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Σαγήνευσαν την Υφυπουργό 
Τουρισμού οι ομορφιές του 

Σουφλίου 

Η Σοφία Ζαχαράκη ξεναγήθηκε στην περιοχή και 
δήλωσε εντυπωσιασμένη

Η οργάνωση επεκτείνει το δίκτυό της εγκαινιάζοντας 
το νέο hub στην πρωτεύουσα του Έβρου. Όλα όσα 

ειπώθηκαν από τους ομιλητές 
▶ 8, 9

Σύμβαση μελέτης για 
«Τοπικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο» υπέγραψε ο 

Β. Μαυρίδης

Η μελέτη περιλαμβάνει 
καταγραφή της υφιστάμε-
νης κατάστασης πολεοδο-
μικών δεδομένων και πο-
λεοδομικό σχεδιασμό για 
τις επόμενες δεκαετίες

▶ 4

Διαβούλευση 
για το «Γενικό 
Πολεοδομικό 

Σχέδιο Αλεξ/πολης»

Αφορά την Β1 φάση και 
θα διαρκέσει δύο μήνες

▶ 4 ▶ 16

H ΓΝΩΜΗ

«Άρωμα γυναίκας» στην 
Αλεξανδρούπολη από την 

«Women Act»

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎ-
ΠΟΛΗ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο 
ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΕΎΤΙΚΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΎ 
ΣΎΡΙΖΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑ-
ΓΚΟΎΣΗΣ ΚΑΙ Η ΤΟ-
ΜΕΑΡΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟ-
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΎΛΟΎ

● Στο επίκεντρο τα προβλήμα-
τα των εργαζομένων,  αλλά και 
η ανεργία και ακρίβεια

● Περιόδευσαν σε χώρους ερ-
γασίας,  συνάντησαν στελέχη 
φορέων της περιοχής που επο-
πτεύονται από το υπουργείο Ερ-
γασίας, άκουσαν προβλήματα και 
προτάσεις

● «Η εικονική πραγματικότη-
τα της κυβέρνησης» δήλωσε η 
βουλευτής Νατάσα Γκαρά, «ανη-
συχητικές εξελίξεις στο μετανα-
στευτικό» σχολίασε ο Γραμματέας 
του ΣΥΡΙΖΑ Έβρου 

Εξαντλήθηκε «το Βήμα» Εξαντλήθηκε «το Βήμα» 
λόγω Ορεστιάδας   λόγω Ορεστιάδας   

79 παιδικές χαρές του 79 παιδικές χαρές του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης Δήμου Αλεξανδρούπολης 
γίνονται καινούριες γίνονται καινούριες ▶ 11

Υποστηρίζει την 
προσπάθεια κατοίκων και 
φορέων ο Μητροπολίτης 

Δαμασκηνός

Για ξεχωριστή ΠΕ Βορείου Έβρου

▶ 5▶33

«Το γυαλί για την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη 
έχει ραγίσει»

▶7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
610
Ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος 
αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυ-
ζαντίου μετά την ανατροπή του διε-
φθαρμένου Φωκά.

1912
Η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά 
των Οθωμανών. Ο Ελληνικός Στρα-
τός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρ-
χεται στο έδαφος της Μακεδονίας.

1949
38 μέρες μετά τη λήξη του Εμφυλίου 
Πολέμου, συνέρχεται η 6η ολομέλεια 
του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας 
και αποφασίζει την επίσημη παύση 
του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του 
κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση 
ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δη-
μοκρατικού κόμματος και η έκδοση 
μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής 
εφημερίδας.

1951
Το Τάγμα του Ελληνικού Εκστρα-
τευτικού Σώματος Κορέας, μετά από 
τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμ-
βάνει το ύψωμα 313 (Σκοτς) κοντά 
στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την 
πλέον αιματηρή επιχείρησή του (πε-
σόντες 28, τραυματίες 87). (Πόλεμος 
της Κορέας)

1951
Αρχίζουν οι 1οι Μεσογειακοί Αγώνες 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που 
θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρί-
ου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους 
οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ 
Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Δι-
εθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και 
στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο 
κάτοικο Αλεξανδρείας και Ιωάννη 
Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυ-
μπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η 
ελληνική αποστολή θα επιστρέψει 
με 13 μετάλλια (3 χρυσά, 7 αργυρά 
και 3 χάλκινα).

1962
Οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο 
τους τραγούδι «Love Me Do».

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (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, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Χωρίς μηχάνημα για πληρωμές μέσω 
καρτών η Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης !!!

Μπορεί στις εφορίες όλης της χώρας οι πληρωμές 
φόρων με πιστωτικές κάρτες να έχει αυξηθεί κατακό-
ρυφα τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, στην εφορία 
Αλεξανδρούπολης, το μηχάνημα που δεχόταν κάρτες 
έχει χαλάσει εδώ και καιρό, όμως, το αρμόδιο υπουρ-
γείο δεν θεωρεί απαραίτητη την αντικατάστασή του… 

Όπως σημειώνει η Καθημερινή, η πληρωμή φόρων 
με πιστωτικές κάρτες στις ΔΟΥ έχει αυξηθεί φέτος 
κατά 30% - 40%

Στην Αλεξανδρούπολη, όπως λέει στη «ΓΝΩΜΗ» η 
διευθύντρια της ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης Άρτεμις Πα-
πατζελίδου, το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιούνταν 
για πληρωμές με κάρτα είναι εδώ και καιρό χαλα-
σμένο. Το υπουργείο ενημερώθηκε σχετικά, ωστόσο, 
επειδή οι εισπράξεις μέσω καρτών ήταν λίγες, προ-
φανώς κρίθηκε μη απαραίτητη η αντικατάστασή του. 

Ίσως να έπαιξε ρόλο σε αυτό και το γεγονός ότι 
πλέον στις εφορίες καταβάλλονται ποσά έως 100 
ευρώ, με ορισμένους να εκτιμούν ότι τα ταμεία των 
ΔΟΥ οδεύουν προς κατάργηση.
Δημοσιεύθηκε στη ΓΝΩΜΗ 
στις 5 Οκτωβρίου 2016

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

2-3

2-33-4
12...22

11...23

10...22

Ανατολή - 07:16
Δύση - 18:52

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
1991: Πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, 
χιόνια στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. 
meteo.gr 

11...23
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Ανάρπαστο έγινε την Κυριακή στην 
Ορεστιάδα το «Βήμα της Κυριακής», 
καθώς στο φύλλο του υπήρχε ένθετη 
η 16σέλιδη μαθητική εφημερίδα που 
επιμελήθηκαν οι μαθητές του 2ου Γε-
νικού Λυκείου της πόλης. Το ένθετο 
που ετοίμασε το 2ο ΓΕΛ ήταν το πρώ-
το που φιλοξένησε για τη φετινή πε-
ρίοδο η εφημερίδα, η οποία συνεχίζει 
για δεύτερη χρονιά να δίνει χώρο στις 
σελίδες της σε σχολεία της Ελλάδας, 
που παρουσιάζουν 
θέματα γενικότερου 
ενδιαφέροντος αλ-
λά και συνεντεύξεις 
και αφιερώματα με 
τα οποία τα παιδιά 
προβάλλουν τον 
τόπο τους. 

Η εφημερίδα 
προσέγγισε τη δι-
ευθύντρια του σχο-
λείου, Θωμαΐδα Ζα-
βαλιάρη, στις αρχές 
Σεπτεμβρίου, που 
αποδέχθηκε την 
πρόταση, «παρότι 
τα χρονικά περιθώ-
ρια ήταν ασφυκτι-

κά για την προετοιμασία του φύλλου, 
αφού έπρεπε πρώτα να ανοίξουν τα 
σχολεία και να οργανωθούμε για να 
βγάλουμε το υλικό», δήλωσε η ίδια 
μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Την 
ύλη του ένθετου επιμελήθηκαν 29 μα-
θητές και 5 εκπαιδευτικοί, που «ένιω-
σαν ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν είδαν 
το αποτέλεσμα τυπωμένο σε μία πα-
νελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα», 
σχολίασε η κα. Ζαβαλιάρη.

Το «Βήμα»…. της Ορεστιάδας

Αυτό το ξερό κομμάτι γης, μεταξύ λούνα παρκ και αναπλασμένου τμήματος της παραλι-
ακής, κάτω από το φάρο, για ποιο λόγο έχει μείνει έτσι; Γιατί δεν φυτεύεται γκαζόν και 
λίγα λουλούδια; Υπάρχει ιδιοκτησιακό πρόβλημα, παράλειψη της μελέτης, παράβλεψη 
των αρμόδιων; Ό,τι κι αν συμβαίνει, με λίγη καλή διάθεση και μια χούφτα σπόρους μπο-
ρεί να αλλάξει όψη… 
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Όσα είδα στην επίσκεψη μου, 
αλλά και η επιλογή του δήμου 
Σουφλίου να εκπροσωπήσει την 
Ελλάδα στον διαγωνισμό του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρι-
σμού, εμένα μου δείχνει ότι αυτό 
δηλώνει πρόθεση να αναδειχθεί 
η περιοχή ως ένας προορισμός 
που δεν αφορά μόνο τον Έλ-
ληνα επισκέπτη, αλλά και τον 
επισκέπτη από το εξωτερικό . 

Ε. ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Είπαν

Από την πρώτη στιγμή που βρέ-
θηκα στην περιοχή αντιλήφθη-
κα ότι ο Βόρειος Έβρος αποτε-
λεί ένα ξεχωριστό κομμάτι του 
νομού με εντελώς διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από το κεντρικό 
και νότιο τμήμα του. 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΟΡΕΣΤΙΑΔOΣ
-ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 

«Ναι» στις παρελάσεις λέει η κυβέρνηση

Χωρίς τροφεία όλα τα παιδιά 
Χωρίς τροφεία θα φοιτήσουν τη φε-

τινή σχολική χρονιά όλα τα παιδιά που 
έχουν εγγραφεί στους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης

Σύμφωνα με την απόφαση του Πο-
λυκοινωνικού, «με την ολοκλήρωση των 
εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθ-
μούς και τα ΚΔΑΠ κι επειδή καταφέρα-
με να εγγράψουμε όλα τα βρέφη και τα 

περισσότερα νήπια με τις αξίες τοποθέ-
τησης (voucher) των δύο προγραμμάτων 
και μετά από εισήγηση του Δημάρχου ει-
σηγούμαστε την απαλλαγή της μηνιαίας 
οικονομικής εισφοράς για το σύνολο των 
φιλοξενούμενων παιδιών μας στους Βρε-
φονηπιακούς και στα ΚΔΑΠ και συγκεκρι-
μένα από  1 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και 
31 Ιουλίου 2022».

Κ.Η. 
 

Kανονικά θα γίνουν οι παρελάσεις για 
την 28η Οκτωβρίου, όπως είπε στην ΕΡΤ ο 
Μάκης Βορίδης, παραπέμποντας σε από-
φαση που θα ανακοινωθεί τις επόμενες 
ώρες. Όπως είπε εξηγώντας την απόφα-
ση αυτή, «αυτή τη στιγμή έχουμε άνοιγ-
μα των περισσοτέρων δραστηριοτήτων. 
Έχουμε καθημερινά συγχρωτισμούς από 
διαδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, 
δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα γίνουν 
οι παρελάσεις». Συμπλήρωσε, δε, ότι στην 
παρέλαση «το κυρίαρχο μέτρο θα είναι η 
ισχυρή σύσταση για χρήση προστατευτι-
κής μάσκας».

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» λοι-
πόν και στο βάθος παρέλαση. Κάπως έτσι 
μοιάζει η διαχείριση του τέταρτου κύματος 
της πανδημίας, καθώς για πρώτη φορά 

από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, 
η ανάγκη προστασίας των περιοχών με 
χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού από μία 
έξαρση με δυσάρεστες συνέπειες, προ-
σκρούει στις εύλογες αντιδράσεις των 
εμβολιασμένων πολιτών και επαγγελμα-
τιών που διεκδικούν το δικαίωμα της επι-
στροφής στην κανονικότητα.

Προς το παρόν, το φαινόμενο παρα-
τηρείται στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία στο 
σύνολό της έχει από τα πιο χαμηλά ποσο-
στά εμβολιασμού στη χώρα, βιώνει ήδη τις 
συνέπειες του προβλήματος αυτού αλλά 
και τις αντιδράσεις των εμβολιασμένων 
στα περιοριστικά μέτρα που απορρέουν 
από το «κοκκίνισμα» του χάρτη. 

Γ.Π. 

Αναρρώνει  
Ο νεαρός γύπας που παρέλαβε η Δράση για 

την Άγρια Ζωή πριν από περίπου δέκα μέρες 
από τη Δαδιά, εξαντλημένος και πεινασμένος, 
δυνάμωσε και μεταφέρθηκε ήδη σε μεγαλύτε-
ρο χώρο στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης. 
Όπως λένε οι άνθρωποι που τον φροντίζουν, 
«κερδίζει συνεχώς βάρος και θέλουμε να πι-
στεύουμε πως δεν θα αργήσει η στιγμή που 
θα επιστρέψει στην περιοχή όπου βρέθηκε». 

