνια ένωση εργαζομένων 
στις ΔΕΥΑ, αναφέρει μεταξύ 
άλλων:

«Ο αγώνας συνεχίζεται 
και καλούμε τα σωματεία και 
τους εργαζόμενους να συμμε-
τέχουν με την ίδια δυναμική, 
να κάνουν συγκεντρώσεις στις 
πρωτεύουσες των νομών και 
σε όλες τις πόλεις που έχουν 
ΔΕΥΑ, αλλά και να κάνουν ενη-
μερώσεις με διάφορες δράσεις 
που θα επιλέξουν για την κα-
λύτερη ενημέρωση των πο-
λιτών.

Η επιχειρούμενη ιδιωτικο-
ποίηση των νερών είναι ένα 
θέμα που μας αφορά όλους, 
Δήμους, Περιφέρειες, κόμμα-
τα, το σύνολο των πολιτών της 

χώρας, τους βουλευτές τους 
οποίους καλούμε να καταψη-
φίσουν το νομοσχέδιο.

Καλούμε όλους να συμμε-
τάσχουν σ’ αυτό τον αγώνα, 
απαιτώντας: Να αποσυρθεί 
ΤΩΡΑ το Νομοσχέδιο για την 
Ρ.Α.Α.Ε.Υ. που ιδιωτικοποιεί τα 
νερά.

Όλοι στον αγώνα. Όλοι μα-
ζί να βροντοφωνάξουμε ότι 
το νερό είναι αγαθό, δεν είναι 
εμπόρευμα και δεν θα το επι-
τρέψουμε να γίνει».

Στήριξη από Εργατικό 
Κέντρο Έβρου

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέ-
ντρο Ν. Έβρου, στηρίζει τις κι-
νητοποιήσεις της ΔΕΥΑ Αλε-
ξανδρούπολης:  

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ

Το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλ-
ληλικού  Κέντρου Ν. Έβρου 
στηρίζει την τετράωρη πανελ-
λαδική στάση εργασίας στις 
ΔΕΥΑ όλης της χώρας και της 
Αλεξανδρούπολης που προκή-
ρυξε η Εκτελεστική Επιτροπή 
του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων στις 
ΔΕΥΑ, για σήμερα Δευτέρα 13 

και αύριο Τρίτη 14  Μαρτίου 
2023 από  τις  11:00 π.μ. μέχρι 
την λήξη του ωραρίου.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν 
την άμεση απόσυρση του Νο-
μοσχεδίου του υπουργείου 
Ενέργειας καθώς όπως κα-
ταγγέλλουν ” ανοίγει τις πόρ-
τες για την  ιδιωτικοποίηση του 
νερού”.

Στην ανακοίνωση τους ανα-
φέρουν “απαίτηση μας είναι 
η άμεση απόσυρση του κατά-
πτυστου Νομοσχεδίου για την 
Ρ.Α.Α.Ε.Υ. επειδή:

Ο τομέας παροχής των υπη-
ρεσιών ύδρευσης και αποχέ-
τευσης στην Ελλάδα ΔΕΝ 
ιδιωτικοποιείται, ούτε και επι-
τρέπεται εκ του Συντάγματος 
να ιδιωτικοποιηθεί.

 Δεν υφίσταται ανάγκη δη-
μιουργίας ανεξάρτητης ρυθ-
μιστικής αρχής στα νερά γιατί 
δεν υπάρχει το ανταγωνιστι-
κό πλαίσιο, με άλλα λόγια δεν 
υπάρχει ελεύθερη αγορά, την 
οποία πρέπει να εποπτεύσει, 
να ελέγξει και να ρυθμίσει για 
να τηρηθούν οι κανόνες αντα-
γωνισμού.

Η Κυβέρνηση, σε αντίθεση 
και με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, 

επιχειρεί με κάθε τρόπο έμμε-
σο ή άμεσο να ιδιωτικοποιή-
σει τα νερά και τις υπηρεσί-
ες ύδρευσης και αποχέτευσης 
αδιαφορώντας προκλητικά για 
τα συμφέροντα των πολιτών.

Με εικοσαετή καθυστέρη-
ση επαναφέρει αποτυχημένες 
μορφές ιδιωτικοποίησης που 
εφαρμόσθηκαν σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για ποιο λόγο; ποιους εξυ-
πηρετεί και εφαρμόζει απο-
τυχημένα μοντέλα, όταν είναι 
γνωστή η κατάληξη τους. Με-
γάλες αυξήσεις στα τιμολό-
για του νερού, τεράστια επι-
βάρυνση των καταναλωτών, 
επισφαλή ποιότητα νερού και 
γενικά των υπηρεσιών. Σήμε-
ρα το σύνολο των χωρών αυ-
τών επανέφεραν την διαχεί-
ριση του νερού στο κράτος ή 
στους Δήμους.

Καλούμε όλα τα Σωμα-
τεία και τους εργαζόμενους 
να συμμετέχουν στις κινητο-
ποιήσεις  και να ενημερώσουν 
τους πολίτες για την αντίθεση 
τους  στην ιδιωτικοποίηση των 
νερών που επιχειρείται μέσω 
της ΡΑΑΕΥ και των ΣΔΙΤ.

Νέες κινητοποιήσεις και στην Αλεξανδρούπολη 
κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ       

Βήμα πίσω από την κυβέρνηση με 
προσωρινή απόσυρση του ν/σ

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι έξω από το κτίριο της ΔΕΥΑΑ, επιστρατεύθηκαν και οχήματα 
της επιχείρησης, τα οποία παρατάχθηκαν στην είσοδο, ενώ σε πανό αναγράφονταν το σύνθημα: «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό.

Το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας έφερε στη 
Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο 
μετονομάζεται η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας σε Ρυθμιστι-
κή Αρχή Αποβλήτων, Ενέργει-
ας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και δι-
εύρυνση του αντικειμένου της 
με αρμοδιότητες επί των υπη-
ρεσιών ύδατος και της διαχεί-
ρισης αστικών αποβλήτων, ενί-
σχυση της υδατικής πολιτικής" 

δηλαδή  και των ΔΕΥΑ. Με το 
νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση 
προωθεί  την «απελευθέρωση» 
και του νερού κατά τα πρότυ-
πα της Ενέργειας, των σιδηρο-
δρόμων κ.ά. Δηλαδή, την άρση 
των όποιων προστατευτικών 
μέτρων για να προχωρήσουν 
απρόσκοπτα οι επενδύσεις των 
επιχειρηματικών ομίλων και σε 
αυτόν τον τόσο ευαίσθητο για 
την ίδια τη ζωή τομέα και από 

εκεί και πέρα η νέα «ανεξάρ-
τητη» αρχή να παίζει τον ρυθ-
μιστικό ρόλο ανάμεσα στους 
επενδυτές, όπως με την Ενέρ-
γεια.

Η ολοκληρωτική παράδοση 

της ύδρευσης και αποχέτευσης 
στα χέρια μεγαλοεργολάβων 
και επιχειρηματικών κολοσσών 
και η παράλληλη ενσωμάτωση 
Οδηγιών της ΕΕ για την εμπο-
ρευματοποίηση του νερού προ-

ωθείται για να ανοίξουν νέα 
πεδία επενδύσεων στους το-
μείς αυτούς, που θα χρυσο-
πληρώσει ο λαός και με την 
αύξηση της τιμής του νερού, 
εντάσσοντας το νερό στη λο-
γική της κερδοφορίας και της 
ανταποδοτικότητας.

Το νομοσχέδιο πατώντας σε 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες προωθεί 
την παραπέρα ιδιωτικοποίηση 
του νερού, συνεχίζοντας μια 
πορεία που ξεκίνησε εδώ και 
χρόνια. Θυμίζουμε ότι το 1980 
μετατράπηκαν οι ΕΥΔΑΠ και 
ΕΥΑΘ σε ΑΕ, που όπως όλοι 
κατανοούμε λειτουργούν με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 
Αργότερα εισήχθησαν στο Χρη-
ματιστήριο. 

Λέμε όχι στην «απελευθέ-
ρωση», την εμπορευματοποίη-
ση και την ιδιωτικοποίηση του 
νερού. Ενώνουμε τη φωνή μας 
με τους εργαζόμενους του κλά-
δου και όλο το λαό και διεκ-
δικούμε:

-φτηνό και ποιοτικό νερό, 
άμεση μείωση όλων των τιμο-
λογίων, κυρίως σε ανέργους, 
χαμηλόμισθους, χαμηλοσυντα-
ξιούχους, μαζί με μια ελάχιστη 
εγγυημένη ποσότητα για την 
αξιοπρεπή διαβίωση, 

-σταθερή δουλειά για το σύ-
νολο του κλάδου, 

-έξω οι εργολάβοι, κατάρ-
γηση της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας στο νερό και τη 
διαχείρισή του.                               

Λαϊκή Συσπείρωση Αλεξ/πολης: Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο υπαγωγής 
της διαχείρισης των υδάτων και αστικών 
αποβλήτων στη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας.

ύ
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Στη σύλληψη μιας 61χρο-
νης γυναίκας προέβησαν, με-
σημβρινές ώρες το Σάββατο, 
στελέχη της Περιφερειακής 
Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών 
(Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της Λιμενικής Αρ-
χής Αλεξανδρούπολης, για πα-
ράβαση του νόμου ”περί εξαρ-
τησιογόνων ουσιών”.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο 
που διενήργησαν τα ανωτέρω 
στελέχη με τη συνδρομή του 
αστυνομικού σκύλου ανίχνευ-
σης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ. 
– ΕΛ.ΑΚΤ. ”ΔΙΑΣ”, στον επιβα-
τηγό λιμένα Αλεξανδρούπο-
λης, εντοπίστηκε η 61χρονη, 
να κατέχει συνολικά έξι (06) 
μεταλλικές συσκευασίες που 
περιείχαν ακατέργαστη κάννα-

βη, συνολικού μικτού βάρους 
διακοσίων δώδεκα γραμμα-
ρίων και εννέα δεκάτων του 
γραμμαρίου (212,9gr).

Από το Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Αλεξανδρούπολης που 
διενεργεί την προανάκριση, 
κατασχέθηκε η ανωτέρω πο-
σότητα ναρκωτικών ουσιών.

Αλλοδαπός προωθούσε στο 

εσωτερικό της χώρας μη 

νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθη στην επαρχιακή 
οδό Δαδιάς – Λουτρών Έβρου, 
από αστυνομικούς της Ειδι-
κής Επιχειρησιακής Ομάδας 
Επέμβασης της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αλεξανδρούπο-
λης, ένας αλλοδαπός, ο οποί-

ος προωθούσε στο εσωτερικό 
της χώρας μη νόμιμους μετα-
νάστες.  

Αναλυτικότερα οι αστυνο-
μικοί συνέλαβαν τον δράστη, 
διότι τον εντόπισαν να οδηγεί 

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μετα-
φέρει παράνομα στην ενδο-
χώρα τρείς (3) μη νόμιμους 
μετανάστες. 

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – 
διακινητής, ο οποίος στερείται 

άδειας ικανότητας οδήγησης, 
αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε 
σήμα στάσης των αστυνομικών 
και ανέπτυξε ταχύτητα πραγ-
ματοποιώντας επικίνδυνους 
ελιγμούς, ενώ ακολούθως το 

όχημα εξετράπη της πορείας 
του και ακινητοποιήθηκε. Κα-
τασχέθηκαν το παραπάνω όχη-
μα και δύο κινητά τηλέφωνα. 

Συνελήφθη ημεδαπός ο 

οποίος προωθούσε στο 

εσωτερικό της χώρας μη 

νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθη στην Εγνατία 
Οδό Αλεξανδρούπολης - Κο-
μοτηνής, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Σαπών της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, 
ένας ημεδαπός διακινητής, ο 
οποίος προωθούσε στο εσω-
τερικό της χώρας μη νόμιμους 
μετανάστες.  

Αναλυτικότερα οι αστυνο-
μικοί συνέλαβαν τον δράστη, 
διότι τον εντόπισαν να οδηγεί 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμε-
νος άδειας ικανότητας οδή-
γησης και να μεταφέρει πα-
ράνομα στην ενδοχώρα επτά 
(7) μη νόμιμους μετανάστες. 
Κατασχέθηκαν το παραπάνω 
όχημα, χρηματικό ποσό και ένα 
κινητό τηλέφωνο. Ο συλλη-
φθείς οδηγήθηκε στον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Ρο-
δόπης, ενώ την προανάκριση 
ενήργησε το Τμήμα Συνορια-
κής Φύλαξης Σαπών.

Αλεξανδρούπολη: 61χρονη συνελήφθη με 
ναρκωτικά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 
ΚΑΝΝΑΒΗ    

Συλλήψεις για παράνομη μεταφορά 
μεταναστών στην επαρχιακή οδό 
Δαδιάς – Λουτρών και σε περιοχή των 
Σαπών

Συνελήφθη το βράδυ της Κυρια-
κής, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευ-
σης Κήπων Έβρου, από αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Αλεξανδρούπολης, ένας ημεδαπός, 
διότι μετέβη στο παραπάνω σημείο 
προκειμένου να πραγματοποιήσει 
είσοδο στη χώρα μας οδηγώντας 
Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο και σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 

εσωτερικό του οχήματος σε συνερ-
γασία με τελωνειακούς υπαλλήλους 
και με την συνδρομή αστυνομικών 
του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγ-
χου Κήπων και του αστυνομικού 
σκύλου «JACK» της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν:

• 1 συσκευασία η οποία περιείχε 
30 ναρκωτικά δισκία,

• 86 φυσίγγια,
• 13 κροτίδες και
• 1 σιδερογροθιά.
Ενεργείται προανάκριση

Συνελήφθη στο 
τελωνείο των Κήπων 

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 
ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβου-
λος του Beijing Yinggeli Educational 
Technology Co., Ltd. China (YGL), κ. 
Liu Jiting, και κ. Shen Rong, πραγ-
ματοποίησαν επίσκεψη στο Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τους εκ-
προσώπους του YGL υποδέχτηκαν ο 
Πρύτανης Καθηγητής Φώτιος Μάρης 
και η Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπού-
λου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκη-
σης του Δ.Π.Θ.