Κ.Η. 
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Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, 
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκε-
ψη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ορεστιάδας με μοναδικό 
θέμα: Έγκριση ισολογισμού και αποτε-
λεσμάτων χρήσης του Δήμου Ορεστι-
άδας οικονομικού έτους 2020.
Θα ακολουθήσει στις 20:00, τακτική 
συνεδρίαση , μέσω τηλεδιάσκεψης, με 
5 θέματα ημερήσιας διάταξης

Σειρά επαφών με φορείς που 
εποπτεύονται από το υπουρ-
γείο Εργασίας, είχαν από χθες 
το πρωί, ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάν-
νης Ραγκούσης, και η τομεάρ-
χης Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Μαριλίζα Ξενο-
γιαννακοπούλου, που επισκέ-
φθηκαν την Αλεξανδρούπολη.

Η γνωστή εκπομπή της 
ΕΡΤ 3 «Κυριακή στο Χω-
ριό» στο ξεκίνημα  του 
νέου κύκλου γυρισμά-
των ανά την πατρίδα 
μας βρέθηκε στο Πύθιο, 
όπου το  τριήμερο Σαβ-
βάτου 11 - Δευτέρα 13 
Σεπτεμβρίου πραγματο-
ποίησε πολύωρα  γυρί-
σματα για το αφιέρωμά 
της στο όμορφο χωριό 
του Έβρου 

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 
Μαυρίδης Βασίλειος υπέγρα-
ψε με την ανάδοχο εταιρία, τη 
σύμβαση ανάθεσης μελέτης 
που αφορά στο Τοπικό Χω-
ρικό Σχέδιο Δήμου Ορεστιά-
δας (Τ.Χ.Σ), προϋπολογισμού 
787.513,99 €.

Μετά από μία χρονοβόρα 
διαγνωστική διαδικασία ( άνω 
των 2,5 ετών), ο Δήμος Ορε-
στιάδας είναι ένας από τους 
πρώτους δήμους της χώρας, 

που υπέγραψε σύμβαση μελέ-
της για Τ.Χ.Σ (εφεξής «Τοπικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο»). Η με-
λέτη περιλαμβάνει καταγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης 
πολεοδομικών δεδομένων σε 
όλη την έκταση του δήμου και 
πολεοδομικό σχεδιασμό για 
τις επόμενες δεκαετίες.

Η διάρκεια υλοποίησης για 
την περαίωση του αντικειμέ-
νου της σύμβασης είναι 36 
μήνες, με τον καθαρό χρόνο 

ολοκλήρωσης του μελετητι-
κού αντικειμένου να έχει ορι-
στεί στους 18 μήνες.

Ο Δήμος Ορεστιάδας, με 
τη ματιά στο μέλλον, κατα-
γράφει, σχεδιάζει και θα υλο-
ποιήσει τις αναγκαίες δράσεις 
και παρεμβάσεις, ώστε να δη-
μιουργηθούν τα πολεοδομι-
κά δεδομένα για έναν Δήμο-
πρότυπο, έναν Δήμο που όλοι 
ονειρευόμαστε.

Σύμβαση μελέτης 
για «Τοπικό 
Πολεοδομικό 
Σχέδιο» υπέγραψε 
ο Β. Μαυρίδης

Η 1η Ποδηλατοβόλτα Τυ-
χερού ολοκληρώθηκε , 
συμμετείχαν περισσότε-

ροι από 50 ποδηλάτες 
μικροί και μεγάλοι.... «η 
αρχή έγινε», σχολίασαν οι 
άνθρωποι της περιοχής

Με επίσκεψη στο Σουφλί 
ολοκλήρωσε το πρόγραμμα 
επαφών και συναντήσεων 
που είχε στον Έβρο, η υφυ-

πουργός Τουρισμού, Σοφία 
Ζαχαράκη. Η ίδια δήλωσε 
εντυπωσιασμένη από τις 
ομορφιές της περιοχής

1

Ο ΔΉΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΆΔΆΣ ΕΙΝΆΙ ΕΝΆΣ ΆΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΡΏΤΟΥΣ ΔΉΜΟΥΣ ΤΉΣ ΧΏΡΆΣ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΆΨΕ 
ΆΝΆΘΕΣΉ ΓΙΆ ΤΥΧΣ ΜΕ ΆΝΆΔΟΧΟ ΜΕΛΕΤΉΤΉ  
                               
Η μελέτη περιλαμβάνει καταγραφή της υφιστάμενης 
κατάστασης πολεοδομικών δεδομένων και πολεοδομικό 
σχεδιασμό για τις επόμενες δεκαετίες

ΠΥΘΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Την Τρίτη 05/10/2021 
από τις 08:00π.μ. έως τις 
14:30μ.μ. θα πραγματο-
ποιηθεί προσωρινή δια-
κοπή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος λόγω εργασιών της 
ΔΕΔΔΗΕ, από τον κόμ-
βο της Μάνδρας έως τα 
Σφαγεία Σουφλίου

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

2

Τέθηκαν προς διαβούλευση 
στην κεντρική σελίδα του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης (βλέπε 
www.alexpolis.gr), η ανάλυση, 
τα συμπεράσματα και οι προ-
τάσεις της Β1 Φάσης του Γε-
νικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
Αλεξανδρούπολης (σύμφω-
να με την παρ.2, του άρθρου 
3, του Ν.1337/1983 και το 
Ν2508/1997).

Αντικείμενο του Β1 Σταδίου, 
που τίθεται σε δημόσια διαβού-
λευση, αποτελεί η παρουσίαση 
των προτάσεων για τη χωρική 
οργάνωση, τις χρήσεις γης, την 
προστασία περιβάλλοντος και 

την πολεοδομική ρύθμιση των 
περιοχών του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης (εξαιρείται η Δ.Ε. 
Τραϊανούπολης).

Η διαβούλευση θα διαρκέ-
σει δύο (2) μήνες, με ημερομη-
νία έναρξης την 01 Οκτωβρίου 
2021, ημερομηνία ανάρτησης 
της μελέτης στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Δήμου. Τα στοιχεία 
που αναρτώνται είναι οι χάρτες 
και το κείμενο της πρότασης.

Ως τμήμα επικοινωνίας και 
παροχής σχετικής πληροφόρη-
σης ορίζεται το τμήμα Πολεο-
δομικών Εφαρμογών της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσίας Δόμησης του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, όπου 
θα μπορεί κανείς να αναζητήσει 
σχετικό αντίγραφο του υλικού 

της μελέτης (CD-R) αλλά και 
συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες. Παρακαλούμε να απευ-
θυνθείτε στο email: kport@
alexpolis.gr.

Οι τυχόν απόψεις που θα 
κοινοποιηθούν, θα ληφθούν 
υπόψη για την τελική διαμόρ-
φωση της μελέτης, ώστε να 
υπάρξει πληρέστερη αντιμετώ-
πιση των ζητημάτων που αντι-
μετωπίζουν οι περιοχές παρέμ-
βασης. Παρακαλούμε για την 
συμμετοχή σας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Θα διαρκέσει 
δύο μήνες

Διαβούλευση για την Β1 φάση του 
«Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
Αλεξανδρούπολης»

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

ΣΟΥΦΛΙ

ΤΥΧΕΡΟ
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Υποστηρικτής της προσπά-
θειας που έχουν ξεκινήσει κά-
τοικοι και φορείς του βορείου 
Έβρου, για δημιουργία ξεχωρι-
στής Περιφερειακής Ενότητας, 
δήλωσε πως είναι ο Μητρο-
πολίτης Διδυμοτείχου – Ορε-
στιάδας – Σουφλίου κκ Δα-
μασκηνός, κατά τη διάρκεια 
συνάντησης που είχε με εκ-
προσώπους της συγκεκριμένης 
πρωτοβουλίας.

Σημειώνεται πως για το συ-
γκεκριμένο θέμα, έχουν ήδη 
εκφράσει τη διαφωνία τους 
οι 3 δήμαρχοι της περιοχής, 
κκ. Μαυρίδης, Χατζηγιάννο-
γλου, Καλακίκος, όπως και ο 
αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δ. 
Πέτροβιτς.

Σε ανακοίνωσή τους, τα μέ-
λη της Πρωτοβουλίας, αναφέ-
ρουν για τη συνάντηση με τον 
Σεβασμιότατο:

«Ενισχύεται η διεκδίκη-
ση των φορέων του Βορείου 
Έβρου για τη δημιουργία αυ-
τόνομης Περιφερειακής Ενό-
τητας, με τη θερμή υποστήριξη 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτη Διδυμοτείχου Ορεστιάδος 
και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνού. 
Το μεσημέρι της Πέμπτης 30 
Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία 
των συμμετεχόντων φορέων, 
που διεκδικούν τη διοικητική 
αναδιάταξη του νομού Έβρου, 
επισκέφθηκε τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη κ.κ. Δαμα-
σκηνό στο γραφείο του στο 

Διδυμότειχο προκειμένου να 
συζητήσουν επί της πρότασης 
και να ακούσουν τις απόψεις 
του. Ο Σεβασμιώτατος δήλω-
σε ένθερμος υποστηρικτής της 
πρότασης, αναγνωρίζοντας 
όλους τους λόγους που κατα-
στούν αναγκαία τη διοικητική 

αναδιάταξη του νομού Έβρου 
με τη δημιουργία Περιφερεια-
κής Ενότητας Βορείου Έβρου. 
Διευκρίνισε πως, σε ενδεχόμε-
νη δημιουργία Περιφερειακής 
Ενότητας που να περιλαμβά-
νει δύο εκ των τριών δήμων, 
δεν συντρέχει κανένα κώλυμα 

όσον αφορά στη γεωγραφι-
κή έκταση της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Ορεστιάδας, Διδυμο-
τείχου και Σουφλίου, αφού η 
διοικητική αυτονομία της Εκ-
κλησίας είναι δεδομένη. Άλλω-
στε, όπως είπε, από την πρώτη 
στιγμή που βρέθηκε στην περι-

οχή αντιλήφθηκε ότι ο Βόρειος 
Έβρος αποτελεί ένα ξεχωριστό 
κομμάτι του νομού με εντε-
λώς διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά από το κεντρικό και νό-
τιο τμήμα του. Διαπιστώθηκε 
σύμπνοια απόψεων με τον Σε-
βασμιώτατο, μία κοινή οπτική 
απέναντι στην επιθυμητή ανά-
πτυξη του τόπου, με αποτέλε-
σμα να ισχυροποιείται ακόμη 
περισσότερο η επιθυμία της 
τοπικής κοινωνίας, όπως εκ-
φράζεται από τους παραγω-
γικούς, επαγγελματικούς και 
επιστημονικούς φορείς που δι-
εκδικούν τη δημιουργία Π.Ε. 
Βορείου Έβρου. Σημειώνεται 
πως η συνάντηση με τον Μη-
τροπολίτη της περιοχής σημα-
τοδοτεί την έναρξη του νέου 
κύκλου επαφών με τους τοπι-
κούς παράγοντες του Βορείου 
Έβρου, καθώς προγραμματί-
ζονται συσκέψεις με τους αι-
ρετούς της τοπικής αυτοδιοί-
κησης α΄ και β΄ βαθμού, τους 
βουλευτές του νομού και τους 
αρμόδιους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες, έως ότου το δίκαιο 
αίτημα της τοπικής κοινωνίας 
φτάσει στο κεντρικό κράτος 
προς ικανοποίησή του».

Υποστηρίζει την προσπάθεια 
για ξεχωριστή ΠΕ Βορείου Έβρου 
ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός 

ΣΥΜΜΆΧΟΣ ΚΆΤΟΙΚΏΝ 
ΚΆΙ ΦΟΡΕΏΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΆΝΆΛΆΒΕΙ ΤΉΝ ΠΡΟΏΘΉΣΉ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΆΙΤΉΜΆΤΟΣ 
                               
Όπως τόνισε, αν γίνει κάτι τέτοιο, 
«η διοικητική αυτονομία της Εκκλησίας 
είναι δεδομένη»

 Υποστηρικτής της προσπάθειας για δημιουργία ξεχωριστής 
Περιφερειακής Ενότητας, δήλωσε πως είναι ο Μητροπολίτης 
Διδυμοτείχου – Ορεστιάδας – Σουφλίου κκ Δαμασκηνός

Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου 
Βιοτεχνών – Βιομηχανιών 
και εξαγωγικών Επιχειρή-
σεων Ν. Έβρου δέχτηκε στο 
γραφείο του ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Έβρου Δημήτριος 
Πέτροβιτς. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Χρήστος Γιορδαμλής, ο 
Αντιπρόεδρος Στέλιος Σαβ-
βίδης, ο Γενικός Γραμματέας 
Παύλος Μιχαηλίδης, ο Ταμί-
ας Χαράλαμπος Κεϊβανίδης 
και το μέλος Αλέξανδρος 
Σαλγκάμης έθεσαν στον 
Αντιπεριφερειάρχη θέσεις, 
προβληματισμούς, αλλά και 

αιτήματα του κλάδου. 
Ο κ. Πέτροβιτς δήλωσε 

αλληλέγγυος στα αιτήματα 
του Συνδέσμου Βιοτεχνών 
Βιομηχανιών και εξαγωγι-
κών Επιχειρήσεων Ν. Έβρου 
αναγνωρίζοντας τη διαχρο-
νική δυναμική της επιχειρη-
ματικότητας στην τοπική οι-
κονομία, τονίζοντας ότι θα 
καταβάλει κάθε προσπάθεια 
για την προώθηση λύσεων 
στα ζητήματα που τέθηκαν. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  δήλωσε 
αλληλέγγυος στα αιτήματα του κλάδου Υπεγράφησαν οι συμβάσεις 

μεταξύ της εταιρείας του Ομίλου 
Κοπελούζου Damco Energy Α.Ε. 
και της General Electric, για την 
προμήθεια και την μακροχρόνια 
συντήρηση του κύριου εξοπλι-
σμού για την Μονάδα Συνδυα-
σμένου Κύκλου με φυσικό αέριο 
στην περιοχή της Αλεξανδρού-
πολης, ισχύος 840 MW.

Η Ηλεκτροπαραγωγή Αλε-
ξανδρούπολης Μονοπρόσωπη 
Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομί-
λου Κοπελούζου, είναι ο φορέ-
ας υλοποίησης της επένδυσης, 
η οποία θα ξεκινήσει να κατα-
σκευάζεται εντός του έτους και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί την 
άνοιξη του 2024.

Το έργο πρόκειται να τονώ-
σει την τοπική οικονομία, τόσο 
κατά την φάση κατασκευής όσο 
και κατά την φάση λειτουργίας 
του. Κατά την διάρκεια κατα-
σκευής του έργου θα απασχο-

ληθούν περί τα 600 άτομα, ενώ 
εκτιμάται ότι εν συνεχεία θα δη-
μιουργηθούν 90 μόνιμες θέσεις 
εργασίας καθ’ όλη την περίοδο 
λειτουργίας του.

Επιπρόσθετα, και σε συνδυ-
ασμό με τα υπόλοιπα έργα του 
Ομίλου, η μονάδα θα καταστή-
σει ενεργειακό κόμβο την πε-
ριοχή της Αλεξανδρούπολης, 
γεγονός που θα προσελκύσει 
περαιτέρω επενδύσεις και θα 
έχει ως αποτέλεσμα την οικο-
νομική ανάπτυξη και ευημερία 
της ευρύτερης περιοχής.

Συμβάσεις για την υλοποίηση της 
Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου με 
φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη
Από τον Όμιλο 
Κοπελούζου

Συνάντηση Πέτροβιτς 
με το ΔΣ του Συνδέσμου 
Βιοτεχνών – Βιομηχανιών 
Επιχειρήσεων  Έβρου
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Ο Περιφερειάρχης Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, κ. 
Χρήστος Μέτιος, συμμετείχε το 
βράδυ του Σαββάτου 2 Οκτω-
βρίου στην επίσημη έναρξη της 
επετειακής έκθεσης «Ελλάδα 
1821-2021», που πραγματο-
ποιείται το τριήμερο 2, 3 και 
4 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέ-
γαρο  υπό την αιγίδα της Επι-
τροπής «Ελλάδα 2021». Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης και 
σε κλίμα συγκίνησης πραγμα-
τοποιήθηκε η μεταφορά της 
Καρδιάς του Μιαούλη από το 
Ιστορικό Μουσείο της Ύδρας 
στο Ζάππειο όπου και έγινε η 
απόδοση τιμών.

Το Περίπτερο της Περιφέ-
ρειας άνοιξε τις πόρτες του 
ξεκινώντας από το Σάββατο 
το πρωί, για να προσφέρει σε 
όλους τους επισκέπτες μια 
ιστορική και πολιτιστική δια-

δρομή από τα χρόνια της επα-
νάστασης της Ελλάδας, όπως 
επίσης την απελευθέρωση 
της Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, μέχρι και σήμερα.

Οι επισκέπτες του περιπτέ-
ρου Α.Μ.Θ. έχουν την ευκαιρία 
να δουν μέσα από μια ιστορι-
κή και πολιτιστική διαδρομή 

εκθέματα ιστορικής αξίας και 
έργα καθώς και παραδοσιακές 
φορεσιές από την προσωπική 
συλλογή του Θρακιώτη Γιώρ-
γου Αρβανίτη,  προέδρου του 
Συλλόγου Θρακών Αθηνών. 
Στο περίπτερο ,επίσης, ο επι-
σκέπτης βλέπει τη δυναμική 
ανάπτυξη της Περιφέρειας ως 
ενεργειακού και διαμετακομι-
στικού κόμβου και περιηγείται 
στους τουριστικούς προορι-
σμούς της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, κ. Μέτιος, στην ομιλία 
του, μεταξύ άλλων, αναφέρ-

θηκε στο επαναστατικό μήνυμα 
του 1821, στη σταδιακή απε-
λευθέρωση της περιοχής μας 
πριν από εκατό σχεδόν χρόνια  

και στις δυνατότητες ανάπτυ-
ξης ολόκληρης της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

Μία ξεχωριστή Επετειακή Έκθεση 1821-
2021 με τη στήριξη της Περιφέρειας ΑΜΘ 

ΣΤΟ ΖΆΠΠΕΙΟ ΜΕΓΆΡΟ                                 

Οι επισκέπτες του περιπτέρου Α.Μ.Θ. 
έχουν την ευκαιρία να δουν μέσα από 
μια ιστορική και πολιτιστική διαδρομή 
εκθέματα ιστορικής αξίας και έργα 
καθώς και παραδοσιακές φορεσιές

ειδήσειςσύντομες

«Δεν θα μπω καν στην διαδικασία 
να απαντήσω στη λασπολογία και 
τα ψέματα που ειπώθηκαν εις βά-
ρος μου» δήλωσε, μεταξύ άλλων, 
η ανεξάρτητη, πλέον, Περιφερειακή 
Σύμβουλος  Θάσου Μαρία Πολυ-
μέρου, μετά τη διαγραφή της από 
την παράταξη Τοψίδη «Περιφερει-
ακή Σύνθεση».

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΡΟΔΟΠΗ

ΞΑΝΘΗ

ΘΑΣΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΔΡΑΜΑ

Διεθνές συμπόσιο μαρμαρογλυ-
πτικής πραγματοποιείται στο 
Νευροκόπι  έως τις 29 Οκτω-
βρίου.  Φιλοξενούνται έξι γλύ-
πτες μαρμάρου από ισάριθμες 
χώρες, που θα φιλοτεχνήσουν 
σε διάστημα ενός μήνα τα έργα 
τους, τα οποία στη συνέχεια θα 
τοποθετηθούν σε κεντρικά ση-
μεία του Δήμου.

Η Ομοσπονδία Επαγγελ-
ματοβιοτεχνών Καβά-
λας έστειλε επιστολή στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης για 
το πρόγραμμα Μη Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής, κα-
θώς μόλις 323 επιχειρή-
σεις της Καβάλας έχουν 
ενισχυθεί. «Το πρόγραμμα 
καθυστερεί σε πολύ με-
γάλο βαθμό και χάνει την 
αξία του», ανέφερε ο πρόε-
δρος Θ. Χατζηχρήστος. 

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα 
που καταγράφει η Ξάνθη , που διατηρεί 
πανελλαδική αρνητική πρωτιά για τις 
τελευταίες 14 ημέρες, καθώς παρουσι-
άζει 817 ενεργές μολύνσεις Covid-19. 
Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Δρά-
μα, 687 ενεργές μολύνσεις κορονοϊού  

Με τηλεδιάσκεψη, και όχι δια ζώ-
σης, θα πραγματοποιηθεί τελικώς 
η ειδική συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, αύριο  Τετάρτη  

06/10/2021 και ώρα 18:00, με 
θέμα τον « Απολογισμό πεπραγ-
μένων Δημοτικής Αρχής» και  την 
«Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστά-
τη του Δημότη και της Επιχείρη-
σης»

«Πονάει η περίοδος;», « Πώς γίνε-
ται ένα παιδί;»,  «Γιατί μεγαλώνει 
η κοιλιά στην εγκυμοσύνη;» “Πώς 
γίνονται τα δίδυμα;” Λίγα μόνο 
από τα ερωτήματα που έθεσαν 
μαθητές της ΣΤ’ Τάξης των σχο-
λείων της Ροδόπης   στους υπεύ-
θυνους του Προγράμματος Σε-
ξουαλικής Διαπαιδαγώγησης που 
Κέντρου Πρόληψης «Ορφέας».
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Το ενδεχόμενο ο Πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
να αποφασίσει την πρόωρη προ-
σφυγή στις κάλπες, προκειμένου 
να σταματήσει την συνεχόμενη 
φθορά της κυβέρνησής του, άφη-
σε ανοικτό από την Αλεξανδρού-
πολη ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία Γιάννης Ραγκούσης, ο 
οποίος πραγματοποίησε περιο-
δεία στην περιοχή μας, μαζί με την 
Τομεάρχη Εργασίας του κόμματος 
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. 

Μαζί με τοπικά στελέχη του 
κόμματος επισκέφθηκαν το πρωί 
της Δευτέρας 4/10, το Εργατοϋ-
παλληλικό Κέντρο Έβρου, τα γρα-
φεία του ΕΦΚΑ και του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και 
τις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ. Για 
το απόγευμα της ίδιας μέρας είχε 
προγραμματιστεί ανοικτή εκδήλω-
ση για την νέα πρόταση του κόμ-
ματος σε καφέ της πόλης.

«Πρώτο συμπέρασμα από τις 
συναντήσεις μας αυτές, είναι η 
αγωνία που υπάρχει στον κόσμο 
της εργασίας, που νιώθει τα δι-
καιώματά του να έχουν τελείως 
καταπατηθεί, με την ασκούμενη 
πολιτική και το Νόμο Χατζηδάκη, 
ενώ είναι  μεγάλο πρόβλημα της 
ανεργίας, για το οποίο, δυστυχώς, 
δεν υπάρχει αυτή την στιγμή κα-
μία πολιτική από τη μεριά της κυ-
βέρνησης, αντίθετα, είναι πολιτι-
κές που εξωθούν την ελαστική και 
φτηνή εργασία. Είδαμε τη μεγάλη 
υποστελέχωση που υπάρχει στις 

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΣΕΠΕ 
και τη δραματική κατάσταση που 
υπάρχει στον ΟΑΕΔ, πάλι σε ό,τι 
αφορά θέματα υποστελέχωσης, 
αλλά και λόγω των συνεπειών 
του Νόμου Κεραμέως,  για την 
υποβάθμιση των σχολών μαθη-
τείας.  Είναι ζητήματα που θα τα 
αναδείξουμε και κοινοβουλευτικά 
γυρίζοντας πίσω στην Αθήνα» δή-
λωσε στη ΓΝΩΜΗ η κα Ξενογιαν-
νακοπούλου.  

Ραγκούσης για την 
παρασιτική ελίτ, τις 
δημοσκοπήσεις και την 
έλλειψη ψυχραιμίας 
Μητσοτάκη

Σύμφωνα με τον κ. Ραγκούση, 
«στη χώρα υπάρχουν δυο μεγά-
λες κατηγορίες, όσον αφορά την 
κοινωνία. Υπάρχει η κατηγορία, 
που είναι και η μεγαλύτερη, στην 
οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι, 
οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι επι-
χειρηματίες, πρωτίστως οι νέοι, 
κι υπάρχει και μία μικρή μειοψη-
φία, η οποία είναι γνωστή εδώ και 
χρόνια στην Ελλάδα, η παρασιτική 
ελίτ, είτε οικονομική, είτε πολιτι-
κή. Εμείς είμαστε εδώ για τους 
πρώτους, για τη μεγάλη κοινωνική 
πλειοψηφία,  για τα μεγάλα προ-
βλήματα που έχουν και κυρίως 
για τα μεγάλα περιθώρια ελπίδας 
κα προσδοκίας που νιώθουν ότι 
υπάρχουν γι’ αυτούς, από την ώρα 
που ασκούνται οι πολιτικές αυτές 
από τη σημερινή κυβέρνηση. Είναι 
σαφές ότι γι’ αυτούς είμαστε εδώ, 
αυτούς εκπροσωπούμε και γι’ αυ-

τούς έχουμε ήδη ετοιμάσει, όπως 
ανακοίνωσε ο  Αλέξης Τσίπρας 
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης, ένα συνολικό πρόγραμμα, το 
οποίο δεν δίνει απλώς λύσεις στα 
τρέχοντα προβλήματα, αλλά και 
δυναμική, προοπτική και ελπίδα».