Το YGL στοχεύει στην προώθη-
ση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 
ανταλλαγών και συνεργασίας μεταξύ 
κινεζικών και ξένων πανεπιστημίων 
σε όλα τα επίπεδα.

Στους Κινέζους εκπροσώπους που 
συνοδεύονταν από τον Βουλευτή Ρο-
δόπης κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, πρώην 
Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας 
και πρώην Υπουργό Παιδείας, παρου-
σιάστηκε το εκπαιδευτικό και ερευ-
νητικό έργο του Δ.Π.Θ. καθώς και οι 
ερευνητικές και αθλητικές υποδομές 
του. Το ενδιαφέρον τους εστιάστηκε 
στις σπουδές και την έρευνα σχετικά 
με τις επιστήμες του Μηχανικού και 
του Αθλητισμού καθώς και στη διεθνή 
κατάταξη των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. 
ανά θεματική περιοχή.

Οι εκπρόσωποι του YGL πρότει-

ναν την προώθηση της συνεργασίας 
του Δ.Π.Θ. με κινεζικά πανεπιστήμια 
προκειμένου να έχουν την ευκαιρία 
να υποβάλουν από κοινού αιτήσεις 
στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ελλη-

νο-Κινεζικής συνεργασίας, καθώς και 
για ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων 
σπουδών, κοινή εποπτεία διδακτο-
ρικών διατριβών, επιστημονική και 
ερευνητική συνεργασία, και κατάρ-
τιση εκπαιδευτικών. Επίσης, πρότει-
ναν πιθανούς Κινέζους εταίρους και 
εξέφρασαν τις ελπίδες για μελλοντι-
κή συνεργασία μεταξύ του Δ.Π.Θ. και 
των κινεζικών πανεπιστημίων.

Επίσκεψη Κινεζικής 
Αντιπροσωπείας στο Δ.Π.Θ.

Το ενδιαφέρον τους εστιάστηκε στις σπουδές και την 
έρευνα σχετικά με τις επιστήμες του Μηχανικού και 
του Αθλητισμού

Έβρος: Ναρκωτικά 
και σφαίρες έκρυβε 
στο φορτηγό του ένας 
ημεδαπός
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Ολοκληρώθηκε την Πα-
ρασκευή 10 Μαρτίου με κά-
θε επιτυχία η δράση του ‘’ Το 
Χαμόγελο του Παιδιού – The 
Smile of the Child’’ σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Διδυμοτεί-
χου η οποία ξεκίνησε την Δευ-
τέρα 6 Μαρτίου στην κεντρική 
πλατεία της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της δρά-
σης δεκάδες μαθητές από 
όλες τις σχολικές βαθμίδες 
ήρθαν σε επαφή με τις νέ-
ες τεχνολογίες και είχαν μια 
εκτενή ενημέρωση σχετικά με 
την ενδοσχολική βία και τον 
εκφοβισμό, την ασφαλή πλο-

ήγηση στο διαδίκτυο και τον 
εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονι-
κών μέσων, τις εξαφανίσεις 
και την κακοποίηση-παραμέ-
ληση παιδιού.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
κ. Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου 
επισκέφτηκε το εργαστήριο 
πρόληψης και τεχνολογίας 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και είχε την ευ-
καιρία να συνομιλήσει με τις 

υπεύθυνες του προγράμματος 
και να ενημερωθεί για τις κοι-
νωνικές δράσεις που υλοποι-
εί ο οργανισμός όπως και το 
ιστορικό του. Έπειτα συζήτη-
σαν και αντάλλαξαν ιδέες για 
μελλοντικές δράσεις σε συ-
νεργασία με τον Δήμο Διδυ-
μοτείχου , μιας και δεν είναι 
πρώτη φορά που το “Το χα-
μόγελο του Παιδιού” έρχεται 

στην πόλη μας για δράσεις.
Η δράση ολοκληρώθηκε 

με την εθελοντική αιμοδοσία 
όπου η μαζική συμμετοχή του 
τοπικού πληθυσμού ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία κάτι το οποίο 
αποτελεί πολύ ευχάριστη και 
ελπιδοφόρα είδηση αναφο-
ρικά με την ευαισθητοποίηση 
των δημοτών.

Δεκάδες μαθητές συμμετείχαν στις δράσεις 
του “Χαμόγελο του Παιδιού” στο Διδυμότειχο

Η ΔΡΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΟΠΟΥ Η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ            

Η σχολική κοινότητα είχε εκτενή 
ενημέρωση σχετικά με την ενδοσχολική 
βία και τον εκφοβισμό, τις εξαφανίσεις και 
την κακοποίηση-παραμέληση παιδιού

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτή-
ματος Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που προήλθε

από τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 
2022, στη συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 
2023

συγκροτήθηκε σε σώμα, με την ακόλου-
θη σύνθεση :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αμαξόπουλος Ιωάννης , Γε-
ωπόνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παπαδάκης Τριαντά-
φυλλος, Γεωπόνος

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Πέτροβιτς Θεόδω-
ρος , Γεωλόγος

ΟΡΓΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπιδικούδη Ευ-
αγγελία , Ιχθυολόγος

ΤΑΜΙΑΣ : Ζαραβάτη Κυριακή, Γεωλόγος
ΜΕΛΗ : Αμαραντίδης Ιωάννης , Γεωπόνος
 Γιαννούδης Δημήτριος, Γεωπόνος
 Κλάδος Ιωάννης, Δασολόγος
 Κοκκινάκη Γεωργία, Κτηνίατρος
 Πατσίκας Ιωάννης, Κτηνίατρος
 Πιστόλας Γεώργιος, Δασολόγος

Η σύνθεση της νέας Διοικούσας 
Επιτροπής

Με την προσπάθεια όλων 
μας, των ομάδων και των 
συλλόγων αιμοδοτών, των 
ΜΜΕ και του προσωπικού της 
Αιμοδοσίας  τον Φεβρουάριο  
του 2023 προσφέρθηκαν 61 
μονάδες περισσότερες από 
τον περασμένο Φεβρουάριο. 
Ευχαριστούμε τους αιμοδότες 
από βάθους καρδιάς.

Σας παρακαλούμε να ενη-
μερώσετε το κοινό σας για τις 

προγραμματισμένες αιμολη-
ψίες της κινητής μονάδας αι-
μοληψιών της Υπηρεσίας Αι-
μοδοσίας Αλεξανδρούπολης 
«η Αγάπη πάει παντού» της 
επόμενης εβδομάδας.

Τετάρτη 15 Μαρτίου στην 
Άνθεια στο Μουσείο Αιμοδο-
σίας «Άγγελος Χαμπούρης» 
9:00 με 13:30. σε συνεργα-
σία με τον Σύλλογο Αιμοδο-
τών Τραϊανούπολης.

Πέμπτη 16 Μαρτίου στα 
Ρίζια στο κτήριο της Κοινό-
τητας  9:30 με 13:30. σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Αι-
μοδοτών Ριζίων.

Παρασκευή 17 Μαρτίου 
στην Μεγάλη Δοξαπάρα στο 
χώρο του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου    9:30 με 13:30. σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο 
Εθελοντών Αιμοδοτών Με-
γάλης Δοξαπάρας.

Σάββατο  18 Μαρτίου 
2023 στην Αλεξανδρούπολη 
στο Νομαρχείο στον παραλι-
ακό δρόμο απέναντι από τον 
Φάρο. 8:30 με 13:30.

Για το προσωπικό της υπη-
ρεσίας αιμοδοσίας

Γεώργιος Μαρτίνης

Οι μετακινήσεις κινητής μονάδας 
αιμοληψιών της Υπηρεσίας 
Αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης

Το διάστημα 13 με 
19 Μαρτίου

Νέο ΔΣ στο ΓΕΩΤΕΕ Θράκης ας



Η ΓΝΩΜΗ
14   ΜΑΡΤΙΟΥ  20238 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λιγότερα σκουπίδια και λι-
γότερα ανακυκλώσιμα παρή-
γαγαν το 2022  οι κάτοικοι της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης. Με εξαίρε-
ση τους δύο νησιωτικούς Δή-
μους, Σαμοθράκης και Θάσου, 
που σημείωσαν σημαντική πο-
σοστιαία αύξηση στην ποσότη-
τα σύμμεικτων αστικών στερε-
ών αποβλήματων, σχεδόν όλοι 
οι υπόλοιποι Δήμοι εμφανίζουν 
μείωση.

Σύμφωνα με τα 
στοιχεία από τον 
ετήσιο απολογισμό της 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης 
Εταιρείας

Διαχείρισης Απορριμμάτων 
ΑΜΘ, το 2022, οι αρχικά κα-
ταγεγραμμένες παραγόμενες 
ποσότητες των σύμμεικτων 
απορριμμάτων έφτασαν περί-
που τους 195.835 τόνους για το 
σύνολο της Περιφέρειας, δηλα-
δή μία ποσοστιαία μείωση περί-
που 3,2% σε σχέση με το 2021. 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά συ-
σκευασίας παρουσιάζουν ορι-
ακή μείωση, χωρίς όμως να 
έχουν υπολογιστεί οι ποσότη-
τες γυαλιού του Δεκεμβρίου 
2022 για τις οποίες δεν έχουν 
δοθεί ακόμα στοιχεία από την 
Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης.

Σε επίπεδο Έβρου
Τα σκουπίδια στον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης μειώθη-
καν το 2022 σε σχέση με το 
2021 κατά 2,66%. Στον Δήμο 
Ορεστιάδας κατά 5,06%, στον 
Δήμο Σουφλίου κατά 5,91%, 
στον Δήμο Διδυμοτείχου κατά 
7,10%. Αντιθέτως, στη Σαμο-
θράκη αυξήθηκαν σε ποσοστό 
8,15%! 

Σε ό,τι αφορά την ανακύ-
κλωση, στη Σαμοθράκη δεν 
υπήρξε καμία μεταβολή σε 

σχέση με το 2021. Στον Δή-
μο Αλεξανδρούπολης οι ποσό-
τητες μειώθηκαν κατά 0,05%, 
στον Δήμο Ορεστιάδας κατά 
0,10%, στον Δήμο Σουφλίου 
κατά 0,84% και στον Δήμο Δι-
δυμοτείχου κατά 0,16%. 

Επιπλέον, όπως αναφέρεται 
στην έκθεση της ΔΙΑΑΜΑΘ, το 
Α’ εξάμηνο του 2022 ολοκλη-
ρώθηκε και ήδη λειτουργεί η 
ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ 
(ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης), για 
την επεξεργασία των εισερχόμε-
νων σύμμεικτων απορριμμάτων 
και τη βιολογική επεξεργασία 
του οργανικού κλάσματος αυ-
τών, για την εξυπηρέτηση των 
Δήμων της ΠΕ Έβρου και ΠΕ 
Ροδόπης. Μετά την ολοκλή-
ρωση προμήθειας εξοπλισμού 
συλλογής βιοαποβλήτων που 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για 
Δήμους της ΠΑΜΘ, η μονάδα 
θα δέχεται και προδιαλεγμένα 
οργανικά απόβλητα τα οποία 
θα οδηγούνται σε βιολογική 
επεξεργασία. Η διαχείριση αυ-
τή προβλέπεται να συνεχιστεί 
και για το 2023. 

Τα απόβλητα συσκευασιών 
από το δίκτυο των μπλε κάδων 
των Δήμων της ΠΕ Έβρου οδη-
γήθηκαν για διαλογή στο ΚΔΑΥ 
Αλεξανδρούπολης, με το υπό-
λειμμα να οδηγείται για ταφή 
στο ΧΥΤΥ Αν. Τομέα ΠΑΜΘ, κάτι 
που προβλέπεται να συνεχιστεί 
και για το 2023. 

Για όλο το 2022 συνεχίστηκε 
η συλλογή του ρεύματος χαρ-
τιού/χαρτονιού από το δίκτυο 
των μπλε κάδων με κίτρινο κα-
πάκι των Δήμων Διδυμοτείχου 
και Ορεστιάδας και διαλογή του 
στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου. Η συ-
γκεκριμένη διαχείριση προβλέ-
πεται να συνεχιστεί και για το 
2023.

Το 2022 λειτούργησε ο ΧΥ-
ΤΥ Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ 
για τη διάθεση υπολείμματος 

από τη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης 
και το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης. 
Η λειτουργία του ΧΥΤΥ Αν. Το-
μέα ΠΑΜΘ προβλέπεται να συ-
νεχιστεί και για όλο το 2023.

Για τη ΜΕΑ και το ΧΥΤΥ Β. 
Έβρου, εκδόθηκε ΑΕΠΟ εντός 
του 2022 και βρίσκονται σε 
φάση ολοκλήρωσης οι μελέ-
τες ωρίμανσης του έργου.

Για τη ΜΕΑ και το ΧΥΤΥ στη 
Σαμοθράκη, αναμένεται η έκδο-
ση ΑΕΠΟ εντός του 2023 από 
την αδειοδοτούσα αρχή και η 
ολοκλήρωση των μελετών ωρί-
μανσης για την κατασκευή του 
έργου. 
Κ.Η.

Μείωση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
στον Έβρο το 2022

ΚΑΤΑ 2,66% ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ 
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΟΡΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 0,05% ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ     

Η ΑΜΘ παρήγαγε πέρσι 195.835 
τόνους σκουπιδιών, περίπου 6.500 
λιγότερους από το 2021

Οι ποσότητες παραγωγής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων για το 
2022, όπως έχουν αρχικά καταγραφεί απολογιστικά έως σήμερα. 