Αναφορικά με τις δημοσκοπή-
σεις, που τελευταία μπορεί μεν να 
καταγράφουν μία φθορά για την 
κυβέρνηση, την οποία όμως δεν 
φαίνεται να εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
ο κ. Ραγκούσης μάς απάντησε :

«Πάντοτε, πρώτα μεταβάλλο-
νται τα δεδομένα σε επίπεδα κοι-
νωνίας και πρώτα  εκδηλώνεται 
αυτή η μεταβολή στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των δημοσκο-
πήσεων για την κάθε κυβέρνη-
ση. Μετά, αυτό έρχεται η ώρα να 
αποτυπωθεί στα πολιτικά σκέλη 
των δημοσκοπήσεων. Πράγματι, 
παρατηρείται μία ραγδαία πτώση 
της δημοτικότητας της κυβέρνη-
σης, αν λάβει κανείς υπόψη του 
τα ποιοτικά στοιχεία των δημο-
σκοπήσεων. Σε όλες τις τελευ-
ταίες δημοσκοπήσεις, αν ψάξει 
κανείς να βρει πώς απαντούν οι 
πολίτες σε ερωτήματα για το πώς 
νιώθουν και τι πιστεύουν για τις 
ασκούμενες πολιτικές, εκεί έχουν 
επιδεινωθεί δραματικά τα στοιχεία 
για την κυβέρνηση. Κι αυτό εξηγεί 
γιατί ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζε-
ται να χάνει την ψυχραιμία του 
σε διάφορα επίπεδα, από το πώς 
έκανε τον ανασχηματισμό της κυ-
βέρνησής του, και το ποιους έθε-
σε εκτός, πχ στο Υπουργείο Υγείας, 

που κατά τα άλλα  ήταν η dream 
team, η οποία τα έκανε όλα καλά 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Με δύο λόγια, το γυαλί για την 
κυβέρνηση  Μητσοτάκη έχει ρα-
γίσει, όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά 
γιατί αποτυπώνεται στις αντιδρά-
σεις της ελληνικής κοινωνίας. Γι’ 
αυτό το λόγο κι εμείς περιμένουμε 
ότι σύντομα ο κ. Μητσοτάκης θα 
ψάξει έναν τρόπο διαφυγής από 
αυτή  τη συνεχόμενη κι ασταμά-
τητη, πια, φθορά που εξελίσσεται 
καθημερινά για την κυβέρνησή 
του, ίσως και με την πραγματοποί-
ηση πρόωρων εθνικών εκλογών, 
το επόμενο διάστημα».

Γκαρά: «Η εικονική 
πραγματικότητα της 
κυβέρνησης»

 Η βουλευτής Έβρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά αναφέρθη-
κε στην εικονική πραγματικότη-
τα που παρουσιάζει η κυβέρνηση 
και η οποία, όπως τόνισε, δεν έχει 
καμία σχέση με την πραγματικό-
τητα που βιώνουν οι Εβρίτες και 
οι Εβρίτισσες, τα βασικά στοιχεία 
της οποίας είναι η ακρίβεια και η 
ανεργία.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντική 
αυτή η επίσκεψη, αυτή την πε-
ρίοδο στον Έβρο, όπου σε πολύ 
μικρό διάστημα και με ραγδαίες 
ταχύτητες έχουμε δει τις αρνητι-
κές επιπτώσεις της  πολιτικής που 
ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και 
η κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Βλέπουμε την ανεργία 

να αυξάνει συνεχώς, την μετανά-
στευση να αυξάνει επίσης, ενώ η 
ακρίβεια έχει φτάσει σε επίπεδα 
που ειδικά οι πολίτες του Έβρου 
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. 
Γνωρίζουμε ότι ο χειμώνας θα εί-
ναι ιδιαίτερα βαρύς, με τα καύσιμα 
και κυρίως το πετρέλαιο θέρμαν-
σης, αλλά και το αγροτικό πετρέ-
λαιο να βρίσκεται σε πολύ υψη-
λές τιμές. 

Τα βασικά προϊόντα διατρο-
φής, το ηλεκτρικό ρεύμα, έχουν 
αυξηθεί με αποτέλεσμα καθημε-
ρινά σε κάθε μας επαφή με τους 
συμπολίτες μας να διαπιστώνουμε 
ότι ειδικά στον Έβρο δεν μπορούν 
να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια, 
ενώ πάρα πολλοί βγαίνουν σε κα-
θεστώς ανεργίας. Άρα, η εικονική 
πραγματικότητα της κυβέρνησης, 
η ανάπτυξη που παρουσιάζει, οι 
ωραίες λέξεις, τα ωραία λόγια, και 
οι υποσχέσεις που δίνει δεν έχουν 
καμία σχέση με την πραγματικό-
τητα που βιώνουν οι Εβρίτες και 
οι Εβρίτισσες. Αυτή την αρνητι-
κή αντιαναπτυξιακή τάση πρέπει 
να την σταματήσουμε άμεσα. Και 
ο  ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνη η πολιτική 
ομάδα, εκείνο το κόμμα που μπο-
ρεί να αποτελέσει τον κορμό μίας 
προοδευτικής κυβέρνησης, προ-
κειμένου να σταματήσει τις αρνη-
τικές συνέπειες της πολιτικής του 
κ. Μητσοτάκη».

Δέδογλου: Ανησυχητικές 
εξελίξεις στο 
μεταναστευτικό

Στα προβλήματα του Έβρου 
που διαρκώς αυξάνονται αναφέρ-
θηκε ο γραμματέας της ΝΕ Έβρου 
του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σπύρος Δέδο-
γλου. Μίλησε για το λιμάνι και 
την πώληση του πλειοψηφικού 
πακέτου των μετοχών του, με την 
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί, καθώς 
, ως γνωστόν, είχε προωθήσει το 
μοντέλο των υποπαραχωρήσεων. 
Εκτίμησε ακόμη ότι η κυβέρνηση 
ξανανοίγει το θέμα των χρυσω-
ρυχείων, κάτι που είχε αποκλείσει 
η προηγούμενη κυβέρνηση. 

Αναφορικά με τη δομή φιλοξε-
νίας στο Φυλάκιο, σημείωσε πως 
παρά τις παραλλαγές στα ονόμα-
τα, πχ «επέκταση του ΠΡΟΚΕΚΑ» 
πρόκειται στην πραγματικότητα 
για δημιουργία μίας νέας δομής, 
με κόστος 23 εκ ευρώ, την στιγμή 
που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εφάρ-
μοζε πιστά την απόφαση του ΚΥ-
ΣΕΑ για καμία νέα δομή ανατολι-
κά του Νέστου.

«Το πιο σημαντικό που ετοι-
μάζει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο 
Μητσοτάκης, είναι  το νέο σύμ-
φωνο μετανάστευσης και ασύ-
λου στο οποίο έχει συμφωνήσει 
κι όπως είπε στη ΔΕΘ το περι-
μένει με αγωνία. Σε αυτό ανα-
φέρεται ότι ο  προέλεγχος που 
θα γίνεται στα σύνορα, στη ζώνη 
αυτή, δηλαδή στον Έβρο, δεν θα 
θεωρείται ευρωπαϊκή ζώνη, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι θα 
ακολουθήσει» υπογράμμισε ο κ. 
Δέδογλου.

«Το γυαλί για την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, έχει ραγίσει»

ΣΤΉΝ ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΉ 
ΒΡΕΘΉΚΕ Ο 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΆ 
ΓΙΆΝΝΉΣ ΡΆΓΚΟΥΣΉΣ 
ΚΆΙ Ή ΤΟΜΕΆΡΧΉΣ 
ΕΡΓΆΣΙΆΣ ΜΆΡΙΛΙΖΆ 
ΞΕΝΟΓΙΆΝΝΆΚΟΠΟΥΛΟΥ 
                               
Στο επίκεντρο τα προβλήματα των 
εργαζομένων,  αλλά και η ανεργία και 
ακρίβεια

Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 
2021 και ώρα 19:00, θα πραγ-
ματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη 
ειδική συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ορεστιάδας 
με μοναδικό θέμα: Έγκριση 
ισολογισμού και αποτελεσμά-
των χρήσης του Δήμου Ορεστι-
άδας οικονομικού έτους 2020.

Θα ακολουθήσει στις 20:00, 
τακτική συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Ορεστιά-
δας, μέσω τηλεδιάσκεψης, με 
τα παρακάτω θέματα ημερή-
σιας διάταξης:

Ανακοινώσεις από τον κ. 
Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. 
Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις - προτάσεις 
- ερωτήσεις από τους Δημο-
τικούς Συμβούλους.

1. Έγκριση αύξησης ωρα-
ρίου εργασίας ενός (1) ατό-
μου, προσωπικού ΙΔΟΧ, που 
υπηρετεί σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 18 του Ν. 
3870/2010 όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν, την σχε-
τική ΚΥΑ 55472/26.07.2021 
(ΦΕΚ 3352/Β΄/26.07.2021) 
όπως ισχύει και την Σ.Ο.Χ 
1/2021 με αριθμ. πρωτ: 
1 2 9 7 8 / 1 1 . 0 8 . 2 0 2 1 
(Α.Δ.Α:6ΕΒΟΩΞΒ-8ΓΕ) με σύμ-
βαση Ι.Δ.Ο.Χ μερικής απασχό-
λησης τεσσάρων (4) ωρών 
ημερησίως ειδικότητας ΥΕ 

Καθαριστών - Καθαριστριών 
Σχολικών Μονάδων και τρο-
ποποίηση αυτής σε μερικής 
απασχόλησης έξι (6) ωρών 
ημερησίως (παρ.1 άρθρου 8 
Ν.4368/2016 όπως ισχύει).

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βα-
σίλειος Μαυρίδης.

2. Έγκριση παραχώρησης 
για χρήση του Νέου Κλειστού 
Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νί-
κος Σαμαράς» από τον Αθλητι-
κό Σύλλογο «Άθλος» Ορεστιά-
δας για την διεξαγωγή αγώνων 
ανδρών της PreLeague αγωνι-
στικής περιόδου 2021-2022.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βα-
σίλειος Μαυρίδης.

3. Έγκριση παραχώρησης 
για χρήση του Νέου Κλειστού 
Γυμναστηρίου «Νίκος Σαμα-
ράς» από τον Αθλητικό Σύλλο-
γο «Άθλος» Ορεστιάδας για τη 
διεξαγωγή διεθνούς Τουρνουά 
βόλεϊ από 8 έως 10/10/2021.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βα-
σίλειος Μαυρίδης.

4. Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 82/2021 απόφασης 
Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό 
μελών της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ορεστιάδας ως προς 
την αντικατάσταση Διευθυντή 
και εκπροσώπου της Ένωσης 
Γονέων.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βα-
σίλειος Μαυρίδης.

5. Συγκρότηση ειδικής επι-
τροπής για την σύνταξη πρα-
κτικού ακαταλληλότητας ή 
ασύμφορου κυκλοφορίας 
οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας 
και Πρασίνου Γεώργιος Καρα-
γιάννης.

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας
Διπλή συνεδρίαση με έγκριση 
ισολογισμού

Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Εβρου του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρος Δέδογλου, η βουλευτής 
Νατάσα Γκαρά και ανάμεσά τους η κα Ξενογιαννακοπούλου και ο κος Ραγκούσης
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Της Ολγας Τατσίδου
Με περίσσεια χαμόγελα 

και κάθε επισημότητα πραγ-
ματοποιήθηκαν την περασμένη 
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου, στο 
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 
τα εγκαίνια του νέου δικτύου, 
hub της οργάνωσης Women 
Act στην Αλεξανδρούπολη. 

Επίτιμο πρόσωπο της εκ-
δήλωσης, της οποίας την συν-
διοργάνωση ανέλαβε ο Δή-
μος Αλεξανδρούπολης, ήταν η 
Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σο-
φία Ζαχαράκη, ενώ κατά σειρά 
πήραν το λόγο και μίλησαν ο 
Δήμαρχος της Αλεξανδρούπο-
λης, κ. Γιάννης Ζαμπούκης, η κ. 
Υφυπουργός, η Γενική Πρόξε-
νος των Η.Π.Α., κ. Elizabeth K. 
Lee, η συνιδρύτρια της Women 
Act, κ. Μαίη Ζαννή, καθώς, και 
η διευθύντρια του Marie Claire 
κ. Γαλάτεια Λασκαράκη. 

Στον χαιρετισμό του προς 
τα εγκαίνια της οργάνωσης ο 
Δήμαρχος της Αλεξανδρού-
πολης παίρνοντας τον λόγο 
τόνισε πως έχει βαρύνουσα 
σημασία οι γυναίκες του τό-
που μας να τολμούν, να ορα-
ματίζονται, να εκπαιδεύονται 
και να εμπνέονται χαράσσο-
ντας με αυτό τον τρόπο τη δι-
κή τους πορεία. Με το δίκτυο 
επεσήμανε θα αναδειχθεί και 
θα ενδυναμωθεί το εργασιακό 
δυναμικό στη γυναικεία επιχει-
ρηματικότητα, την πολιτική και 
την προώθηση των επιτευγμά-
των στη δημόσια σφαίρα. «Όχι 
μόνο άντρες». Ενώ δεσμεύτη-
κε ότι θα είναι πρεσβευτής της 
Καμπάνιας για μια ισότιμη δια-
χείριση σε ότι αφορά τα συνέ-
δρια και εκδηλώσεις για γυναί-
κες και άντρες το ίδιο.