Λιγότερα σκουπίδια και λιγότερα ανακυκλώσιμα παρήγαγαν το 2022  
οι κάτοικοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η διαδικασία συλλογής 
των στοιχείων των πα-
ραγόμενων ποσοτήτων 
είναι ακόμα σε εξέλι-
ξη και όταν ολοκληρω-
θεί, τα στοιχεία αυτά θα 
ελεγχθούν και θα επιβε-
βαιωθούν, ώστε να υπο-
βληθούν με ακρίβεια στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων για το 2022, 
έως το τέλος του Μαρ-
τίου 2023.

Info
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«Έμφραγμα» στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης προκαλεί η 
αναστολή των σιδηροδρομικών 
μεταφορών, λόγω του τραγικού 
δυστυχήματος των Τεμπών και 
των επαναλαμβανόμενων απερ-
γιακών κινητοποιήσεων των σι-
δηροδρομικών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τε-
λευταίες 6 ημέρες έχουν γίνει εκ-
φορτώσεις στο νέο τερματικό του 
λιμανιού με διαδικασίες Ro-Ro & 
Lo-Lo χιλιάδων τεμαχίων στρατι-
ωτικού φορτίου από 2 αμερικανι-
κά πλοία, ογκώδους εξοπλισμού 
για εργοστάσιο παραγωγής ενέρ-
γειας (power plant), καθώς και 
φορτώσεις για λογαριασμό των 
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Με τα τρένα καθηλωμένα, 
όμως, λόγω του τραγικού σιδηρο-
δρομικού δυστυχήματος των Τε-
μπών, και με την κατάσταση στον 
λιμένα Αλεξανδρούπολης και στο 
οδικό δίκτυο να γίνεται ασφυκτι-
κή, είναι αδήριτη και επιτακτική 
η ανάγκη επαναλειτουργίας του 
-ανεξάρτητου από το λοιπό εθνι-
κό δίκτυο- σιδηροδρόμου στον Ν. 
Έβρου και της έναρξης των εμπο-
ρικών δρομολογίων προς και από 
την ανατολική και βόρεια Ευρώ-
πη», είναι το μήνυμα που εκπέ-
μπει μέσω του powergame.gr o 
πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος 
Χατζημιχαήλ.

Νέος κύκλος διεργασιών με 

το ΤΑΙΠΕΔ  

Πληροφορίες του insider.gr 
αναφέρουν ότι ο επικεφαλής του 
ΤΑΙΠΕΔ, Δ. Πολίτης, αναμένεται 
στην Αλεξανδρούπολη και τον λι-
μένα μέσα στο προσεχές διάστημα 
για επαφές και διεργασίες. Όπως 
και άλλες φορές έχουμε αναφέ-
ρει, ο παλιός διαγωνισμός απο-
κρατικοποίησης έχει «παγώσει» 
και προωθείται η αξιοποίηση της 
υποδομής από το δημόσιο, με το 
Ταμείο να παίζει κομβικό ρόλο και 
ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων. Το 
σχέδιο αξιοποίησης και ανάπτυξης 
του ΟΛΑ Α.Ε. θα αναπτυχθεί σε 
τρία επίπεδα:

•Παρεμβάσεις άμεσης 
προτεραιότητας

•Μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις
•Δημιουργία έργου για το λι-

μάνι με νέους χρήστες
Παρεμβάσεις άμεσης προτε-

ραιότητας και RRF
Οι παρεμβάσεις άμεσης προτε-

ραιότητας αφορούν σε έργα για 
την αναβάθμιση της επιχειρησια-
κής ικανότητας του ΟΛΑ, συνο-
λικής αξίας 35 εκατ. ευρώ. Ειδι-
κότερα:

•Έργα για την αποκατάσταση 
των βαθών της λιμενολεκάνης και 
του διαύλου εισόδου – εξόδου 
του λιμένα, ο οποίος έχει μήκος 
περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Πρόκειται 
για έργα εκβάθυνσης της λιμενο-
λεκάνης και του διαύλου τα οποία 
είναι απαραίτητα δεδομένου ότι οι 

τελευταίες βυθοκορήσεις έγιναν 
το 2015 ή το 2016. Προϋπολο-
γισμός: 18,5 εκατ. ευρώ.

•Ολοκλήρωση του οδικού δι-
κτύου εντός της χερσαίας ζώνης 
του λιμένα και σύνδεσή του με 
τη νέα Περιφερειακή Οδό Αλε-
ξανδρούπολης, προκειμένου τα 
φορτηγά από και προς το λιμάνι 
να μην διέρχονται μέσα από τον 
αστικό ιστό. Προϋπολογισμός: 4,5 
εκατ. ευρώ.

•Προμήθεια μηχανολογικού 
εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης.

•Βελτίωση λιμενικών υποδο-
μών.

Για τις δύο πρώτες παρεμβά-
σεις, συνολικού ύψους 23 εκατ. 
ευρώ, πληροφορίες αναφέρουν 
ότι έχουν σχεδόν «κλειδώσει» στο 
Ταμείο Ανάκαμψης (RRF) αν και 
για την ώρα δεν έχει γνωστοποι-
ηθεί το τεχνικό δελτίο. Ωστόσο, 
όπως αναφέρουν στελέχη της 
αγοράς η ένταξή τους στο RRF 
θεωρείται δεδομένη. Για την υλο-
ποίησή τους απαιτείται η συνερ-
γασία των εξής τριών φορέων:

•Του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής ως φορέα 
χρηματοδότησης.

•Του ΤΑΙΠΕΔ ως φορέα ωρί-
μανσης των έργων.

•Του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών που θα αναλάβει 
τον ρόλο της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα δύο άλλα έργα αναμένεται 
να χρηματοδοτηθούν από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχε-
διασμό, προβλέπεται η ολοκλήρω-
ση των έργων εντός περίπου 24 
μηνών, έως τον Ιούνιο του 2025.

Όσον αφορά στις μεσοπρό-
θεσμες παρεμβάσεις, το ΤΑΙΠΕΔ 
σχεδίαζε διεθνή διαγωνισμό για 
την πρόσληψη εμπορικού και τε-
χνικού συμβούλου που θα ανα-
λάβει την εκπόνηση Business 
Plan. Οι σύμβουλοι θα συνδρά-
μουν και στην υλοποίηση του νέου 
επιχειρηματικού σχεδίου του ΟΛΑ. 

Όπως έχει αναδείξει το insider.gr, 
έχει ήδη γίνει η πρόσκληση ενδια-
φέροντος για τον νέο αυτόν σύμ-
βουλο για το μοντέλο ανάπτυξης 
2030 – 2040.

Οι «πελάτες» του ΟΛΑ
Ωστόσο, σημαντικό είναι και 

το θέμα της δημιουργίας έργου 
για τον ΟΛΑ με νέους χρήστες. 
Μάλιστα, πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι οι συζητήσεις με επιχει-
ρηματικά σχήματα που έχουν εκ-
δηλώσει ενδιαφέρον για τη χρήση 

των εγκαταστάσεων του ΟΛΑ βρί-
σκονται σε προχωρημένο στάδιο, 
με την περίπτωση της Gastrade, 
η οποία ενόψει της ολοκλήρω-
σης του FSRU θα χρειαστεί να 
χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις 
του λιμένα (χώρους αποθήκευ-
σης, χρήση του προβλήτα, κλπ.), 
να αποτελεί μια χαρακτηριστική 
περίπτωση. Ο στόχος είναι η εται-
ρεία να εγκατασταθεί στο λιμά-
νι έως τον Νοέμβριο του 2023. 
Εκτός από τη Gastrade ενδιαφέ-
ρον έχουν εκδηλώσει και άλλοι 

δυνητικοί χρήστες που ενδιαφέ-
ρονται έντονα να χρησιμοποιή-
σουν τις λιμενικές υποδομές και 
να αναπτύξουν αποθηκευτικούς 
χώρους. Παράλληλα, σε συνερ-
γασία με τους αρμόδιους φορείς 
είναι σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για 
τη βέλτιστη αξιοποίηση των χώ-
ρων στο λιμάνι. Για παράδειγμα, 
γίνονται συζητήσεις με την ΑΑΔΕ 
για την αναδιάταξη του τελωνείου 
και τη μεταφορά του σε έναν πιο 
κατάλληλο χώρο.

«Έμφραγμα» στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης λόγω αναστολής 
των σιδηροδρομικών μεταφορών

ΑΔΗΡΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η 
ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ 
ΕΒΡΟ, ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΟΛΑ Κ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ               

Νέα επίσκεψη του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ  

«Έμφραγμα» στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προκαλεί η 
αναστολή των σιδηροδρομικών μεταφορών

Τις τελευταίες 6 ημέρες έχουν γίνει εκφορτώσεις στο νέο τερματικό 
του λιμανιού με διαδικασίες Ro-Ro & Lo-Lo χιλιάδων τεμαχίων 
στρατιωτικού φορτίου από 2 αμερικανικά πλοία

Σε ανακοίνωσή της η παράτα-
ξη «Λαϊκή Συσπείρωση» του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης αναφέρει 
τα εξής σχετικά με την επένδυση 
του LNG:

«Στο δημοτικό συμβού-
λιο(6/3/23) συζητήθηκε η εκμί-
σθωση (2.000ευρώ ετησίως για 
30 χρόνια) δημοτικής έκτασης 
4000,44 τμ στο τμχ.622 αγροκτή-
ματος Μαΐστρου, για εργοταξιακή 
και μόνιμη χρήση για την εγκατά-
σταση βανοστασίου ακτής, του 
Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσι-
κού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρού-
πολης στην GASTRADE AE.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση διατυ-
πώσαμε σειρά ερωτημάτων αλλά 

για ακόμη μια φορά δεν λάβαμε 
απαντήσεις. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η μοναδική επίσημη ενημέ-
ρωση στο ΔΣ είχε γίνει το 2012. 
Το έργο έχει χαρακτηριστεί  εθνι-
κής σημασίας γί  αυτό και προχω-
ράει με ταχύτατους ρυθμούς, γι’ 
αυτό ίσως  και δεν ενημερώνεται 
το ΔΣ αφού το εθνικό συμφέρον 
ταυτίζεται με το συμφέρον των 
μονοπωλιακών ομίλων και όχι με 
το συμφέρον του λαού. Παραμέ-
νουν ερωτήματα σχετικά με το 
αν υπάρχει περιβαλλοντική με-
λέτη και πρόβλεψη για ζητήματα 
ασφαλείας των κατοίκων του οι-
κισμού του Απαλού, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής, αν υπάρχει 
πρόβλεψη για τις επιπτώσεις στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και 
μέριμνα για προβλήματα που μπο-
ρεί να προκύψουν από φυσικά αί-
τια ή ακόμη και από δολιοφθορές, 
όπως έχουμε δει να συμβαίνει στη 

Βόρεια Θάλασσα με την ανατίνα-
ξη 2 αγωγών μεταφοράς ρωσικού 
αερίου. Επιπλέον η μίσθωση είναι 
μηδαμινή καταρρίπτοντας και μια 
παλιά συζήτηση περί ανταποδο-
τικών τελών αποδεικνύοντας ότι 
μπροστά στα κέρδη των μονο-
πωλίων δεν μετράει τίποτα.  Για 
όλους αυτούς τους λόγους κα-
ταψηφίσαμε την εισήγηση.

Το έργο του σταθμού USFR 
παρότι διαφημίστηκε με τυμπα-
νοκρουσίες από την κυβέρνηση, 
την δημοτική και περιφερειακή 
αρχή, παρότι έχει την στήριξη και 
από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ, παρότι αποτελεί διακαή 
πόθο των ΗΠΑ και ΕΕ στην προ-
σπάθεια απεξάρτησης από το ρω-
σικό αέριο, εντούτοις ο λαός της 
πόλης μας συνεχίζει να το βλέπει 
με προβληματισμό.

Και έχει δίκιο, γιατί:
-Ο σταθμός αυτός θα δέχεται 

αμερικανικό υγροποιημένο φυ-
σικό αέριο (LNG). Αυτό από μόνο 
του σημαίνει πως η τιμή του θα 
είναι πάντα πολύ υψηλή γιατί το 
αμερικανικό αέριο εξορύσσεται με 
τη σχιστολιθική μέθοδο που έχει 
αυξημένο κόστος παραγωγής σε 
σχέση με άλλες μεθόδους και επι-
πλέον έχει υψηλό κόστος μεταφο-
ράς με τα πλοία μεταφοράς LNG 
και σε μεγάλη απόσταση. Κερδι-
σμένοι θα είναι τα μονοπώλια της 
ενέργειας των ΗΠΑ και οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες που θα το μεταφέ-
ρουν μιας και αυτοί διαθέτουν τον 
μεγαλύτερο στόλο πλοίων τέτοιου 
τύπου στον κόσμο. Χαμένος είναι 
ο λαός που πληρώνει ακριβά για 
ενέργεια, καύσιμα, κτλ.

-Δημιουργούνται τεράστιοι κίν-
δυνοι για το περιβάλλον. Κατά την 
αεριοποίησή του το υγροποιημένο 
LNG αυξάνει την έκλυση μεθανί-
ου στην ατμόσφαιρα, η οποία έχει 

πολλαπλάσια αρνητική επίδραση 
συγκριτικά με το CO2 στο ζήτη-
μα της υπερθέρμανσης του πλα-
νήτη. Ελλοχεύουν επίσης τερά-
στιοι κίνδυνοι για την ρύπανση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και της ιχθυοπανίδας με επιπτώ-
σεις στην αλιεία. Οι αεριοποιη-
τές των σταθμών υποδοχής LNG 
αντλούν μεγάλες ποσότητες θα-
λασσινού νερού αναμειγνύοντάς 
το με υποχλωριώδες νάτριο, με 
τοξική επίδραση στους υδρόβι-
ους οργανισμούς. Επίσης αυξάνει 
ο κίνδυνος ατυχήματος μεγάλης 
έκτασης ή ακόμα και ο κίνδυνος 
δολιοφθοράς και οι επιπτώσεις 
του στην περιοχή.

Είναι λοιπόν η στιγμή  που 
αποκαλύπτονται ΟΛΟΙ!! Οι επεν-
δύσεις των μονοπωλίων, ο ρό-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ρωσί-
ας, η εμπλοκή της χώρας μας με 

ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. 
Αυτοί που δεν διστάζουν να αι-
ματοκυλούν τους λαούς, να ξα-
ναχαράζουν τα σύνορα δεν εν-
διαφέρονται παρά μόνο για τα 
δικά τους συμφέροντα πάντα σε 
βάρος των λαών. Ο ανταγωνισμός 
των μονοπωλίων είναι που φέρνει 
την ένταση της εκμετάλλευσης, 
τον πόλεμο, την προσφυγιά, την 
καταστροφή του περιβάλλοντος. 
Το ενδιαφέρον τους για το περι-
βάλλον αποδεικνύεται υποκριτικό. 
Η «πράσινη» ανάπτυξη το μόνο 
«πράσινο» που έχει είναι το χρώ-
μα των δολαρίων.

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι 
μπροστά στα κέρδη τους δεν λο-
γαριάζουν τίποτα. Ο λαός ένα 
δρόμο έχει: αυτόν της αντίστα-
σης και της ανατροπής αυτής της 
πολιτικής που του ρημάζει δικαι-
ώματα, ζωή και μέλλον».

«Παραμένουν ερωτήματα για τον LNG»
Παρέμβαση από τη 
Λαϊκή Συσπείρωση 
Αλεξανδρούπολης  
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Παρεμβάσεις

Συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο;

Π
ροσφάτως  έγ ι -
νε λόγος περί ελ-
ληνοτουρκικής συ-
νεκμετάλλευσης , 
συγκεκριμένα από 
την Κυρία Ντόρα 

Μπακογιάννη, «μία ιδέα ταμπού 
για την ελληνική εξωτερική πολι-
τική», όπως είπε και η ίδια. 

Καταρχήν η ιδέα περί συνεκμε-
τάλλευσης σε σχέση με την ηπει-
ρωτική υφαλοκρηπίδα του Αιγαί-
ου Πελάγους πρωτοεμφανίστηκε 
πριν σχεδόν 50 χρόνια, τον Μάρ-
τιο του 1975 στη Ρώμη, από τον 
Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Ιχσάν 
Σαμπρί Τσαγλάγιαγκιλ (ιερό τέρας 
της τουρκικής εξωτερικής πολιτι-
κής αλλά όχι ιέρακας)  σε συνο-
μιλία του με τον Έλληνα ομόλογο 
του Δημήτρη Μπίτσιο. 

Η πάγια ελληνική θέση από τότε 
δεν είναι θετική ως προς την συ-
νεκμετάλλευση και αυτό για τρεις 
λόγους: (α) ότι μια εξ ημισείας συμ-
μετοχή είναι προδήλως άδικη και 
θεμελιώνει την απαράδεκτη μαξι-

μαλιστική τουρκική θέση περί μοι-
ράσματος της υφαλοκρηπίδας του 
Αιγαίου (η αντίστοιχη μαξιμαλιστι-
κή ελληνική θέση είναι ότι σχεδόν 
όλο το Αιγαίο πρέπει να είναι ελλη-
νική υφαλοκρηπίδα από τα παρά-
λια της  ηπειρωτικής Ελλάδα μέχρι 
τα ελληνικά νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου)· (β) ακόμη και μια μη εξ 
ημισείας συμμετοχή, π.χ. 25-75% 
πάλι δεν θα ήταν αποδεκτή γιατί 
θα εγκαθίδρυε καθεστώς συγκυρι-
αρχίας στο Αιγαίο· και (γ) μια συ-
νεταιρική εκμετάλλευση ακόμη και 
με καθορισμό εκ των προτέρων του 
ποσοστού συμμετοχής στη βάση 
προηγούμενης οριοθέτησης (20-
80%, 25-75% ή 30-70%) θα είναι 
αιτία προστριβών και διαφωνιών.  
Αυτό που είτε εκφράζεται ανοιχτά 
είτε υπονοείται είναι ότι η Τουρκία 
είναι μια πάγια αναθεωρητική δύ-
ναμη και εφόσον η Ελλάδα κάνει 
μια παραχώρηση, η Τουρκία θα το 

εκμεταλλευθεί και θα ζητήσει στο 
μέλλον περισσότερα.

Ωστόσο, η συνεκμετάλλευση δεν 
θα πρέπει να αποκλειστεί εκ προ-
οιμίου. Ας δούμε γιατί.

Συνεκμεταλλεύσεις σε περιπτώ-
σεις υφαλοκρηπίδων υπάρχουν κυ-
ρίως σε τρεις περιπτώσεις: (1) ως 
λύση εναλλακτική στην περίπτω-
ση δυσκολίας συμφωνίας για ορι-
οθέτηση, (2) ως λύση στο πλαίσιο 
μιας οριοθέτησης και (3) ως τρόπος 
αντιμετώπισης εκείνων των περι-
πτώσεων όπου τα κοιτάσματα πε-
τρελαίου ή φυσικού αερίου βρίσκο-
νται ακριβώς εκεί που έχει χαραχτεί 
το θαλάσσιο σύνορο μεταξύ των 
υφαλοκρηπίδων των δύο χωρών. 

Συνεκμεταλλεύσεις χωρίς προ-
ηγούμενη οριοθέτηση έχουν λάβει 
χώρα σε ορισμένες περιπτώσεις, 
π.χ. μεταξύ Ιαπωνίας και Νοτίου 
Κορέας ή Ινδονησίας-Αυστραλί-
ας. Επίσης, το καθεστώς συνεκ-
μετάλλευσης μπορεί να είναι συ-
μπληρωματικό της οριοθέτησης, η 
οποία  έχει προέλθει από διεθνές 

δικαστήριο ή με διαπραγματεύσεις. 
Αυτές είναι περισσότερες, όπως 
μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Και 
υπάρχουν βέβαια και συνεκμεταλ-
λεύσεις σε ό,τι αφορά περιοχές που 
τα κοιτάσματα βρίσκονται ακριβώς 
στη γραμμή οριοθέτησης, όπως με-
ταξύ Βρετανίας και Νορβηγίας στη 
Βόρεια Θάλασσα ή μεταξύ Ην. Αρα-
βικών Εμιράτων και Κατάρ.  

Εκεί λοιπόν που τα κοιτάσματα 
είναι ενιαία κάτω ακριβώς από την 
οριοθετική γραμμή που διαχωρίζει 
την υφαλοκρηπίδα, η συνεκμετάλ-
λευση είναι η μόνη εφικτή προο-
πτική. Συνεπώς, κάποιου είδους 
συνεκμετάλλευση στο Ανατολικό 
Αιγαίο είναι μάλλον μονόδρομος.  
Ίσως έτσι θα μπορούσε να τεθεί σε 
ενέργεια η δυναμική που υπήρχε 
στην αρχική ΕΟΚ, ότι δηλαδή μία 
από κοινού συνεργασία για ένα ζή-
τημα λειτουργικό που σαφώς ωφε-
λεί τα συμμετέχοντα μέρη έχει ως 

επακόλουθο ο ανταγωνισμός που 
υπήρχε να αρχίζει να φαντάζει ξε-
περασμένος και τελικά να ξεπερ-
νιέται. 

Υπάρχει ωστόσο ένα καίριας ση-
μασίας ερώτημα που ενδεχομένως 
τροποποιεί θεμελιωδώς ή ακυρώνει 
το ζήτημα της συνεκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων σε μία σχεδόν 
κλειστή θάλασσα, όπως το Αιγαίο, 
αλλά και η ευρύτερη Μεσόγειος: ο 
κίνδυνος ρύπανσης αποτελεί σημα-
ντικό ανασταλτικό παράγοντα σε 
συνδυασμό με την κλιματική κρίση 
που συνεχώς διευρύνεται. Η υπο-
χρέωση για εξεύρεση εναλλακτι-
κών μορφών ενέργειας, μηδενικού 
ρίσκου ρύπανσης και μηδενικών 
ρύπων, οδηγεί σε άλλες μορφές 
εκμετάλλευσης του Αιγαίου στη συ-
νορεύουσα ζώνη με την Τουρκία. Η 
ανάγκη συνεργασίας λοιπόν, με την 
μορφή συνεκμετάλλευσης παραμέ-
νει αλλά αφορά διαφορετικά πεδία 
παραγωγής ενέργειας, τα οποία 
στην προκειμένη περίπτωση δια-
συνδέονται άμεσα με την κλιματική 
αλλαγή που αναμένεται να πλήξει 
βάναυσα την Ανατολική Μεσόγειο 
(ως hotspot of climate change).

Στο σημείο αυτό ερχόμαστε σε 
έναν ακόμη λόγο που συνηγορεί 
υπέρ της ελληνοτουρκικής συνερ-
γασίας και κοινής δράσης στο Αι-
γαίο. Πρόκειται για την πιθανή 
λειτουργία «υπέρτατων στόχων» 
(superordinate goals), κατά τη 
θεωρία επίλυσης συγκρούσεων 
του  κοινωνιοψυχολόγου Mujafer 
Sherif. Ως τέτοιους στόχους ο 
Sherif ονόμασε τις επιδιώξεις που 
είναι πολύ σημαντικές και για τις 
δύο πλευρές αλλά είναι εντελώς 
αδύνατον να εκπληρωθούν από 
τη μία πλευρά από μόνη της. Για 
την εκπλήρωση των επιδιώξεων 
αυτών απαραίτητη είναι η συνερ-
γασία και της άλλης πλευράς· οι 
από κοινού προσπάθειες. Η έρευνα 
των συγκρούσεων σε άλλα επίπε-
δα ανάλυσης, από τον Sherif και 
άλλους ερευνητές στο επιστημονι-
κό πεδίο της «επίλυσης συγκρού-
σεων» (conflict resolution), έχει 
δείξει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 
αν οι δύο αντίπαλοι κατορθώσουν, 
εκόντες-άκοντες, να συνεργαστούν 
προς επίτευξη του δύσκολου, αλ-
λά απαραίτητου αυτού στόχου, το 
αποτέλεσμα είναι η σταδιακή μεί-
ωση της δυσπιστίας και το άνοιγμα 
της οδού για εκτόνωση της κατά-
στασης, ειδικά αν το αποτέλεσμα 
είναι αμοιβαία επωφελές, με δύο 
κερδισμένους. Εξάλλου, η ωφέλεια 
είναι από τη φύση της κοινή, απέ-
ναντι στην κλιματική αλλαγή που 
θα πλήξει και τις δύο χώρες ανε-
ξάρτητα από άλλους παράγοντες.

Για τη «Γέφυρα Διαλόγου»
Αλέξης Ηρακλείδης, ομότι-

μος καθηγητής, Πάντειο Πανε-
πιστήμιο

Ανδρέας Στεργίου, καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός 
επιστήμονας-διεθνολόγος

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, 
καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας

Προβληματισμοί

Η αξιολογική σημασία 
της αριστείας  

Τ
ο μέγεθος της 
αξίας ενός πο-
λιτισμού με-
τράτε από τη 
διαχρονικότη-
τα του έργου 

που αφήνει πίσω του, γι’ 
αυτό και δικαίως ο Γκαίτε 
είχε πει ότι «απ’ όλους τους 
λαούς, οι Έλληνες ονειρεύ-
τηκαν το όνειρο της 
ζωής καλύτερα». 

Η Έλληνες 
αγάπησαν 
την ομορ-
φιά και το 
κάλος σε 
τέτοιο βαθ-
μό ώστε κα-
τάφεραν μέ-
σα από την 
αρμονία της τέ-
χνης στη γλυπτική, 
την αρχιτε-
κτονική, την 
τέχνη του 
λόγου κ.α., 
να ενώσουν 
το παρελθόν, το παρόν και 
το μέλλον σε ένα ενιαίο 
παρόν, όπου καταύγαζε το 
αιώνιο απολλώνιο κάλ-
λος. Η αρχαιολογική αξιο-
λογία της αριστείας διείπε 
σε όλους τους τομείς. Αυ-
τή η κινητήρια δύναμη της 
ευγενούς άμιλλας και της 
ανταγωνιστικής διάθεσης 
έδινε νόημα στην καθημε-
ρινότητα του βίου τους.

Γλύπτες, ποιητές, ρή-
τορες, φιλόσοφοι, στρατι-
ωτικοί, πολιτικοί, επιστή-
μονες, αθλητές είχαν την 
τύχη να ζήσουν σε ένα πε-
ριβάλλον που ενθάρρυνε 
την αριστεία και την επι-
βράβευε με τιμές εν ζωή 
και υστεροφημία κατόπιν. 
Αυτά όλα συνιστούσαν ένα 
συνολικό τρόπο του βίου, 
ήταν επιμέρους εκφάνσεις 
της ίδιας στάσης ζωής και 
είχαν ως αίτημα την εύρε-
ση του αληθούς μέσα στην 
κοινωνία, καθώς γνώριζαν 
πολύ καλά ότι η αλήθεια, η 
αρμονία και η ομορφιά εί-
ναι έννοιες αλληλένδετες.   