Ως κεντρική ομιλήτρια κι 
επίτιμη καλεσμένη των εγκαι-
νίων της οργάνωσης η Υφυ-
πουργός Τουρισμού, κ. Σοφία 
Ζαχαράκη μίλησε για επιτυχία 
ενός έργου με συνέπεια και 
λογοδοσία που στηρίζει τις γυ-
ναίκες εμπράκτως μέσα από τα 
εργαστήρια και τις Ακαδημίες 
Ηγεσίας. Παρομοίασε την προ-
σπάθεια με σπόρο που φυτεύ-
εται και πρέπει να φροντιστεί, 
ώστε να καρποφορήσει. Ανα-
φερόμενη στο γεγονός  περι-
πτώσεων ωμής και φρικαλέας 
βίας κατά των γυναικών θεω-
ρεί ότι η κουβέντα πρέπει να 
ξεκινά πάντα από την ισότητα 
των φύλων με την ενθάρρυνση 
των γυναικών για ενασχόληση 
με τα κοινά, αλλά και την κα-
τάληψη από πλευράς τους θέ-

σεων ευθύνης σε κλάδους που 
παραδοσιακά εκπροσωπούνται 
από άντρες. 

Ηγεσία για την ίδια την κ. 
Υφυπουργό σημαίνει, όπως τό-
νισε, έμπνευση κι ελπίδα σε μια 
πορεία ελεύθερης δημιουργι-
κότητας, όπου γυναίκες με το 
παράδειγμά τους να πηγαίνουν 
την κοινωνία ένα βήμα παρα-
πέρα με αξιοθαύμαστους τρό-
πους. Το αίτημα για περισσότε-
ρες γυναίκες σε θέση ευθύνης 
υπογράμμισε δεν είναι ζήτημα 
ποσοτικό, ούτε εξουσιαστικό, 
ενώ χαρακτηριστικά τόνισε ότι 
«Κανένα σύγχρονο έθνος δεν 
έχει την πολυτέλεια να αφήνει 
αναξιοποίητες τις γυναίκες». 
Ολοκληρώνοντας την ομολία 
της ανέφερε ότι, προκειμένου 
η οργάνωση να πετύχει τους 
στόχους της, πρέπει οι γυναί-
κες να αλληλοϋποστηρίζονται, 
να αλληλοβοηθιούνται και να 
υπάρχει γυναικεία αλληλεγγύη.

Τον λόγο, στη συνέχεια, 
έλαβε η Γενική Πρόξενος των 
Η.Π.Α., κ. Elizabeth K. Lee, η 
οποία μετά και τις ευχαριστίες 
προς όλους τους παρευρισκό-
μενους, αναφέρθηκε στο οργα-
νωμένο κι επιτυχημένο δίκτυο 
της Women Act ενθυμούμενη 
την αρχική, πρώτη συνάντηση 
που είχε τον περσινό Οκτώβρη 
στον ίδιο χώρο του Μουσείου 
με γυναίκες από το πρόγραμ-
μα. Εκείνο που χαρακτηριστι-
κά της έκανε εντύπωση από 
τη συνάντηση ήταν το πόσο 
εμπνευσμένες υπήρξαν οι γυ-
ναίκες στην πόλη της Αλεξαν-
δρούπολης σε ότι αφορά τον 
πολιτισμό τους, τα ήθη και τα 
έθιμά τους. Θέλοντας να δεί-
ξει το πόσο δύσκολα υπήρξαν 
τα πράγματα για τις γυναίκες 
και στην Αμερική σε ότι αφορά 
την κατάληψη θέσεων ηγεσί-
ας, έφερε παράδειγμα το γε-
γονός ότι το 1970 μόνο το 5% 
των γυναικών ήταν διπλωμά-
τες, ενώ χαρακτηριστικά τόνι-
σε πως αν ήσουν γυναίκα δι-
πλωμάτης και είχες σκοπό να 
παντρευτείς, τότε έπρεπε να 
απολυθείς. Ολοκληρώνοντας 
την ομιλία της η κ. Πρόξενος 
είπε πως πολλά πρέπει να γί-
νουν ακόμα, ώστε οι γυναίκες 
να λάβουν θέσεις ηγεσίας, κα-
θώς το όραμα πρέπει να επε-
κταθεί και σε άλλες κοινωνίες, 
προκειμένου τα εμπόδια να ξε-
περαστούν.

Προτελευταία ομιλήτρια 
ήταν η κ. Μαίη Ζαννή, η συ-
νιδρύτρια της Women Act, η 
γυναίκα που οραματίστηκε κι 

εμπνεύστηκε την οργάνωση. 
Αναφερόμενη στο πως ξεκί-
νησε η οργάνωση μίλησε για 
ένα πρόγραμμα του State 
Department, όπου και είχε 
λάβει μέρος το 2011, ώστε η 
αφορμή ήταν τα Αμερικανικά 
δίκτυα, όπου οι γυναίκες βρί-
σκουν στήριξη. Επεσήμανε ότι 
επρόκειτο για μία μη κερδο-
σκοπική και κομματική οργά-
νωση, της οποίας ο καλύτερος 
υποστηριχτής είναι η Αμερι-
κανική Πρεσβεία, το Προξε-
νείο και το State Department. 
Ιδρύθηκε το 2017 στην Αθήνα 
με δυο ακόμα σημαντικά δί-
κτυα την Καβάλα και τη Θεσ-
σαλονίκη με στόχο την ενδυ-
νάμωση των Γυναικών στη 

Δημόσια Σφαίρα. 
Σε ότι αφορά τα δίκτυα, 

hubs η κ. Ζαννή ανέφερε ότι 
αυτά έχουν διττό σκοπό, τη 
δικτύωση, αλλά και την προ-
σέγγιση των παλαιότερων με-
λών με τα νέα. Το τρίπτυχο στο 
οποίο στηρίζονται είναι α) η 
Εκπαίδευση, η οποία γίνεται 
από τις Ακαδημίες Ηγεσίας, β) 
η Ενημέρωση, η οποία γίνεται 
με την ευαισθητοποίηση του 
κοινού μέσω Καμπάνιας με τίτ-
λο «No more mens» με στόχο 
στα πάνελ των Συνεδρίων να 
υπάρχουν πιο πολλές γυναίκες 
και γ) η Δικτύωση που επιτυγ-
χάνεται μέσω μηνιαίων συνα-
ντήσεων. 

Κλείνοντας την ομιλία της 

η κ. Ζαννή αναφέρθηκε στο 
project “Women Candidates”. 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, 
μια πλατφόρμα δωρεάν που 
θα περιλαμβάνει όλες τις πρα-
κτικές συμβουλές, το “Know 
how”, για το πώς μπορεί καθε-
μιά γυναίκα που θα ενδιαφερ-
θεί να στήσει και να σχεδιάσει 
τη δική της προεκλογική κα-
μπάνια. Στόχος είναι να υπάρ-
ξουν περισσότερες γυναίκες 
υποψήφιοι σε θέσεις ηγεσίας 
και η επιτυχία, όπως τόνισε, 
δεν θα αφορά την ποσόστωση, 
αλλά το γεγονός ότι οι γυναί-
κες που θα εκλεγούν το κατά-
φεραν μόνες τους. 

Τελευταία ομιλήτρια της εκ-
δήλωσης ήταν η Διευθύντρια 

του Marie Claire,κ. Γαλάτεια 
Λασκαράκη. Η ομιλούσα φα-
νερά συγκινημένη, γιατί η Αλε-
ξανδρούπολη είναι ο τόπος 
καταγωγής της, ανέτρεξε στο 
μακρινό παρελθόν του οικο-
γενειακού της περιβάλλοντος 
συσχετίζοντας μια ιστορία του 
με το θέμα της εν λόγω οργά-
νωσης. Η ιστορία είχε να κά-
νει με το γεγονός της ίδρυσης 
στο σπίτι της, από πρόταση της 
ίδιας, παραρτήματος της Ένω-
σης Γυναικών Ελλάδας για την 
πόλη της Αλεξανδρούπολης, 
με αφορμή την προ διετίας από 
την κ. Μαργαρίτα Παπανδρέου, 
ιδρύσεως της «Έ.Γ.Ε.». 

Αναφερόμενη η κ. Λασκα-
ράκη στη δράση του παραρτή-
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ΤΟ ΝΕΟ HUB ΣΤΉΝ 
ΠΡΏΤΕΥΟΥΣΆ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ          

Στόχος η προάσπιση των αρχών της 
έμφυλης ισότητας και η υποστήριξη των 
γυναικών της περιοχής στη διεκδίκηση 
θέσεων ευθύνης και ηγεσίας στη δημόσια 
σφαίρα. Όλα όσα ειπώθηκαν από τους 
ομιλητές 

Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου, στο Εθνολογικό Μουσείο 
Θράκης τα εγκαίνια του νέου δικτύου, hub της οργάνωσης Women Act στην Αλεξανδρούπολη

Στο πάνελ από αριστερα η κα Λασκαράκη , η κα Lee, η κ. Ζαννή κι η κα Ζαχαράκη
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ματος της ένωσης στο οικογε-
νειακό της διαμέρισμα, χωρίς 
να επιδιώκει, όπως χαρακτη-
ριστικά υπογράμμιισε, να χρω-
ματίσει πολιτικά τη συζήτηση 
θέλησε, όπως είπε, να συνδέ-
σει το προαναφερθέν γεγονός 
αφενός με τη χαρισματική, για 
την ίδια και όχι μόνο, προσωπι-
κότητα της κ. Μαργαρίτας Πα-
πανδρέου, η οποία κλείνοντας 
προ ημερών τα 98 χρόνια εν 
ζωή έχει να επιδείξει σημαντικό 
έργο σε ότι αφορά τα δικαιώ-
ματα των γυναικών (προώθη-
σε νόμους που βελτίωσαν την 
νομική και κοινωνική θέση των 
γυναικών, όπως ήταν η απο-
ποινικοποίηση των εκτρώσεων, 
της μοιχείας και η ποινικοποί-
ηση του βιασμού)κι αφετέρου 
με το ότι στην εποχή μας δεν 
υπάρχει εκείνη η ορμή με την 
οποία τότε οι γυναίκες διεκ-
δικούσαν και συμμετείχαν σε 
κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι 
πρώτες γυναίκες Βουλευτίνες 
για το Νομό Έβρου επεσήμανε 
ήταν μόλις το 2009, η κ. Όλγα 
Ρενταρή και η κ. Ελένη Τσια-
ούση και τα τελευταία χρόνια 
η κ. Νατάσα Γκαρά. 

Στη συνέχεια η κ. Λασκα-
ράκη αναφέρθηκε στο τι έχει 
καταγράψει η ίδια ως Δημοσι-
ογράφος τα 20 τελευταία χρό-
νια σε ότι αφορά την έλλειψη 
σεβασμού προς το γυναικείο 
φύλλο. Έτσι, διαπίστωσε ότι  
μας πήρε άπειρα χρόνια να βά-
λουμε τη σεξουαλική παρενό-
χληση στο διάλογο, ενώ παρά 
το γεγονός ότι στην πλειοψη-

φία τους γυναίκες είναι από-
φοιτοι της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, παρόλα αυτά είναι 
ανύπαρκτες σε Κυβερνήσεις 
και Διοικητικά συμβούλια. Οι 
γυναίκες πρόσθεσε πάσχουν 
από χρηματοικονομικό αναλ-
φαβητισμό σύμφωνα με πρό-
σφατη έρευνα, ενώ κρίνονται 
διπλάσια αυστηρά, αν τύχουν 
σύγκρισης με άντρες. Έτσι, δεν 
θα τύχει της ίδιας εύνοιας με 
έναν άντρα μια γυναίκα που 
διαφημίζεται σε μια προεκλο-
γική αφίσα, καθώς πολλοί είναι 

εκείνοι που θα αναρωτηθούν: 
«Αυτή, γιατί είναι εδώ; Είναι 
άραγε αρκετά καλή;». Φαίνε-
ται, λοιπόν, τόνισε ότι της γυ-
ναίκας δεν της χαρίζεται η θέ-
ση της, παρά μόνο μέσα από 
ένα αποτύπωμα που θα δώσει. 
Πρέπει να κάνει διπλάσια δου-
λειά γι’ αυτό το αποτύπωμα, 
υπογράμμισε η κ. Λασκαράκη, 
ενώ η παρουσία των γυναικών 
στην πολιτική σκηνή, συνέχισε, 
συνδέεται με αυτή την υπερ-
προσπάθεια. 