Βεβαίως οι Έλληνες δεν 
ήταν αφελείς, βλέπανε ότι 
η ανθρώπινη φιλοδοξία 
μπορεί να οδηγήσει στην 
υπερβολή και την έλλειψη 
μέτρου. Γι’ αυτό και εισή-
γαγαν στην καθημερινό-
τητα τους μία σειρά από 
δελφικά παραγγέλματα (λι-
τά αποφθέγματα δύο έως 
πέντε λέξεις, χαραγμένα 
στο ναό του Θεού Απόλ-
λωνα, τα περισσότερα εκ 
των οποίων ανήκαν στους 
επτά σοφούς της αρχαιό-
τητας). Τα δελφικά παραγ-
γέλματα οριοθετούσαν την 
αυτονομία της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς μέσα στην 

κοινωνία, ωθώντας τους 
πολίτες σε έναν ηθικό και 
πνευματικό βίο. 

Ωστόσο, θα έλεγε κα-
νείς ότι και οι Κινέζοι αντί-
στοιχα είχαν μεγάλο πολιτι-
σμό, αλλά και διδασκαλίες 
όπως το Τάο. Όμως την 
εποχή εκείνη δε θα πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι κανένας 

άλλος πολιτισμός 
δε χρησιμο-

ποιούσε την 
αλφαβητι-
κή γραφή 
παρά μό-
νο ο ελ-
ληνικός. 

Γι’ αυτό 
και ο τρό-

πος γραφής 
των Κινέζων, 

δηλαδή τα ιδεο-
γράμματα, 
δεν τους 
βοήθησαν 
παρά στην 
εκτύπωση 

ελάχιστων έργων. Μάλι-
στα η τυπογραφική τέχνη, 
η οποία ανακαλύφθηκε το 
600 μ.Χ., χρησιμοποιήθη-
κε κυρίως από τους ίδιους 
στην εκτύπωση χαρτονο-
μισμάτων.  

 Η  Διαλεκτική για 
τους Έλληνες (εκ του ουσι-
αστικού λόγος και της προ-
θέσεως δια) αποτέλεσε την 
τέχνη του ορθώς διαλέγε-
σθαι προς ανεύρεση της 
αλήθειας, η οποία ήταν φυ-
σιολογικό αποκύημα (απο-
τέλεσμα) μίας ανοιχτής πο-
λιτικής που προήγαγε την 
ελεύθερη αγορά των ιδε-
ών και του στοχασμού. Κα-
θώς και μίας πλουραλιστι-
κής μυθολογίας, την οποία 
βλέπει κανείς στις διαμάχες 
των θεών πάνω από την 
Τροία. Μιας μυθολογίας 
που αργότερα σε κοινωνι-
κό επίπεδο θα εκφραστεί 
μέσα από την Δημοκρατία 
ή θα λέγαμε αλλιώς την 
λογοκρατία. 

Σήμερα που οι Έλλη-
νες έπαψαν να ονειρεύο-
νται το «όνειρο» της ζωής, 
καθώς τα χαμηλότερα επί-
πεδα αναγκών, όπως αυ-
τό της επιβίωσης, αλλά και 
της ασφάλειας, όπως θα 
έλεγε ο Αμερικανός ψυχο-
λόγος Αβραάμ Μάσλοου, 
δεν μπορούν πλέον να εκ-
φραστούν, το κίνητρο της 
επιβράβευσης του ικανό-
τερου, του καλύτερου, του 
άριστου στην πολιτική ζωή 
του τόπου και όχι μόνο, εί-
ναι αναγκαίο όσο ποτέ. Για-
τί τι νόημα έχει να φτάσει 
κανείς με την αξία του σε 
μία κορυφή όταν είδη βρί-
σκονται εκεί κάποιοι ανίκα-
νοι με άλλα μέσα;

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΥΛΟY
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 Τα στοιχεία της για την 
πορεία του πληθωρισμού στη 
χώρα ανακοίνωσε την Δευτέ-
ρα (13/3) η Ελληνική Στατι-
στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικό-
τερα, σύμφωνα την ΕΛΣΤΑΤ, 
ο πληθωρισμός υποχώρησε 
στο 6,1%.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση 
αυτή οφείλεται στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
ο πληθωρισμός στα τρόφιμα 
και είδη διατροφής αυξήθη-
κε 14,8%.

Έτσι, οι μεγαλύτερες αυξή-
σεις σημειώνονται στα γαλα-
κτοκομικά-αυγά (25,2%), στα 
κρέατα (20%) και το ψωμί 
(16,8%).

Από τη σύγκριση του γενι-
κού δείκτη τιμών καταναλω-
τή του μηνός Φεβρουαρίου 
2023 με τον αντίστοιχο δεί-
κτη του Φεβρουαρίου 2022 
προέκυψε αύξηση 6,1% ένα-
ντι αύξησης 7,2% που σημει-
ώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση του έτους 2022 με 
το 2021.

Ο γενικός δείκτης τιμών 
καταναλωτή κατά τον μή-
να Φεβρουάριο 2023, σε 
σύγκριση με τον Ιανουά-
ριο 2023 παρουσίασε αύ-
ξηση 0,3%, έναντι αύξησης 
1,1% που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση του 
προηγούμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι πριν 
από λίγες ημέρες, η Eurostat 
ανακοίνωσε ότι ο πληθωρι-
σμός τον Φεβρουάριο στην 
Ελλάδα κινήθηκε στο 6,5%.

Οι συγκρίσεις Φεβρουά-

ριος 2023 προς Φεβρου-

άριο 2022

Οι τιμές σε ρεύμα και καύ-

σιμα

Αναλυτικότερα, σε ένα 
έτος (Φεβρουάριος 2023 
προς Φεβρουάριο 2022), οι 
τιμές στον ηλεκτρισμό μει-
ώθηκαν 22,4% και στο Πε-
τρέλαιο θέρμανσης 5,1%. 
Αντίθετα, αυξήθηκαν σε Φυ-
σικό αέριο (37,1%), Υγραέ-
ριο (15%), Στερεά καύσιμα 
(25,3%) και Καύσιμα και λι-
παντικά (2%).

Αυξήσεις στα τρόφιμα
Στα είδη διατροφής, 

ανατιμήσεις καταγράφη-
καν σε: Ψωμί και δημητρι-
ακά (16,8%), Κρέατα- γε-
νικά (20%), Ψάρια- γενικά 
(2,6%), Γαλακτοκομικά και 
αυγά (25,2%), Έλαια και λί-
πη (22,9%), Λαχανικά- γενικά 
(8,6%), Ζάχαρη- σοκολάτες- 
γλυκά-παγωτά (9,2%), Λοιπά 

τρόφιμα (13,1%), Καφέ- κα-
κάο- τσάι (13%), Μεταλλικό 
νερό- αναψυκτικά- χυμούς 
φρούτων (9%) και Αλκοο-
λούχα ποτά- μη σερβιριζό-
μενα (7,2%).

Πού καταγράφηκαν αυξή-

σεις στις τιμές

Επίσης, αυξήσεις τιμών 
υπήρξαν σε: Ένδυση και υπό-
δηση (7,1%), Ενοίκια κατοι-
κιών (4%), Επισκευή και συ-
ντήρηση κατοικίας (6,7%), 
Υπηρεσίες κοινοχρήστων 
(1,9%), Οικιακές συσκευές 
και επισκευές (6,4%), Υαλικά- 
επιτραπέζια σκεύη και σκεύη 
οικιακής χρήσης (7,7%), Εί-
δη άμεσης κατανάλωσης νοι-
κοκυριού (16,7%), Οικιακές 
υπηρεσίες (7,5%), Φαρμα-
κευτικά προϊόντα (13,8%), 
Ιατρικά προϊόντα (2,9%), Ια-
τρικές- οδοντιατρικές και πα-
ραϊατρικές υπηρεσίες (1,8%), 
Νοσοκομειακή περίθαλψη 
(0,6%), Αυτοκίνητα καινούρ-
για (9,3%), Αυτοκίνητα μετα-
χειρισμένα (8,4%), Μοτοπο-
δήλατα- μοτοσικλέτες (8,4%), 
Ανταλλακτικά και αξεσουάρ 
αυτοκινήτου (10,7%), Συ-
ντήρηση και επισκευή εξο-
πλισμού προσωπικής μετα-
φοράς (4,2%), Μεταφορά 
επιβατών με ταξί (32,9%), 
Μεταφορά επιβατών με αε-
ροπλάνο (47,6%), Μεταφορά 
επιβατών με πλοίο (26,7%), 
Μικρά είδη αναψυχής- άν-
θη- κατοικίδια ζώα (4,2%), 
Κινηματογράφους- θέατρα 
(18,8%), Γραφική ύλη και υλι-
κά σχεδίασης (8,2%), Πακέτο 
διακοπών (13,9%), Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση (2,6%), 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(2,7%), Εστιατόρια- ζαχαρο-
πλαστεία- καφενεία- κυλικεία 
(8,1%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- 
πανδοχεία (5,9%), Κομμω-
τήρια και καταστήματα προ-
σωπικής φροντίδας (4%), 
'Αλλα είδη ατομικής φροντί-
δας (10,4%), 'Αλλα προσω-
πικά είδη (3,9%) και Ασφάλι-
στρα υγείας (5,7%). Μειώσεις 
τιμών (1,5%) σημειώθηκαν 
μόνο στις Τηλεφωνικές υπη-
ρεσίες.

Οι συγκρίσεις Φεβρουάρι-

ος προς Ιανουάριο

Σε μηνιαία σύγκριση (Φε-
βρουάριος προς Ιανουάριο), 
ξεχωρίζει η μείωση των τιμών 
στο Φυσικό αέριο (21,6%), 
ενώ μειώσεις υπήρξαν και 
σε Πετρέλαιο θέρμανσης 
(3,9%) και Πετρέλαιο κίνη-
σης (3,2%). Αντίθετα, ανατι-

μήσεις υπήρξαν σε Καύσιμα 
αυτοκινήτου- βενζίνη (1,4%) 
και Ηλεκτρισμό (0,3%).

Στα είδη διατροφής, υπήρ-
ξαν νέες ανατιμήσεις σε: Μο-
σχάρι (1,9%), Χοιρινό (1,5%), 
Τυριά (2,1%), Ελαιόλαδο 
(2,7%), Φρούτα νωπά (1,4%), 
Λαχανικά νωπά (14,9%), Λα-
χανικά κατεψυγμένα (3,5%) 
και Καφέ (2,3%). Στον αντί-
ποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε 
Ζυμαρικά (3,2%) και Λαχανι-
κά διατηρημένα ή επεξεργα-
σμένα (1,7%).

Στα άλλα προϊόντα και 
υπηρεσίες, ανατιμήσεις κα-
ταγράφηκαν σε: Είδη άμε-
σης κατανάλωσης νοικοκυ-
ριού (2,4%), Φαρμακευτικά 
προϊόντα (7,1%), Μεταφο-
ρά επιβατών με αεροπλάνο 
(15,7%), Εστιατόρια- ζαχαρο-
πλαστεία- καφενεία (0,6%), 
Κομμωτήρια και καταστήμα-
τα προσωπικής φροντίδας 
(1%) και άλλα είδη ατομι-
κής φροντίδας (0,6%). Αντί-
θετα, οι τιμές μειώθηκαν σε 
Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδο-
χεία (2,3%) και Τηλεφωνικές 
υπηρεσίες (0,4%).

Οι λόγοι που αυξήθηκε ο 

γενικός δείκτης τιμών κα-

ταναλωτή τον Φεβρουά-

ριο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, 
η αύξηση του γενικού δεί-
κτη τιμών καταναλωτή τον 
Φεβρουάριο προήλθε κυρί-
ως από τις μεταβολές στις 
ακόλουθες ομάδες αγαθών 
και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των 

δεικτών κατά:

- 14,8% στην ομάδα «Δι-
ατροφή και μη αλκοολούχα 
ποτά», λόγω αύξησης κυρί-
ως των τιμών σε: ψωμί και 

δημητριακά, κρέατα (γενικά), 
ψάρια (γενικά), γαλακτοκομι-
κά και αυγά, έλαια και λίπη, 
λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- 
σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, 
λοιπά τρόφιμα, καφέ- κακάο- 
τσάι, μεταλλικό νερό- αναψυ-
κτικά- χυμούς φρούτων.

- 2,9% στην ομάδα «Αλ-
κοολούχα ποτά και καπνός», 
λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών στα αλκοολούχα ποτά 
(μη σερβιριζόμενα).

- 7,1% στην ομάδα «Ένδυ-
ση και υπόδηση», λόγω αύξη-
σης των τιμών στα είδη έν-
δυσης και υπόδησης.

- 10,5% στην ομάδα «Δι-
αρκή αγαθά- Είδη νοικοκυ-
ριού και υπηρεσίες», λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών 
σε: οικιακές συσκευές και επι-
σκευές, υαλικά- επιτραπέζια 
σκεύη και σκεύη οικιακής 
χρήσης, είδη άμεσης κατα-
νάλωσης νοικοκυριού, οικι-
ακές υπηρεσίες.

- 5,3% στην ομάδα 
«Υγεία», λόγω αύξησης κυρί-
ως των τιμών σε: φαρμακευ-
τικά προϊόντα, ιατρικά προϊό-
ντα, ιατρικές, οδοντιατρικές 
και παραϊατρικές υπηρεσίες, 
νοσοκομειακή περίθαλψη.

- 6,5% στην ομάδα «Μετα-
φορές», λόγω αύξησης κυρί-
ως των τιμών σε: καινούργια 
αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα- 
μοτοσυκλέτες, ανταλλακτικά 
και αξεσουάρ αυτοκινήτου, 
καύσιμα και λιπαντικά, συ-
ντήρηση και επισκευή εξο-
πλισμού προσωπικής μετα-
φοράς, εισιτήρια μεταφοράς 
επιβατών με ταξί, εισιτήρια 
μεταφοράς επιβατών με αε-
ροπλάνο, εισιτήρια μεταφο-
ράς επιβατών με πλοίο.

- 3,5% στην ομάδα «Ανα-
ψυχή- Πολιτιστικές δραστη-

ριότητες», λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών σε: μικρά 
είδη αναψυχής- άνθη- κα-
τοικίδια ζώα, κινηματογρά-
φους- θέατρα, γραφική ύλη 
και υλικά σχεδίασης, πακέτο 
διακοπών.

- 2,2% στην ομάδα «Εκ-
παίδευση», λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών σε: δίδα-
κτρα πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, δίδακτρα δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης.

- 8,1% στην ομάδα «Ξενο-
δοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», 
λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών σε: εστιατόρια- ζαχα-
ροπλαστεία- καφενεία- κυ-
λικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- 
πανδοχεία.

- 5,8% στην ομάδα «'Αλλα 
αγαθά και υπηρεσίες», λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών 
σε: κομμωτήρια και καταστή-
ματα προσωπικής φροντίδας, 
άλλα είδη ατομικής φροντί-
δας, άλλα προσωπικά είδη, 
ασφάλιστρα υγείας.

2. Από τη μείωση του 
δείκτη κατά:

- 4,9% στην ομάδα «Στέ-
γαση, λόγω μείωσης κυρίως 
των τιμών σε: ηλεκτρισμό, 
πετρέλαιο θέρμανσης». Μέ-
ρος της αύξησης αυτής αντι-

σταθμίστηκε από την αύξηση 
κυρίως των τιμών σε: ενοίκια 
κατοικιών, επισκευή και συ-
ντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες 
κοινοχρήστων, φυσικό αέριο, 
υγραέριο, στερεά καύσιμα.

- 1,6% στην ομάδα «Επι-
κοινωνίες», λόγω μείωσης 
κυρίως των τιμών στις τη-
λεφωνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο γενικός 
δείκτης παρουσίασε αύξηση 
0,3% τον Φεβρουάριο 2023 
σε σύγκριση με τον Ιανου-
άριο 2023, έναντι αύξησης 
1,1% που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση του 
προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμο-
νισμένο πληθωρισμό, αυτός , 
παρουσίασε αύξηση 6,5% τον 
Φεβρουάριο εφέτος σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δεί-
κτη του Φεβρουαρίου 2022, 
έναντι αύξησης 6,3% που ση-
μειώθηκε κατά την αντίστοι-
χη σύγκριση το 2022 με το 
2021. Ενώ, παρουσίασε αύ-
ξηση 0,2% τον Φεβρουάριο 
2023 σε σύγκριση με τον Ια-
νουάριο 2023, έναντι αύξη-
σης 0,9% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκρι-
ση του προηγούμενου έτους.

Επιμένει ο πληθωρισμός 
στα τρόφιμα με 14,8% 

 ΑΥΞΗΣΗ 20% ΣΤΑ ΚΡΕΑΤΑ, 
16,8% ΣΤΟ ΨΩΜΙ  

Καλπάζουν οι τιμές στα τρόφιμα. 
Οι ανακοινώσεις της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ' αριθμόν 14/21-02-2023 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αλε-
ξανδρούπολης αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με έδρα την πόλη της Αλεξανδρού-
πολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και εγκρίθηκε το από 08.02.2023 
Καταστατικό του, αποτελούμενο από 24 άρθρα, με τους σκοπούς του 

σωματείου αναφερόμενους στο άρθρο 3 αυτού.

Αλεξανδρούπολη, 13.03.2023
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ
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 SUDoKU

7 5 6 4 2

9 7 8

8 5 1

6 9 1

1 3

5 9 2

9 4 5

3 1 7

6 4 3 1 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

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

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

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

5 7

6 4 1 5 3

9 8 6

1 6 7

3 6 7 9 8

7 3 2

5 2 1

8 3 5 2 7

6 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Είναι δύο υπάλληλοι σε ένα γραφείο και δεν την 

παλεύουν καθόλου.

Ιούλιος μήνας, ζέστη αφόρητη, πολλή δουλειά, 

όρεξη μηδέν.

Ο ένας έχει σαλτάρει τελείως και έπειτα από με-

ρικές αποτυχημένες απόπειρες να κερδίσει μία άδεια 

από το σκληρό αφεντικό, αποφασίζει να λάβει δρα-

στικά μέτρα και να εκβιάσει λίγο την κατάσταση.

Πάει λοιπόν και κριεμιέται από το ταβάνι και αρ-

χίζει να βγάζει περίεργους ήχους.

Μπαίνει το αφεντικό στο γραφείο, τον βλέπει και 

μένει κάγκελο.

-Τι έπαθες ρε; Γιατί κρεμάστηκες από το ταβάνι;

-Είμαι λάμπα!!!

-Α… δεν πας καλά εσύ.

Πάρε μια αδειούλα μπας και ξελαμπικάρεις λίγο.

Κατεβαίνει κάτω ο τύπος και φεύγει.

Τον βλέπει ο συνάδελφος του και σηκώνεται και 

αυτός και τον ακολουθεί από πίσω.

Τον βλέπει το αφεντικό…

-Εσύ που πας;

-Ε, πως να δουλέψω μέσα στα σκοτάδια.

* * * * * * 

Σε ένα σκυλάδικο εκεί που φούντωσε το κέφι, 

χορός και πολύ ομίχλη από τα γύψινα πιάτα που 

σπάζανε κάποιος αντιλαμβάνεται ότι έχασε το πορ-

τοφόλι του.

Ανεβαίνει λοιπόν γεμάτος αγωνία στη σκηνή πιά-

νει το μικρόφωνο και λεει.

– «Παιδιά προσοχή, ένα, δυο, τρία, ακούγομαι;

– Εντάξει… πριν από λίγο, εδώ μέσα έχασα το 

πορτοφόλι μου με χίλια ευρώ μέσα. προσφέρω 

τα πενήντα σε αυτόν που θα μου το επιστρέψει»…

Και μια φωνή από το βάθος της αίθουσας «Εγώ 

προσφέρω εκατόν πενήντα…»…

Και ένας άλλος από την μπροστινή σειρά τραπε-

ζιών «Eγώ προσφέρω τα μισά»

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Πουλίθήραμα με μακρύ ράμφος.
8. Μέρος από όπερα.
9. Ρουχοφάγο έντομο (αρχ.).
10. Ιταλός συνθέτης της όπερας (1792-1868).
12. Γράμματα από το… Μάκη.
13. Εθνικός μας ευεργέτης (1783-1856).
15. Και καταδίωξης… πιάνει πολλούς.
17. Δίψηφο σύμφωνο.
18. Άψογη… συμπεριφορά.
22. Χαϊδεμένη… Αναστασία.
24. Βρίσκεται απέναντι από το Χονγκ Κονγκ.
25. Γάλλος σκηνοθέτης.
27. Άγιος… χωρικών.
28. Οπωροφόρο δέντρο.
30. Κόρακα… φωνή.
32. Πτυχή σε ύφασμα.
34. Κοιλάδα της Ιταλίας.
36. Ο ένας ήταν Λοκρός.
38. Μεγάλη… ο πανούργος.
40. … Βιετ: παλιά ονομασία του Βιετνάμ.
42. Ντάιαν…: Αμερικανίδα ηθοποιός.
44. Βρίσκονται στη… μέθη.
45. Τα εννέα μας δίνουν μια μονάδα.
47. Γαμπρός και συνεργάτης του Μουσολίνι.
49. Κάρλος…: ο εικονιζόμενος.
50. Ανοσιούργημα (αρχ.).

-- Συστατικά --
• 1 κιλό χοιρινό)
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2 κρεμμύδια
• 1 ποτήρι κρασί (λευκό)
• 2 κ.σ. μουστάρδα
• αλάτι
• πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το ελαιόλαδο 

να ζεσταθεί και προσθέτουμε τα κρεμμύδια 
μας, τα οποία και έχουμε ψιλοκόψει.

• Ρίχνουμε και το κρέας ώστε να τσιγαριστεί 
μαζί με τα κρεμμύδια και ανακατεύουμε 
καλά.

• Μόλις πάρει χρώμα, το σβήνουμε με κρασί 
και αλατοπιπερώνουμε.

• Στην συνέχεια προσθέτουμε δυο φλιτζάνια 
νερό με την μουστάρδα διαλυμένη. Ανακα-
τεύουμε ξανά.

• Τέλος σκεπάζουμε την κατσαρόλα και το 
αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να μείνει με 
την σάλτσα του.

• Και αυτό ήταν το κρασάτο χοιρινό μας εί-
ναι έτοιμο.

• Σερβίρουμε και απολαμβάνουμε 
• Καλή μας όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Χοιρινό κρασάτο, νόστιμη και εύκολη συνταγή!

Κάθετα
1. Ποιητική συλλογή του Νίκου Καββαδία.
2. Σκηνοθετημένος, προμελετημένος (μτφ.).
3. Αριθμητικό απόλυτο της Αρχαίας.
4. Καρπός ενός οπωροφόρου δέντρου.
5. Μονάδα βάρους του Χονγκ Κονγκ.
6. Σήματος… αρχή.
7. Αστείρευτα, ανεξάντλητα.
11. Παλιά ονομασία της λίμνης Μαλάουι.
14. Θεός των Βαβυλωνίων.
16. Πριν ήταν… βρέφος.
18. Μία απ' αυτές και η Πενθεσίλεια.
19. Είδος μαλακόστρακου.
20. Αρχικά παλιού κόμματος.
21. Νομαδική φυλή της Αφρικής.
23. Προπύργιο, φυλακτήριο (αρχ.).
26. Επιστημονικά το γιασεμί.
29. Κιβώτιο από σανίδες.
31. Ηθικά ενάρετος.
33. Ινδός νομπελίστας φυσικός.
35. Θυμίζει… Τσανακλίδου.
37. Είναι τα υφάσματα από αμίαντο.
39. Σ' αυτό… πέφτουν πολλές προσπάθειες.
41. Πρόθεση… ανακίνησης.
43. Διπλό… φοβίζει μωρά.
46. Όμοια σύμφωνα.
48. Κομμάτι… αγάλματος.
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Ίσως στο πιο αγχωτικό και 
στο πιο νευρικό παιχνίδι της φε-
τινής περιόδου, ο Εθνικός κατά-
φερε και πήρε τη νίκη κόντρα 
στην Κομοτηνή με 3-1, δείχνο-
ντας πως ακόμα και σε μία κα-
κή μέρα, μπορεί να πάρει τους 
τρεις βαθμούς της νίκης. Κόντρα 
στην ΑΕΚ, οι παίκτες του Γιώρ-
γου Ανδραβίζου, δεν νίκησαν 
μόνο έναν αξιόμαχο αντίπαλο 
αλλά και τον κακό τους εαυτό, 

αφού τα λάθη και ο εκνευρισμός 
δεν έλλειψαν σε κανένα σετ.

Στο πρώτο σετ, η ΑΕ Κομο-
τηνής οδηγούσε σχεδόν καθ’ό-
λη τη διάρκειά του και μάλιστα 
έφτασε πρώτη σε σετ πόιντ, αλ-
λά τελικά ο Εθνικός αντέδρασε 
και επικράτησε με 25-27.

Στο δεύτερο σετ, η ομάδα της 
ΑΕ Κομοτηνής, εκμεταλλεύθηκε 
τα λάθη του Εθνικού και ισοφά-
ρισε σε 1-1. Στο τρίτο σετ, όμως 

ενώ ξεκίνησε δυνατά με 5-0, ο 
Εθνικός από τα μισά και μετά 
απάντησε και πήρε το προβάδι-
σμα (17-19), για να επικρατήσει 
τελικά με 20-25.

Στο τέταρτο και τελευταίο 
σετ, ο Εθνικός δε ξεκίνησε κα-
λά και πάλι και έχανε με 8-4, αλ-
λά άμεσα αντέδρασε και ισοφά-
ρισε σε 10-10, ενώ πέρασε και 
μπροστά στη συνέχεια με 16-18 
και τελικά επικράτησε με 21-25, 
κάνοντας το 1-3 και παίρνοντας 
άλλο ένα τρίποντο.

Το τελικό 20-25, βρήκε τους 
Αλεξανδρουπολίτες να πανηγυ-
ρίζουν μία από τις πιο αγχωτικές 
νίκες στο πρωτάθλημα, μένο-
ντας μόνοι πρώτοι στη βαθμο-
λογία.
ΤΑ ΣΕΤ:
1ο: 5-5, 12-8, 19-15, 25-27
2ο: 5-2, 11-9, 17-17, 25-21
3ο: 5-0, 11-8, 16-17, 20-25
4ο: 5-2, 13-12, 16-18, 22-25

Εθνικός (Ανδραβίζος): Δημη-
τριάδης, Στοϊλούδης, Καψαλιά-
ρης, Ανδρεάδης, Μπουφίδης, 
Κοντοστάθης, λ- Γκοτσίδης (Κυ-
ριακίδης, Κεσκίνης).

4 ομάδες σε 
απόσταση βολής – 
Αποτελέσματα και 

βαθμολογίες

Με τους Ορφέα Ξάνθης και 
Πανθρακικό να πετυχαίνουν με-
γάλες εντός έδρας νίκες και την 
Αλεξανδρούπολη με τρομερά 
ψυχωμένη εμφάνιση να επι-
στρέφει με βαθμό από το Παρα-
λίμνιο διεξήχθη η 20η στροφή 
του 1ου ομίλου της Γ’ Εθνικής. 