Κλείνοντας, ωστόσο, την 

ομιλία της η κ. Λασκαράκη στην 
προσπάθειά της να συνδέσει το 
παρελθόν με το μέλλον θεω-
ρεί ότι ο παραγκωνισμός των 
γυναικών οφείλεται και στην 
έλλειψη εμπειριών των ίδιων 
των γυναικών και στο γεγονός 
ότι δεν αντιλαμβάνονται πως 
παίζεται το παιχνίδι. Ποιοι εί-
ναι οι κανόνες του παιχνιδιού, 
τους οποίους οι άντρες γνω-
ρίζουν πάρα πολύ καλά εδώ 
και χιλιετίες. Επομένως, εκεί-
νο που έρχεται να αλλάξει η 
Women Act με την εξαιρετι-

κή, όπως τόνισε, πρωτοβουλία 
του “Women Candidates”, «Γυ-
ναίκες Υποψήφιοι» είναι αυτό 
που οι γυναίκες του τότε της 
εποχής της μητέρας της  δεν 
ήξεραν πώς να ηγούνται, δεν 
είχαν κάποιον να τους διδάξει. 
Αυτές τις δεξιότητες, όμως, συ-
μπλήρωσε η κ. Λασκαράκη θα 
τις διδαχθούν οι γυναίκες από 
τη συγκεκριμένη οργάνωση κι 
έκλεισε λέγοντας χαρακτηρι-
στικά: «Σήμερα νιώθω ότι πα-
ραδίδω τη σκυτάλη αυτήν που 
πήρα πριν από 40 χρόνια στην 

επόμενη γενιά που με τη βοή-
θεια της “Women Act” και του 
“Women Candidates” θα φέ-
ρει εξαιρετικά αποτελέσματα».

Το παρόν έδωσαν, μεταξύ 
άλλων, οι Βουλευτές του Νο-
μού Έβρου, κ. Χρήστος Δερ-
μεντζόπουλος και κ. Σταύρος 
Κελέτσης, ο Δήμαρχος Αλε-
ξανδρούπολης, κ. Γιάννης Ζα-
μπούκης, καθώς και πλήθος 
γνωστών προσωπικοτήτων της 
τοπικής κοινωνίας που τίμησαν 
με την παρουσία τους την εκ-
δήλωση.
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Εκδήλωση για την Πο-
λιτιστική Διαδρομή «VIA 
EGNATIA» θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 6 Φε-
βρουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Πρόκει-

ται για μία πρωτοβουλία 
του MEGARON PLUS με το 
Σωματείο Διάζωμα. 

Το πρόγραμμα της εκ-
δήλωση περιλαμβάνει δι-
άλεξη με ομιλητή τον Επί-
τιμο Έφορο Αρχαιοτήτων 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ Διαμαντή Στ. 
Τριαντάφυλλο. Θέμα 
της διάλεξης: «Ταξιδεύο-
ντας με άμαξα πολυτελεί-
ας (Carpentum) στην αρ-
χαία Εγνατία οδό, από την 
Τόπειρο του Νέστου ως τη 
Δύμη και την Πλωτινόπολη 
του Έβρου, θα ανακαλύψου-
με τα μνημεία της Θράκης». 
Προλογίζει ο πρόεδρος του 
Διαζώματος Σταύρος Μπέ-
νος. 

Μετά το πέρας της ομι-
λίας ακολουθεί ένα μουσι-
κό οδοιπορικό στην Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη, 

το οποίο επιμελήθηκε ο 
Θανάσης Γκαϊφύλλιας. 

Συμμετέχουν: Θανάσης 
Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου-

σταφά, Ευαγγελία Τζιαμπά-
ζη, Γιώργος Φραντζολάς, 
Βασίλης Ευφροσυνίδης, 
Δημήτρης  Ευφροσυνίδης, 

Τάσος Καπζάλας.
Η μουσική επιμέλεια της 

εκδήλωσης ανήκει στον 
Θανάση Γκαϊφύλλια.

Εκδήλωση για την Πολιτιστική 
Διαδρομή «VIA EGNATIA» στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
ΔιΑλΕξη του ΔιΑΜΑντη 
τριΑντΑφυλλου κΑι 
Μουσικο ΔρώΜΕνο ΑΠο 
τον ΘΑνΑση ΓκΑϊφυλλιΑ

Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος 
Σταύρος Μπένος 

Εκδήλωση για την Πολιτιστική Διαδρομή «VIA EGNATIA» 
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών 

Που ΘΑ ΠΕτΑξώ τΑ ΜΠΑΖΑ;
●  Η απόρριψη*  των άχρηστων υλικών (μπάζων), από τις κάθε είδους εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν είναι πλέον πρόβλημα. 

●  Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, προς όφελος της αειφορίας και του περιβάλλοντος.  

●  Η ανακύκλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, στον χώρο των «Λατομείων Μάκρης ΑΕ» . 

* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

● Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 

25510 27404 & 25510 80173 

Καθαρό περιβαλλόν,  
 εξόιΚόνόμηση 
φυσιΚών πόρών 

λαΤόμεια μαΚρησ α.ε.

ο Γιάννης 
σμαραγδής 
απόψε στον 
κινηματογράφο 
ηλύσια
Ο σκηνοθέτης θα συνομιλήσει 
με το κοινό 
της Αλεξανδρούπολης

Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιάν-
νης Σμαραγδής, έρχεται στην Αλεξανδρού-
πολη και τον Κινηματογράφο Ηλύσια, να μας 
παρουσιάσει την τελευταία του ταινία, «Κα-
ζαντζάκης», και να συνομιλήσει με το κοινό 
μετά την προβολή, την Τρίτη 30 Ιανουαρί-
ου, στις 22:00.

Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπα-
στική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, 
καθώς και το μαγευτικό τοπίο της Ελλάδας 
μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε. Ο μεγάλος 
Κρητικός συγγραφέας έλεγε πως η ζωή του 
ορίζεται από τα ταξίδια του και τα όνειρά 
του. Αυτό είναι ακριβώς και ότι ο σκηνοθέ-
της σκοπεύει να επιτύχει με αυτήν την ταινία. 
Παρουσιάζει τα ταξίδια του στη Γερμανία, την 
Αυστρία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και το όρος Σι-
νά και μέσα από αυτές τις εμπειρίες, να ανα-
δείξει τις φιλοσοφικές και μεταφυσικές του 
αναζητήσεις.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιό-
πουλος, Μαρίνα Καλογήρου, Αλέξανδρος Κα-
μπαξής, Στέφανος Ληναίος, Αργύρης Ξάφης, 
Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Σκουλά, Νίκος 
Καρδώνης, Αμαλία Αρσένη, Γιούλικα Σκαφι-
δά, Ζέτα Δούκα, Αλέξανδρος Κολλάτος, Στά-
θης Ψάλτης.

Προπώληση εισιτηρίων με αριθμημένες θέ-
σεις από το ταμείο του κινηματογράφου.

Χώρος: 
Αίθουσα «Δημήτρης 
Μητρόπουλος» 
Ημερομηνία/ 
Ώρα έναρξης:
6 Φεβρουαρίου 2018/ 
19:00
Ελεύθερη είσοδος με 
δελτία προτεραιότη-
τας.
Η διανομή των δελτίων 
αρχίζει στις 5:30 μ.μ. 

Info

Η πρώτη Ακαδημία Ηγεσίας της “Women Act” στην Αλεξανδρούπολη
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Προβληματισμοί

Μια συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού,  τη Δημοκρατία  Μέρος 18ο 

«Το κοινωνικό φάσμα εκπροσώπησης των πολιτών στη Δημοκρατία
 και η διαπαιδαγώγηση τους»  

- Η δημοκρατία σε ποιο κοινωνικό 
φάσμα πολιτών απευθύνετε;  

Η δημοκρατία απευθύνεται σε όλο το 
κοινωνικό φάσμα των πολιτών και ειδι-
κά στο Μέσο Άνθρωπο. Η κλήρωση αντι-
προσωπεύει το Μέσο Άνθρωπο, τον Κοι-
νό Νου. Τουλάχιστον από όσο ξέρουμε, τα 
βιβλία της βιολογίας λένε ότι το 98% των 
ανθρώπων αντιπροσωπεύουν τον Κοινό 
Νου, ο  οποίος είναι πολύ ικανότερος από 
τον όποιο κοινά νομίζει  κάτι διαφορετικό, 
όπως πιστεύει η σύγχρονη ολιγαρχία και οι 
πολιτικοί μας που την αντιπροσωπεύουν.

Στην αρχαία Ελλάδα, λοιπόν, κυριαρχεί 
ο Θερσίτης, που είναι ο απλός οπλίτης στον 
Όμηρο και αργότερα ο Θήτας, ο οποίος εί-
ναι εκπρόσωπος του δήμου. Για το λόγο 
αυτό και στους κλασικούς χρόνους στη 
δημοκρατική Αθήνα η συνέλευση αρχίζει 
με έναν κήρυκα που ρωτάει «ποιός θέλει 
να αγορεύσει, να μιλήσει;» «Τις αγορεύειν 
βούλεται;». Οπότε το βήμα στις συνελεύ-
σεις της Εκκλησίας του Δήμου ήταν ελεύ-
θερο για όλους τους πολίτες και ο λόγος 
ανεμπόδιστος. 

- Για να συμπληρώσω τη σκέψη σου θα 
ήθελα να σου θυμίσω πως και ο Εφέ-
σιος φυσικός φιλόσοφος Ηράκλειτος 
(περ. 544 – 484 π.Χ.) στο  μοναδικό 
σύγγραμμα που γνωρίζουμε ότι άφησε 
πίσω του με τίτλο "Περί Φύσεως" και 
διαιρούνταν σε τρία μέρη που αφο-
ρούσαν το σύμπαν, την πολιτική και 
τη θεολογία, διευκρίνιζε, τουλάχιστον 
από τα λίγα αποσπάσματα που μας 
έχουν διασωθεί από μεταγενέστερους 
συγγραφείς, κάπου 111 αυθεντικά και 
μερικά ακόμη αμφισβητούμενα, ότι η 
φρόνηση είναι κοινή σ' όλους. 

«ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ φρονέειν.»
 Ακριβώς! Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε 

υπόψιν πως το έργο αυτό θεωρείται για 
πολλούς πως γράφτηκε με πολλές αινιγ-
ματικές και διφορούμενες έννοιες. Για το 
λόγο αυτό και ο Ίων φιλόσοφος ονομά-
στηκε «Σκοτεινός». Εντούτοις το έργο του  
μπορεί να γίνει κατανοητό τουλάχιστον σε 
όσους έχουν εξασκηθεί πάνω στα μεγάλα 
διαλεκτικά δίπολα της ζωής που συνέχουν 
και συνιστούν το άπαν του αισθητού και 
νοούμενου κόσμου, αλλά ακόμη και του 
δυνητικά δυνάμενου να νοηθεί. Ο Ηρά-
κλειτος αφιέρωσε το βιβλίο του στο ιερό 
της Εφεσίας Αρτέμιδος, το οποίο δυστυ-
χώς χάθηκε μετά την πυρπόληση του ναού 
από τον Ηρόστρατο το 356 π.Χ., που με 
αυτό τον τρόπο θέλησε να περάσει στην 
ιστορία. Ενώ η λατρεία της θεάς, παρά την 
καταστροφή και πάλι του ιερού το 262 
μ.Χ. από τους Γότθους, διατηρήθηκε έως 
το 395 μ.Χ., με την οριστική απαγόρευση 
της λατρείας της από τον Θεοδόσιο. Από 
πηγές όμως γνωρίζουμε πως ο Σωκράτης 
διάβασε το έργο του Ηρακλείτου λέγοντας: 
«αυτά που κατάλαβα είναι σπουδαία, νομί-
ζω όμως ότι είναι εξίσου σπουδαία και αυ-
τά που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Ωστόσο 
χρειάζεται να είσαι ένας δεινός κολυμβη-
τής σαν αυτούς από τη Δήλο για να μην 
πνιγείς μέσα στο βιβλίο του». [Διογένης 
Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, Σωκράτης, 22].

Για να επανέλθουμε όμως στο θέμα μας, 

μιας και αναφέρθηκες στον Ηράκλειτο, σ’ 
ένα άλλο απόσπασμα που μας έχει διασω-
θεί λέει ότι σ' όλους τους ανθρώπους έχει 
δοθεί η αυτογνωσία και η σωφροσύνη.

«ἀνθρώποισι πᾶσι μέτεστι γινώσκειν ἑω-
υτοὺς καὶ σωφρονεῖν.»

 Και αλλού συνεχίζει λέ-
γοντας ότι:

 «Γι' αυτό πρέπει ν' ακολου-
θήσουμε τον κοινό λόγο, γιατί 
το κοινό είναι συμπαντικό. Ενώ 
όμως ο λόγος είναι κοινός, οι 
πολλοί ζουν σαν να έχουν μια 
ιδιαίτερη φρόνηση.»

«διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῷ (ξυνῷ, 
τουτέστι) τῷ κοινῷ· ξυνὸς 
γὰρ ὁ κοινός· τοῦ λόγου 
δ᾽ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν 
οἱ πολλοὶ ὡς ἱδίαν ἔχοντες 
φρόνησιν.»

 Εξάλλου μέσα από τη 
κυκλώπεια ματιά του Ηράκλειτου ο κό-
σμος  μας είναι ενιαίος και νοήμον, τονί-
ζοντας πως:

 «Αφού ακούσετε όχι εμένα αλλά το λό-
γο, είναι σοφό να ομολογήσετε πως τα πά-
ντα είναι ένα.»

 «οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας 
ὁμολογεῖν σοφὸν ἐστίν ἕν πάντα εἶναι.»

- Μιας και αναφερθήκαμε στον «ξυνό 
λόγο» του Ηρακλείτου, ένα θέμα που 
θα ήθελα να δούμε, λόγο της σημα-
ντικότητας του, είναι το πώς στην αρ-
χαία Ελλάδα η δημοκρατική πολιτεία 
εκπαίδευε τους πολίτες της; 

 Η βασική εκπαίδευση της δημοκρατίας 
στηρίζεται στη μέγιστη κοινή διαπαιδαγώ-
γηση των παιδιών χωρίς καμία διάκριση, 
σε αντίθεση με σήμερα που τα δημόσια 
προγράμματα σπουδών σε μεγάλο μέ-
ρος της κοινωνίας προσανατο-
λίζονται και καθοδηγούνται κα-
τά παραγγελία, ανάλογα με τις 
ανάγκες των ισχυρών ιδιωτών, 
με αποτέλεσμα τη φτηνή παρο-
χή εργασίας. Ενώ η δυνατότητα 
ανώτερης εκπαίδευσης σε ακρι-
βά σχολεία και πανεπιστήμια του 
εξωτερικού αποτελεί χαρακτη-
ριστικό γνώρισμα των λίγων 
πλουσίων και μορφωμένων οι-
κογενειών, οι οποίες συνεχίσουν 
την οικογενειακή, επιχειρηματι-
κή, επιστημονική ή πολιτική πα-
ράδοση.

   Ο καθηγητής και συγγραφέ-
ας Αλέξανδρος Κόντος στο έρ-
γο του «Δημοκρατία ένα άγνω-
στο πολίτευμα» θα επισημάνει 
πως το πρόσωπο που έχει  πο-
λύ περισσότερες δυνατότητες σε 
πλούτο, δύναμη ή γνώσεις, για τους αρ-
χαίους Έλληνες διαπράττει ύβρη, κυρίως 
όταν ο κάτοχός του δεν προσφέρει αυτή 
του την υπεροχή για το συμφέρον του συ-
νόλου, προσβάλλοντας το κοινό περί δι-
καίου αίσθημα. Οι αργοναύτες δε δέχτη-
καν τον Ηρακλή μαζί τους, γιατί ακριβώς 
ήταν πολύ πιο δυνατός από τους άλλους.  

  Γι’ αυτό και σύμφωνα με τον Αριστο-
τέλη, η εκπαίδευση πρέπει να είναι κοινή 
για όλους τους πολίτες, μιας και οι ίδιοι 

οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι θα ωφε-
λήσουν στο μέλλον την πόλη. Εξάλλου, 
η λέξη Ελίτ, υπό την έννοια της κοινωνι-
κής κάστας, είναι άγνωστη στην Κλασι-
κή Ελλάδα. Έτσι, ο Μέσος Άνθρωπος, το 

Πλήθος, ο Δήμος κυριαρχεί 
στην οργανωμένη δημοκρα-
τικά πόλη, καθώς η άσκηση 
της εξουσίας για τους προγό-
νους μας θεωρείτο γνώση, η 
οποία θα πρέπει να διαχέεται 
σε όλους. Η κορύφωση  αυ-
τού του εγχειρήματος βρήκε 
την πραγμάτωσή του στη δη-
μοκρατική Αθήνα στο ότι έδι-
νε την εξουσία σε όλους τους 
πολίτες και όλοι ήταν ισόβιοι 
νομοθέτες, χωρίς η καταγω-
γή τους ν’ αποτελεί κώλυμα 
στη μετοχή των αξιωμάτων. 
Καθώς, όπως μας λέει ο Αρι-

στοτέλης στα Πολιτικά του, πραγματική 
δημοκρατία υπάρχει όταν την εξουσία κα-
τέχουν οι ελεύθεροι και φτωχοί που είναι 
περισσότεροι, αντίθετα, ολιγαρχία υπάρχει 
όταν κυριαρχούν οι πλούσιοι και ευγενείς 
που είναι λιγότεροι. 

- Θα μπορούσαμε να 
διαχωρίσουμε την πολιτική από τις 
τέχνες;

  Θεωρώ πως δε μπορούμε να δι-
αχωρίσουμε την πολιτική στην αρχαία Ελ-
λάδα από την τέχνη, γιατί η αρχαιολογική 
αξιολογία της υπεροχής (αριστείας) διείπε 
το αρχαίο αθηναϊκό δημοκρατικό σύστη-
μα σε όλους τους τομείς και οδήγησε στη 
δημιουργία του Κλασικού ως κριτηρίου 
τελειότητας, καθολικά και διαχρονικά. Για 
παράδειγμα οι μουσικές μελωδίες, όπως 
μας λέει και πάλι ο Αριστοτέλης στα Πο-

λιτικά του:
   «…είναι από μόνες τους μιμήσεις ηθών 

(40) κι αυτό είναι φανερό από τη φύση των 
αρμονιών, που όταν αλλάξουν, αλλάζουν μα-
ζί τους και τα συναισθήματα των ακροατών, 
ώστε από την ακρόασή τους να διεγείρονται 
διάφορα πάθη, ανάλογα με την καθεμιά, στις 
ψυχές των ακροατών».

 «…ἔστι μιμήματα τῶν ἠθῶν (καὶ τοῦτ’ ἐστὶ 
φανε-(40) ρόν· εὐθὺς γὰρ ἡ τῶν ἁρμονιῶν 
διέστηκε φύσις, ὥστε ἀκούοντας ἄλλως 

διατίθεσθαι καὶ μὴ τὸν αὐτὸν ἔχειν τρόπον 
πρὸς ἑκάστην αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς μὲν ἐνίας 
ὀδυρτικωτέρως.»

 Ενώ ο Πλάτων ορίζει το ρυθμό δια 
της αφαίρεσης, ως την τάξη της κινήσε-
ως.  [Πλάτων, Νόμοι Β', 665Α]

 «τη δή της κινήσεως τάξει ρυθμός όνο-
μα είη»

 Επίσης δε μπορούμε να διαχωρίσουμε 
και τη γλυπτική από την τραγωδία, εφό-
σον και οι δύο αυτές τέχνες ασκούν επί-
δραση στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, 
παρασταίνοντας ψυχικές και σωματικές 
καταστάσεις. Ακόμη, για παράδειγμα δε 
μπορούμε να διαχωρίσουμε και την πο-
λιτική από την τραγωδία, διότι και οι δύο 
θα πρέπει να συντείνουν στη διαμόρφω-
ση του ήθους και της ψυχής. Αλλά και η 
αρχιτεκτονική αποτελούσε για τους Έλλη-
νες την μέγιστη έκφραση της εσωτερικής 
αρμονίας της ψυχής, η οποία προεκτείνο-
νταν στην αρμονική δόμηση της Πόλης, σε 
αντίθεση με σήμερα που η κακοτεχνία και 
η ασχήμια  στις μεγαλουπόλεις έχει κατα-
στήσει την ζωή των νεοελλήνων αβίωτη.  

 Η δε εξάσκηση στη φιλοσοφία και τη 
ρητορική κατά την κλασική περίοδο φαί-
νεται να θεωρείται ως μία από τις ωραι-
ότερες και σπουδαιότερες τέχνες, καθώς 
βλέπουμε πως ο Πλάτων στον Μένωνα 
παρουσιάζει το Σωκράτη να συγκρίνει τον 
πλούτο του Πρωταγόρα με τον πλούτο του 
Φειδία,  λέγοντας πως ο Πρωταγόρας με 
τα μαθήματα «σοφίας» που παρέδιδε κέρ-
διζε περισσότερα απ’ όσα κέρδιζε ο Φειδί-
ας δημιουργώντας καταφανώς ωραία έργα 
τέχνης και άλλοι δέκα ακόμη γλύπτες μαζί. 
(Μένων, 91d). Ενώ αντίστοιχα ο Αριστο-
τέλης στο ερώτημα που ο ίδιος θέτει σε 
τι συνίσταται η σοφία, παρατηρεί ότι «στις 
τέχνες αποδίδουμε την ιδιότητα της σοφίας 

σε όσους κατέχουν άριστα την 
τέχνη τους» χαρακτηρίζοντας 
τον Φειδία ως σοφό γλύπτη 
και τον Πολύκλειτο τον Αργείο, 
τον δεύτερο κορυφαίο γλύπτη 
του 5ου αιώνα π.Χ., ως σοφό 
αγαλματοποιό, μη δηλώνοντας 
με τη σοφία τίποτε άλλο στις 
περιπτώσεις αυτές παρά μό-
νο την τελειότητα της τέχνης 
τους. (Αριστοτέλης, Ηθικά Νι-
κομάχεια, 1141a).   

 «Τὴν δὲ σοφίαν ἔν τε ταῖς 
τέχναις τοῖς ἀκριβεστάτοις τὰς 
τέχνας ἀποδίδομεν, οἷον Φει-
δίαν λιθουργὸν σοφὸν καὶ 
Πολύκλειτον ἀνδριαντοποιόν, 
ἐνταῦθα μὲν οὖν οὐθὲν ἄλλο 
σημαίνοντες τὴν σοφίαν ἢ ὅτι 
ἀρετὴ τέχνης ἐστίν·»

 Εντούτοις, οι αρχαίοι Έλλη-
νες θεωρούσαν πως η μεγάλη  τέχνη είναι  
δημιουργική έμπνευση, η οποία κατέρχεται 
στον άνθρωπο από τις Μούσες, έχοντας 
μέσα της τη σπίθα της θείας δημιουργίας. 
Αρκεί να θυμηθούμε το Σοφοκλή, ο οποίος 
μιλώντας για την ποιητική έμπνευση του 
Αισχύλου δέχεται πως αυτή συμβαίνει σε 
κατάσταση μέθης. 

 «Ως μεθύων ο Αισχύλος εποίει τα δέο-
ντα, αλλ' ουκ ειδώς γε».   

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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Ολοκαίνουριες και απόλυτα 
ασφαλείς πρόκειται να γίνουν 
οι 79 παιδικές χαρές στον Δή-
μο Αλεξανδρούπολης, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης έρ-
γου αρχικού προϋπολογισμού 
2.200.000€, που υπέγραψε ο 
Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης 
με την ανάδοχο εταιρία ΤΟΜΗ  
Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Με το παρόν έργο προβλέ-
πεται να γίνει ανακατασκευή 
των υφιστάμενων παιδικών 

χαρών (79 στον αριθμό) και 
στις τρεις Δημοτικές Ενότητες 
(Αλεξανδρούπολης, Τραϊανού-
πολης και Φερών) του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα προβλέπονται οι 
ακόλουθες παρεμβάσεις:

-  Αποξήλωση των  παλαιών 
οργάνων – παιχνιδιών που δεν 
πληρούν προδιαγραφές  και 
αντικατάσταση τους με νέα 
πιστοποιημένα όργανα. Υφι-
στάμενα όργανα που πληρούν 

τις προδιαγραφές θα διατηρη-
θούν. Σε επιλεγμένες παιδικές 
χαρές θα τοποθετηθούν όργα-
να κατάλληλα και για ΑΜΕΑ. 

- Τοποθέτηση πιστοποιημέ-
νων δαπέδων ασφαλείας ή άμ-
μου (σε κάποιες περιπτώσεις)

- Κατασκευή νέας περίφρα-
ξης όπου απαιτείται (υφιστά-
μενες ξύλινες και μεταλλικές 
περιφράξεις που πληρούν τις 
προδιαγραφές ασφαλείας κατά 
περίπτωση, θα διατηρηθούν)

- Τοποθέτηση νέου και συ-

ντήρηση υφιστάμενου αστικού 
εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι). 
Σε επιλεγμένες περιπτώσεις θα 
κατασκευαστούν κιόσκια

- Εγκατάσταση βρύσης (σε 
όσες δεν υπάρχει) για κάλυ-
ψη της ανάγκης παροχής πό-

σιμου νερού
- Εγκατάσταση ιστών φω-

τισμού με αυτόνομα ηλιακά 
(φωτοβολταϊκά) φωτιστικά 
σώματα τεχνολογίας  LED 

- Τοποθέτηση πληροφορια-
κής πινακίδας παιδικής χαράς

- Πιστοποίηση από διαπι-
στευμένο φορέα της ορθής 
εγκατάστασης - τοποθέτησης 
του οργάνων σε συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις ασφάλειας 
της σειράς πρότυπων ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1176 (17) , ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 
(18)  και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 (ή άλ-
λων ισοδύναμων).