Τα αποτελέσματα
Ορφέας Ξάνθης – Καμπα-

νιακός 2-0
Πανθρακικός – Ποσειδώνας 

Ν. Μηχανιώνας 1-0 
Νέστος Χρυσούπολης – 

Άρης Αβάτου 2-0 
Απόλλων Παραλιμνίου – 

Αλεξανδρούπολη FC 1-1 
Πανδραμαϊκός – Θερμαϊκός 

Θέρμης 0-2 
Βύρων Καβάλας – Αγροτικός 

Αστέρας 4-0 
Μ. Αλ. Ορφανίου – ΑΟ Κα-

βάλα 0-2
Ρεπό: Δόξα Δράμας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (20 αγωνι-

στικές)
1. Καμπανιακός  40 (31-7)
2. ΑΟ Καβάλα 38 (36-11) *
3. Απόλλων Παραλιμνίου   

37 (37-20)
4. Πανθρακικός 35 (31-24)
5. Ποσειδώνας Νέας Μηχα-

νιώνας  33 (25-16) *
6. Δόξα Δράμας  27 (27-

23) *
7. Πανδραμαϊκός 26 (26-

19) *
8. Νέστος Χρυσούπολης  26 

(23-25)
9.  Θερμαϊκός Θέρμης 25 

(17-18)
10. Βύρων Καβάλας  24 

(25-24)
11. Άρης Αβάτου  23 (19-

26) *
12. Ορφέας Ξάνθης 23(24-

29)
13. Αγροτικός Αστέρας 15 

(17-30)
14. Αλεξανδρούπολη FC  9 

(11-32)
15. Μέγας Αλέξανδρος Ορ-

φανίου 2 (9-51)
*Έχουν κάνει το ρεπό τους

Συνωστισμός στην κορυφή της Γ΄Εθνικής 

Έναν ακόμη βαθμό απέναντι σε μία 
ακόμη ομάδα που βρίσκεται στις πρώτες 
θέσεις της βαθμολογίας πήρε η Αλεξαν-
δρούπολη FC. Η ομάδα του Έβρου μετά 
την ισοπαλία στην έδρα της πριν από 2 
αγωνιστικές με τον 1ο Καμπανιακό, ανα-
δείχθηκε ισόπαλη 1-1 και με τον 2ο της 
βαθμολογίας Απόλλωνα Παραλιμνίου στις 
Σέρρες, πραγματοποιώντας μία πολύ κα-
λή εμφάνιση.

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες δεν 
είχαν μεγάλες φάσεις. Το παιχνίδι ήταν πε-
ρισσότερο κέντρου με πολλές μάχες και 
μοιρασμένο, με την Αλεξανδρούπολη να 
πατάει καλύτερα στο πρώτο μισό του και 
τον Απόλλωνα στο δεύτερο. Οι ομάδες 
δημιουργούσαν προϋποθέσεις για γκολ 

αλλά δεν είχαν κλασικές ευκαιρίες.
Στο 2ο ημίχρονο το Παραλίμνιο βγή-

κε αποφασισμένο να πάρει τη νίκη, πίεσε 
ασφυκτικά και πολύ ψηλά. Αυτή η πίε-
ση απέδωσε στο 60′ όταν o Καρυοφύλ-
λης με ευθύβολο σουτ πίσω από πολλά 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, 
παρότι ο Κασκαντάμης προσπάθησε να 
το αποσωβήσει.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να παίζουν 
πολύ ψηλά δίνοντας πολύ χώρο στην 
Αλεξ/πολη. Οι παίκτες της ομάδας του 
Έβρου στο 67′ θα κλέψουν την μπάλα 
και θα βγουν στην αντεπίθεση. Ύστερα 
από σέντρα του Τζατζανά και κεφαλιά 
του Παπάζογλου, ο οποίος είχε περάσει 
αλλαγή στη θέση του Ράλλη στο 62′, θα 

έρθει το 1-1.
Το Παραλίμνιο μαθαίνοντας ότι ο Κα-

μπανιακος χάνει στην Ξάνθη από τον Ορ-
φέα, ανέβασε τις γραμμές του όσο πήγαινε, 
γέμισε την περιοχή και οι φιλοξενούμενοι 
αναγκάστηκαν στα τελευταία 10 λεπτά 
να επιστρατεύσουνε τον Γκαϊδατζή στην 
άμυνα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει 
η ομάδα στην πίεση, αφήνοντας μόνο τον 
Κυριζακη στην κορυφή.

Αλεξανδρούπολη FC (Ζαπαρτίδης): Κα-
σκαντάμης, Τσιτσεκίδης, Τζατζανάς, Παπα-
γεωργίου, Τσιεγγελίδης, Πατσιώρας Α. (75' 
Μουρατίδης), Ράλλης (60'Παπάζογλου), 
Τοπάλι (80' Ντέμπροβα), Γκαϊδατζής, Πα-
τσιώρας Κ., Κυριζάκης.

Παλικαρίσιος βαθμός για την Αλεξανδρούπολη στο 
Παραλίμνιο!

Ο Ορέστης ήταν ο μεγάλος 
νικητής στο ντέρμπι με Φέρες, 
πιο κοντά στα play off η ΑΕΔ 
με νίκη επί του Απαλού, έχασε 
έδαφος με την ισοπαλία απένα-
ντι στο Νεοχώρι ο Εθνικός που 
είχε χαμένο πέναλτι στο 0-0 και 
δοκάρι στις καθυστερήσεις του 
αγώνα στην Αλεξανδρούπολη. 
Στην 18η και τελευταία αγωνι-
στική της κανονικής περιόδου θα 
κριθεί το ποιες 2 ομάδες θα ακο-
λουθήσουν τους Ορέστη και Ιπ-
ποκράτη στα play off.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Α’ΕΠΣ Έβρου – 17η αγωνι-

στική
Έβρος Σουφλίου – Άρδας Κα-

στανεών 5-0 (21′ Παπάζογλου, 
26′ Λυμτσιούλης, 47′, 88′, 90+2 
Ασλανίδης)

Μαΐστρος – Ιπποκράτης 0-3 
(22′ Γκαβανόζης, 46′ Τηλέγρα-
φος, 50′ Κουρτίδης)

Εθνικός Αλεξ/πολης – Νεο-
χώρι 1-1 (44′ Τρανόπουλος – 
5′ Ντουμανάκης)

Ορέστης Ορεστιάδας – Θρά-
κη Φερών 2-0 (Χριστοφορίδης, 
Ανδρεάδης)

ΑΕ Διδυμοτείχου – Νίκη Απα-

λού 4-1 (Τζουμακίδης 2, Κοκκι-
νίδης, Μπαγινέτας – Μακρίδης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Ορέστης Ορεστιάδας 45 
(56-4)
2. Ιπποκράτης 38 (35-16)
3. Θράκη Φερών 28 (34-20)
4. ΑΕ Διδυμοτείχου 28 (28-
18)

5. Εθνικός Αλεξ/πολης 26 
(39-33)
6. ΑΟ Νεοχωρίου 17 (20-33)
7. Έβρος Σουφλίου 17 (21-
27)
8. Μαΐστρος 13 (17-38)
9. Άρδας Καστανεών 12 (13-
37)
10. Νίκη Απαλού 9 (14-38)

Α’ ΕΠΣ Έβρου: Πήρε το ντέρμπι με
 Φέρες ο Ορέστης

Πέρασε νικηφόρα από την Κομοτηνή,
 “κλείδωσε” την πρωτιά ο Εθνικός

Sports

Κέρδισε την 
ΑΕΚ με 3-1 σε 

ένα αγχωτικό και 
νευρικό παιχνίδι 

Αποτελέσματα 17ης 
αγωνιστικής, οι σκόρερ 

και η βαθμολογία

«Ήταν μια δύσκολη και αγχωτική νίκη μέσα στην Κομοτηνή.
Συνεχίζουμε πρώτοι αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή ενόψει των Play off. Εκεί όλα θα κριθούν. 

Θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω αλλά πάμε βήμα , βήμα παιχνίδι το παιχνίδι.». 
Γιώργος Ανδραβίζος , προπονητής βόλει Εθνικού

Σκληρό 
καρύδι οι Εβρίτες, 
παρουσίασαν πολύ 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

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

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Διεθνής Ημέρα Μαθηματικών
Παγκόσμια Ημέρα της 
Σταθεράς π

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
Γούση Μ.Ε. - Γρηγορίου Σ. Εθν. Αντιστά-
σεως 146 (πλησίον S/M Mασούτη & ΑΒ) 
✆2551400229

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη Κων/πολεως 
222 ✆2552023926

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Βενέδικτος, Βενεδίκτη

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Τρίτη, δια-
θέτεις την άνεση και την ευκολία για να δι-
εκδικήσεις και να κατακτήσεις κάθε μεγα-
λεπήβολο στόχο που θα βάλεις στο μυαλό, 
άλλωστε είναι γνωστό το θάρρος και το 
τσαγανό σου και αυτά τα χαρακτηριστικά 
σου σήμερα είναι αρκετά πιο τονισμένα!!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, σήμερα γίνεσαι λα-
γωνικό και καταφέρνεις και εξιχνιάζεις ότι 
μυστικό ή κρυφό που υπήρχε γύρω σου! 
Ανακαλύπτεις με τους δικού σου τρόπους 
και το ένστικτό σου, τι υπάρχει γύρω σου, 
στο περιβάλλον σου, ενώ κάποιο μυστικό 
που θα αποκαλυφθεί τώρα, θα σε αφο-
ρά άμεσα!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε μου Δίδυμε, για σήμερα Τρίτη είσαι 
αρκετά δοσμένος στις διαπροσωπικές σου 
σχέσεις ενώ προχωράς και θέματα συνερ-
γασιών όπου είναι απαραίτητο να γίνουν 
κάποιες άμεσες κινήσεις βελτίωσης!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, για σήμερα Τρίτη 
παίρνεις την απόφαση ότι έχει έρθει η κα-
τάλληλη στιγμή να κοιτάξεις λίγο παραπά-
νω τον εαυτό σου και να ασχοληθείς με 
σένα, με την βελτίωση της διάθεσή σου, με 
την αποβολή του στρες, με την διατροφή 
σου, αλλά και με τους τρόπους εκείνους 
που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και 
να τα ξαναβρείς με το «μέσα σου»!        

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λιονταράκι, για σήμερα Τρίτη 
η μέρα σου είναι λαμπερή, κεφάτη αλλά 
και δημιουργική! Το σκηνικό που ανοίγεται 
μπροστά σου είναι όμορφο και ανοίγονται 
ευκαιρίες για διασκέδαση, εξόδους αλλά 
και για φλερτ!!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, για σήμερα Τρίτη 
η προτεραιότητά σου είναι η λύση οικογε-
νειακών υποχρεώσεων και η διευθέτηση 
ζητημάτων που αφορούν το σπίτι και την 
οικογένεια! Παρόλο που νιώθεις ότι πιέ-
ζεσαι, θα καταφέρεις και θα ανταπεξέλ-
θεις στις υποχρεώσεις σου!  

ΖΥΓΟΣ
Φίλε μου Ζυγέ, για σήμερα Τρίτη το τη-
λέφωνο θα χτυπήσει ξαφνικά και ένα χα-
ρούμενο νέο θα σου προσφέρει χαμόγε-
λα ικανοποίησης! Δίνεται η λύση σε ένα 
ζήτημα που σε ταλαιπωρούσε και νιώθεις 
αρκετά πιο ξέγνοιαστος!!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε μου Σκορπιέ για σήμερα Τρίτη δεν 
θα πρέπει ούτε στιγμή να ξεχνάς, ότι δεν 
γίνεται πάντα όλοι να έχουν την ίδια άπο-
ψη με σένα και ότι πρέπει να αποφύγεις 
να πιέζεις και να επιβάλεις να ακολουθή-
σουν πάντα αυτό που θέλεις εσύ!     

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε μου Τοξότη, για σήμερα Τρίτη από 
το πρωί λες πως «Ο τολμών νικά» και 
βιάζεσαι να πάρεις τα ρίσκα σου και να 
κάνεις τις επιλογές εκείνες που θα σε κά-
νουν να δραπετεύσεις από την ρουτίνα! Η 
μέρα σου είναι γεμάτη ευκαιρίες αλλά και 
γνωριμίες που έχουν κάτι πολύ σημαντικό 
να σου δώσουν!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, για σήμερα Τρί-
τη θα πεις: «Επιτέλους ανάσα» αφού θα 
δοθούν κάποιες λύσεις σε πρακτικές υπο-
θέσεις που σε ανησυχούσαν πολύ το τε-
λευταίο διάστημα! Παρόλα αυτά θα σε 
χαρακτηρίζει η εσωστρέφεια και θα κρα-
τάς κάποιες αποστάσεις από φιλίες, γιατί 
πολύ απλά σήμερα δεν έχεις διάθεση για 
κοινωνικότητα!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε μου Υδροχόε, μπορεί η διάθεση σου 
να είναι σπιρτόζικη, κοινωνική και να θέ-
λεις να είσαι σε επαφή με κόσμο, όμως 
σήμερα καλό είναι να δείξεις και λίγο πα-
ραπάνω ενδιαφέρον στο σπίτι, στην οικο-
γένεια αλλά και στην εργασία γιατί υπάρ-
χουν πολλές εκκρεμότητες!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε μου Ιχθύ, για σήμερα Τρίτη η προ-
τεραιότητά σου είναι μία, το πώς θα κα-
ταφέρεις να αναρριχηθείς επαγγελματικά. 
Φλερτάρεις με την επιτυχία και την κατα-
ξίωση σου σε ένα σχέδιο που δουλεύεις 
εδώ και καιρό!

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

Ύπνος με τον σκύλο σας 

και οφέλη

Επίπεδα χαμηλού στρες
Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγ-

ματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του 
Missouri-Columbia, ο ύπνος με τον σκύλο 
σας, μπορεί να βοηθήσει σε χαμηλότερα 
επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. 
Μπορεί να λειτουργήσει ως αγχολυτικό για 
άτομα που θέλουν να χαλαρώσουν μετά 
από μια μακρά και επίπονη μέρα.

Σας δίνει άνεση
Τα σκυλιά μπορούν να σας βοηθήσουν 

να αισθανθείτε άνετα, απλά με το να είναι 
στη ζωή σας. Η αγκαλιά με ένα σκυλί ή ο 
ύπνος είναι αρκετά για να προσφέρουν την 
άνεση που χρειάζεστε. ‘Ενα ζώο ξαπλω-
μένο δίπλα σας μπορεί να σας προσφέρει 
μεγάλη άνεση.

Σας ηρεμεί
Ένα άλλο όφελος από το να έχετε το 

σκυλί δίπλα σας τη νύχτα είναι ότι μπορεί 
να σας βοηθήσει να κατευνάσετε τα νεύρα 
σας. Μια έρευνα έχει αποδείξει ότι η ζωή 
με ένα σκυλί μπορεί να ενισχύσει τα επίπε-
δα της ωκυτοκίνης – της ορμόνης της αγά-
πης. Είναι μια χημική ουσία που παράγεται 
όταν ένα άτομο έχει συναισθήματα αγάπης 
και ευτυχίας.

Μπορεί να βοηθήσει στην καταπο-
λέμηση των διαταραχών ύπνου

Η παρέα που προσφέρει το κατοικίδιο 
σας, ενθαρρύνει την αίσθηση ηρεμίας, ανα-
κουφίζει από το άγχος και σας δίνει μια αί-
σθηση προστασίας. Όλα αυτά τα συναισθή-
ματα μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερο 
ύπνο και να βοηθήσουν αυτούς που υποφέ-
ρουν από αϋπνία. Την επόμενη φορά, προ-
σπαθήστε να βάλετε το κατοικίδιό σας μαζί 
στο κρεβάτι για να κάνετε καλύτερο ύπνο.

Δίνει ζεστασιά
Σε όλους αρέσει το αίσθημα της ζεστα-

σιάς και τι μπορεί να είναι καλύτερο από ένα 
σκυλάκι; Τα σκυλιά είναι άνετα πλάσματα,  
είναι θερμόαιμα, και μόνο η ρυθμική ανα-
πνοή τους, είναι αρκετή για να προσφέρει 
ζεστασιά σε ένα άτομο.
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Με ήττα ολοκλήρωσε τις 
υποχρεώσεις στην κανονική 
περίοδο της Volleyleague ο 
Άθλος Ορεστιάδας. Στο ματς-
γιορτή της 18ης αγωνιστικής 
του «Κροίσος Πέρσης», ομάδα 
μας στάθηκε άτυχη, αφού στα 
μισά του α’ σετ τραυματίστηκε ο 
Βραζιλιάνος Ντε Πρα (διάστρεμ-
μα) και με τον Άλμπο εκτός απο-
στολής, γνώρισε την ήττα με 3-0 
(25-23, 25-23, 25-20), παρά τις 
«αλχημείες», που επιχείρησε στο 
ντεμπούτο του ο νέος τεχνικός 
μας, Γιάννης Λάιος. 

Παρουσία πολλών θεατών, 
στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία παιδιά που με τις φωνές και 
τις κόρνες τους δημιούργησαν 
μία εκκωφαντική ατμόσφαιρα 
οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τον 
τελευταίο αγώνα της κανονι-
κής περιόδου με φοβερή διά-
θεση να προσφέρουν όμορφο 
θέαμα, στα 40α γενέθλια του 
αειθαλούς, Μπόμπι Γιορντανοφ. 

Ο Άθλος Ορεστιάδας δεν κα-
τάφερε να πάρει κάποιο βαθμό 
κι έτσι τερματίζει την κανονική 
περίοδο με 14 βαθμούς 4 νί-
κες και 14 ήττες σε 18 αγώνες 
και 22-47 σετ. Θα μεταφερθεί η 
βαθμολογία του Πηγάσου, του 

Άθλου, του ΟΦΗ και του Αρι-
στοτέλη στα πλέι άουτ και μετά 
από μίνι πρωτάθλημα δύο γύ-
ρων θα μείνουν στην κατηγορία 
οι δύο από τις 4 ομάδες.

Γιάννης Λάιος: «Στο α’ σετ 
χτύπησε ο διαγώνιος μας και 
από εκεί και πέρα αναγκαστή-
καμε να παίξουμε με σύνθεση 
εκτάκτου ανάγκης και σχήμα-
τα που δεν έχουμε δοκιμάσει 
στην προπόνηση. Εκεί που βρε-
θήκαμε μπροστά στο 2ο σετ, δεν 
καταφέραμε να κρατήσουμε το 
προβάδισμα, καθώς ο Μίλωνας 
μας πίεσε στο σερβίς και κάναμε 
πολλά λάθη. Ο αντίπαλός μας 
είναι πολύ καλή ομάδα και τώ-
ρα πρέπει να επικεντρωθούμε 
και να προετοιμαστούμε για τα 
πλέι άουτ».

*Οι πόντοι του Α.Ο.Ν.Σ. Μί-
λων προήλθαν: 11 άσσοι, 34 
επιθέσεις, 1 μπλοκ, 29 λάθη 
αντιπάλων και του Άθλου Ορε-
στιάδας οι πόντοι προήλθαν: 6 
άσσοι, 27 επιθέσεις, 9 μπλοκ, 24 
λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-23, 25-23, 
25-20)

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Γιάν-
νης Λάιος): Γκλαντσόουν 10π. 
(8/19επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), 

Κάιο 3 (3/5επ.) Κασαμπαλής 5 
(2/4επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Αλ-
γκούλ 11 (6/8επ., 4 μπλοκ, 1 
άσσος), Ριζόπουλος 4 (2/6επ., 
2 άσσοι, 70%υπ., 40%αρ.), 
Γκένοφ 4 (3/10επ., 1 μπλοκ, 
44%υπ., 17%αρ.) / Βελούδης 
(λ. - 59%υπ., 27%αρ.), Τσιου-
τσιουλούδης 3 (1/2επ., 2 μπλοκ), 
Μποζίδης, Ιωαννίδης 2 (2/6επ., 
50%υπ., 17%αρ.), Τσολακίδης.

Το πρόγραμμα των πλέι 
άουτ

Μετά από τις απαραίτητες 
ανάσες και το ταξίδι της επι-
στροφής από την Αθήνα, ο 
Άθλος Ορεστιάδας μπαίνει πλέ-
ον σε φουλ ρυθμούς προετοιμα-
σίας προκειμένου να πανηγυ-
ρίσει την παραμονή του μέσω 
της διαδικασίας των πλέι άουτ.

Η αρχή αυτού του μίνι-πρω-
ταθληματος γίνεται στις 25 
Μαρτίου από το κλειστό "Ν. 
Σαμαράς", όπου η ομάδα μας, 

μπροστά στον κόσμο της θα 
υποδεθχεί στις 19.00,τον ΟΦΗ, 
σε ένα ματς με τεράστια σημα-
σία, όχι μόνο βαθμολογική, αλλά 
και ψυχολογική.

Διαβάστε αναλυτικά το σύ-
στημα διεξαγωγής- το πρό-
γραμμα των πλέι άουτ και τι 
προβλέπει η προκήρυξη της 
Volleyleague

PLAY OUT:
Οι ομάδες που θα καταλά-

βουν τις θέσεις 7 και 10 της 
κανονικής περιόδου θα αγωνι-
στούν σε πρωτάθλημα δύο γύ-
ρων με βαθμολογία, μεταφέρο-
ντας την βαθμολογία τους από 
το τέλος της Κανονικής περι-
όδου.

Κατά την διάρκεια διεξαγω-
γής του μίνι-Πρωταθλήματος, 
στις περιπτώσεις ισοβαθμίας 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.4.4 της παρούσας προ-
κήρυξης υπολογίζοντας όλα τα 

αποτελέσματα των μεταξύ τους 
αγώνων που έγιναν μόνο κατά 
τη διάρκεια των Play out.

Σε περιπτώσεις συνολικής 
σύμπτωσης, θα μετράνε και τα 
αποτελέσματα και της κανονι-
κής περιόδου.

Σε περίπτωση μη-ολοκλήρω-
σης του πρωταθλήματος λόγω 
διακοπής με απόφαση κυβέρνη-
σης, στις περιπτώσεις ισοβαθμί-
ας θα μετράνε οι μεταξύ τους 
αγώνες μόνο από τη κανονική 
περίοδο.

Όταν, κατά την διάρκεια διε-
ξαγωγής του Μινι-Πρωταθλή-
ματος, η διαφορά των ομάδων /
ομάδας της ζώνης υποβιβασμού 
από τις παραπάνω ομάδες δεν 
μπορεί να καλυφθεί από τους 
αγώνες που απομένουν (π.χ. 2 
αγωνιστικές πριν την λήξη η δι-
αφορά μεταξύ 2ου και 3ου είναι 
επτά {7} βαθμοί), δεν θα διεξά-
γονται οι αγώνες που απομέ-
νουν.

Σε περίπτωση που δεν διε-
ξάγονται οι αγώνες που απο-
μένουν, κατά τα ανωτέρω προ-
βλεπόμενα, στις περιπτώσεις 
ισοβαθμίας υπολογίζονται όλα 
τα αποτελέσματα των μεταξύ 
τους αγώνων (ή αγώνα) που δι-
εξήχθησαν στα Play Out.

Οι ομάδες θα λάβουν τα 
αντίστοιχα νούμερα με τη σει-
ρά που τερμάτισαν:

7ος =Νο 1, 8ος =Νο 2, 9ος 
= Νο 3, 10ος =Νο 4

Η σειρά των αγώνων:
1η Αγωνιστική: 1-4, 2-3: Πή-

γασος Πολίχνης - Φ.Ε.Σ.Αριστο-
τέλης Σκύδρας, Άθλος Ορεστιά-
δας - Ο.Φ.Η.

2η αγωνιστική: 3-1, 4-2: 
Ο.Φ.Η. - Πήγασος Πολίχνης, 
Φ.Ε.Σ.Αριστοτέλης Σκύδρας - 
Άθλος Ορεστιάδας

3η αγωνιστική: 1-2, 3-4: Πή-
γασος Πολίχνης - Άθλος Ορεστι-
άδας, Ο.Φ.Η. - Φ.Ε.Σ.Αριστοτέ-
λης Σκύδρας

4η Αγωνιστική: 4-1, 3-2: 
Φ.Ε.Σ.Αριστοτέλης Σκύδρας 
- Πήγασος Πολίχνης, Ο.Φ.Η. - 
Άθλος Ορεστιάδας

5η αγωνιστική: 1- 3, 2-4: Πή-
γασος Πολίχνης - Ο.Φ.Η., Άθλος 
Ορεστιάδας - Φ.Ε.Σ.Αριστοτέλης 
Σκύδρας

6η αγωνιστική: 2-1, 4- 3: 
Άθλος Ορεστιάδας - Πήγασος 
Πολίχνης, Φ.Ε.Σ.Αριστοτέλης 
Σκύδρας - Ο.Φ.Η.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΕΙ ΑΟΥΤ

Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πήγασος Πολίχνης 20
2. Άθλος Ορεστιάδα 14
3. Ο.Φ.Η. 9
4. Φ.Ε.Σ.Αριστοτέλης Σκύ-
δρας 4
* Οι δύο πρώτες ομάδες θα 
μείνουν στην κατηγορία

Και τώρα αρχίζουν οι τελικοί 
για τον Άθλο Ορεστιάδας 

ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ PLAY OUT ΟΠΟΥ ΘΑ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΣΤΗΝ ΒΟΛΕΙ ΛΙΓΚ    

Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ήττα 
στον Μίλωνα και με ατυχία λόγω του 
τραυματισμού του Ντε Πρα

Αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος Νεανίδων πέτυχε η Ολυμπιά-
δα Αλεξανδρούπολης που κέρδισε τον Αστέρα 
Καβάλας με 82-46, και πέρα από τη νίκη με 
την διαφορά +36 έβαλε πολύ γερές βάσεις 
για την κατάκτηση του τίτλου

Αναλυτικά:
Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης – Αστέρας Κα-
βάλας   82-46
Ρεπό: Πανσερραϊκός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης   4 (2-0)
2. Αστέρας Καβάλας  3 (1-1)
3. Πανσερραϊκός   2(0-2)
Επόμενη αγωνιστική(15/3) 
Πανσερραϊκός  – Αστέρας Καβάλας
Ρεπό: Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης

Ασταμάτητες κέρδισαν τον 
Αστέρα Καβάλας 

Ολοκληρώθηκαν οι αγώ-
νες που περιλάμβανε το Πρό-
γραμμα της Τετάρτης 8 και του 
Σαββατοκύριακου 11 & 12 
Μαρτίου 2023, για τα Πρω-
ταθλήματα που διοργανώνει 
η ΕΣΠΕΘΡ.

Ο Εθνικός Αλεξανδρούπο-
λης (μια αγωνιστική πριν από 
την ολοκλήρωση του Πρωτα-
θλήματος) είναι «μαθηματικά» 
Πρωταθλητής της Ένωσης στο 
Πρωτάθλημα Κ18 (Παίδων).

Στα παιχνίδια της Κυριακής 
12/3, ο Εθνικός κέρδισε 3-0 
σετ (24-14, 25-13, 25-17) τον 
ΑΟ Καβάλας εκτός έδρας και 
ο ΑΟ Ορεστιάδας επικράτησε 
3-2 του Άθλου.

Βαθμολογία (7 
αγωνιστικές)
1. Εθνικός Αλεξ/πολης 21
2. ΑΟ Καβάλα 15
3. ΑΟ Ορεστιάδας 8
4. Άθλος Ορεστιάδας 2
5. ΑΕ Κομοτηνής -1 *
*Έχει ένα μηδενισμό (-3 βαθ-
μούς)

ΕΣΠΕΘΡ: Πρωταθλητής Παίδων 
ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης!

Με νέα νίκη στην 
Καβάλα

Βήμα τίτλου για τις Νεάνιδες 
της Ολυμπιάδας  
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