Με την ολοκλήρωση των 
εργασιών όλες οι παιδικές χα-
ρές του δήμου μας αποκτούν 
Πιστοποιητικό (Σήμα) Καταλ-
ληλότητας, ενισχύοντας την 
επισκεψιμότητα και  λειτουρ-
γικότητά τους και βελτιώνο-
ντας συγχρόνως την ασφάλεια 
των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του Δήμου μας στον τομέα της 
ψυχαγωγίας των ανηλίκων. 

79 παιδικές χαρές του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης γίνονται καινούριες 

ΜΕ ΤΉ ΣΥΜΒΆΣΉ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΕΓΡΆΨΕ Ο ΔΉΜΆΡΧΟΣ ΓΙΆΝΝΉΣ 
ΖΆΜΠΟΥΚΉΣ   
                               
Προβλέπεται να γίνει ανακατασκευή 
των υφιστάμενων παιδικών χαρών 
και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες 
Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και 
Φερών

Ευρωπαϊκή  Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 
«Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 2014-2020»

             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ: 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«Προμήθεια και εγκατάσταση καρδιολογικών και γυναικολογικών 
υπερήχων» στα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης

Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός:

Πεντακοσίων πενήντα  χιλιάδων ευρώ  
(550.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ

                                                                                                                                     
        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                                                                ΑΔΑ: Ψ4Υ7ΟΡ1Ο-ΝΚΕ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ      39 / 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 39648/28-
09-2021 (ΑΔΑ: 610ΔΟΡ1Ο-Ω6Ο) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης   

προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση καρδιολογικών και 

γυναικολογικών υπερήχων» στα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού 
προϋπολογισμού τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λε-
πτών (443.548,39€) πλέον Φ.Π.Α. και πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (CPV : 33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους).

Ημερομηνία Αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 01-10-2021
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 04-10-2021 και ώρα 16:00 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 05-11-2021 

και ώρα 18:00 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Δευτέρα, 08-11-2021 και ώρα 11:00 
Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα, 08-11-2021 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρ-

μόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-

μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα 
από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε  (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης.

Οι συστημικοί αριθμοί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ :
Για τους καρδιολογικούς υπερήχους είναι 134931
Για τους γυναικολογικούς υπερήχους είναι 134948
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού :
Για το τμήμα 1 (καρδιολογικοί υπέρηχοι, συστημικός αριθμός 134931) τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενή-

ντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (4.354,84€)
Για το τμήμα 2 (γυναικολογικοί υπέρηχοι, συστημικός αριθμός 134948) τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δε-

καέξι ευρώ και  δεκατριών λεπτών (4.516,13€) 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει 

από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Η συνολική δαπάνη της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση καρδιολογικών και γυναικολογικών υπερήχων, 

μικροσκοπίων μικροβιολογικού εργαστηρίου, καρδιοτοκογράφων, συσκευών φυσιοθεραπευτηρίου και αναρρο-
φήσεων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» χρηματο-
δοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ-0311, Κωδικός Έργου: 2021ΕΠ03110016) και έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας  «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 
και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής», με κωδικό MIS 5092996.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α› 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθει-
ών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συ-
νεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 
54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, Τηλ. 2313/327867, e-mail : promithies@4ype.gr.

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

Θεσσαλονίκη, 01-10-2021
Ο Διοικητής 

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
    

Ένα ξεχωριστό δώρο για την  Πα-
γκόσμια Ημέρα των Ζώων , (Δευτέ-
ρα, 4 Οκτωβρίου)  είναι το αγαπη-
μένο παραμύθι ,«Η παράξενη παρέα 
του Ορφέα», που μας περιγράφει τη 
συνύπαρξη μιας απρόβλεπτης και πα-
ράξενης παρέα ζώων, που ξεκινά ένα 
μακρύ ταξίδι, για να συναντήσει στη 
Θράκη τον μυθικό Ορφέα.

Το έμμετρο παραμύθι του δημοσι-

ογράφου Βασίλη Κάργα κυκλοφορεί 
από τον Εκδοτικό Οίκο Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ 
με εξαιρετική εικονογράφηση της Πα-
ναγιώτας Καρτσακάλη.

Ένα καγκουρό που δεν έλεγε το ρο, 
μια καμήλα που μασούσε μόνο μήλα, 
ένα τζιτζίκι που τρελαινόταν για τζα-
τζίκι, μια αρκούδα συγγραφέας, ένα 
πελαργός αργός, ένα παπαγάλος Γάλ-
λος, ένας κροκόδειλος δειλός, ένας 

γάτος καλλιτέχνης, μια χελώνα με μπι-
κίνι, ένας ουρακοτάγκος που χόρευε 
τάνγκο, ένας σκαντζόχοιρος με τζελ.

Ο Ορφέας με τη λύρα και τη μου-
σική του τα σαγηνεύει και τους αλ-
λάζει τη ζωή.

Ένα έμμετρο παραμύθι, για τη δύ-
ναμη της μουσικής, για τις αξίες της 
φιλίας και της συντροφικότητας και 
για την αποδοχή της διαφορετικότη-

τας. Μια σύγχρονη, παιδική, «Κιβωτός 
του Νώε».

                           Ένα δώρο που θα 
θέλαμε να κάνουμε στο μέλλον.

«Η Παράξενη παρέα του Ορφέα εί-
ναι μια κιβωτός, ένα ταξίδι στο παρόν. 
Οι ήρωες είναι ζώα, μια τεχνική των 
Αισώπειων ιστοριών, που θεωρείται 
απαραίτητο στοιχείο του μύθου. Τα 
ζώα μιλούν, σκέφτονται, συμπεριφέρο-

νται και ενεργούν σαν άνθρωποι. Μια 
τεχνική πλέον με την οποία τα παιδιά 
είναι πολύ εξοικειωμένα, αφενός λό-
γω του όγκου των παραμυθιών που 
κάνουν χρήση της τεχνικής αυτής και 
αφετέρου λόγω του ότι τα παιδιά θε-
ωρούν πως τα ζώα κατέχουν ορισμέ-
νες ανθρώπινες ιδιότητες... Η Παράξε-
νη παρέα του Ορφέα είναι ένα δώρο 
που θα θέλαμε να κάνουμε στο μέλ-
λον. Ένα δώρο που θα ταξιδέψει από 
στόμα σε στόμα, όπως ταξίδεψε και 
ταξιδεύει ο μύθος, ένα δώρο που θα 
υμνεί την αγάπη, τη φιλία, τη δύναμη 
της μουσικής.» (Δημήτρης Μπουζάρας, 
Θεματοφύλακες Περί Τεχνών)

Μια ξεχωριστή βιβλιοπρόταση για 
την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Αποτελεί 
«Η παράξενη παρέα 
του Ορφέα»
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 SUDUKU

7 9 3 6 5

4 5

9 8 1

2 4 1 7

8 6

9 8 4 5

3 2 7

2 8

6 7 5 9 3

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.75)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Oct  4 10:14:13 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Oct  1 17:34:32 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 7 1

7 6 2 4 9

1 9

2 9 7

3 6 9 4

5 2 7

4 7

6 4 7 2 5

8 2 3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Oct  4 10:14:15 2021 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Γεγονότα που αναστατώνουν.
2. Η αναγνώριση της ήττας.
3. Βουβή… λύπη — Ισπανός συγγραφέας 
— Λίγο… κομψό.
4. Παλιά, συγκοινωνιακά αρχικά — "Εφτά-
ψυχο" ζώο — Έστω και.
5. Διαφέρει από το ζετέ — Κωμόπολη της 
Αχαΐας.
6. Κακόφημη συνοικία του Λονδίνου — Πα-
νάρχαια οδός της Αθήνας.
7. Θρυλική… Χάρι — Οι επιταγές της από 
το… Παρίσι.
8. Σιέρα…: ισπανική οροσειρά — Θρυλικός 
Αμερικανός στρατηγός.
9. Βασιλιάς της ήταν ο Αιήτης — Παλιός, ξέ-
νος τραγουδιστής — Γερμανός φιλόσοφος 
και ελληνιστής.
10. Τα βλέπεις στο… καράβι — Παροχή τρο-
φής — Διεθνώς η ιπποδύναμη.
11. Ζητώ χάρη.
12. Ασκητικός, μοναστικός.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Είναι μια γιαγιάκα και πάει να περάσει το 
δρόμο…

Ξαφνικα πετάγονται δυο αλήτες και της αρ-
πάζουν την τσάντα.

Η γιαγιά όμως δεν την αφήνει την τσάντα 
και έτσι την βαράνε και την σέρνουνε στο δρό-
μο για κανα πεντάρι μέτρα..

Τελικά την αφήνει και οι αλήτες φεύγουν 
με την τσάντα…

Ξαφνικά δέκα μέτρα πιο κάτω πετάγεται ένα 
χελωνονιντζάκι, τους αρχίζει στο κυνήγι, τους 
φτάνει, τους δέρνει και επιστρέφει στη γιαγιά 
με την τσάντα της…

Την σηκώνει ,την ξεσκονίζει , την περνάει 
και απέναντι στο δρόμο

Του λέει η γιαγιά:
– Να σαι καλά παιδί μου, με έσωσες. Πως 

σε λένε γιε μου?
-Χελωνονιντζάκι γιαγιάκα!
– Αχ, τέτοιους παλήκαρους βγάζει η Κρήτη!!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Η σχέση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ 
Κλίντον, με τη σύζυγό του Χίλαρι Ρόνταμ-Κλί-
ντον, που ήταν αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ 
στις προεδρικές εκλογές του 2016, ήταν εξό-
χως ανταγωνιστική, όπως καταθέτουν άνθρω-
ποι που τους έζησαν από κοντά.

Όταν ο Μπιλ Κλίντον ήταν Κυβερνήτης του 
Αρκάνσας τη δεκαετία του ‘80 είχε πάει με τη 
Χίλαρι στο Σικάγο, απ’ όπου κατάγεται εκείνη 
για να δουν τους γονείς της. Σταμάτησαν σ’ ένα 
βενζινάδικο, ο ιδιοκτήτης του οποίου ήταν ένας 
παιδικός της έρωτας.

Αφού τα είπαν για λίγο, ο Μπιλ της είπε πε-
ριπαικτικά:

– Φαντάζεσαι να είχες παντρευτεί αυτόν και 
να ήσουν σήμερα σύζυγος βενζινοπώλη αντί για 
κυρία Κυβερνήτη;

Και η Χίλαρι απάντησε:
– Γλυκέ μου Μπιλ, αν είχα παντρευτεί αυτόν, 

θα ήταν εκείνος Κυβερνήτης του Ιλινόις κι εσύ 
βενζινάς στο Αρκάνσας.

-- Συστατικά --
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κρεμμύδι
• 1 πιπεριά κόκκινη
• 500 γρ. σπανάκι, μόνο τα φύλλα
• 8 αβγά, μέτρια
• αλάτι
• πιπέρι
• 1 ντομάτα

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --
1. Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι διαμέτρου 20εκ. που 

μπορεί να μπει και στον φούρνο το ελαιόλαδο σε 
μέτρια φωτιά.

2. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και την κόκκινη πιπεριά 
και τα σοτάρουμε για 2-3 λεπτά μέχρι να μαλα-
κώσουν ελαφρά.

3. Ρίχνουμε το σπανάκι σε δόσεις και σοτάρουμε για 1 
λεπτό την κάθε δόση ώστε να μειωθεί ο όγκος του.

4. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180οC στον 
αέρα.

5. Σπάμε σε ένα μπολ τα αβγά, προσθέτουμε αλάτι, 
πιπέρι, και χτυπάμε με ένα σύρμα χειρός.

6. Αδειάζουμε το μείγμα των αβγών στο τηγάνι και 

απλώνουμε καλά με ένα κουτάλι ώστε να καλυφθεί 
όλη η επιφάνεια του τηγανιού.

7. Αφήνουμε στην άκρη για 5 λεπτά να σφίξει το 
μείγμα.

8. Κόβουμε τη ντομάτα σε 6 ροδέλες πάχους 1 εκ. και 
τις μοιράζουμε πάνω στο μείγμα.

9. Μεταφέρουμε το τηγάνι στον φούρνο και ψήνουμε 
για 30-35 λεπτά μέχρι να σφίξουν τα αβγά και να 
χρυσαφίσει η επιφάνεια της φριτάτας.

10. Βγάζουμε το τηγάνι από τον φούρνο και 
σερβίρουμε.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Φριτάτα λαχανικών  ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Βασίλης…: δεξιοτέχνης του κλαρίνου 
— Αδελφή του Λαζάρου.
2. Κατά τον ίδιο περίπου τρόπο (επίρρ.).
3. Αθόρυβα… νήπια — Η μεγαλύτερη 
έρημος στη Γη — Λίγο… πανέ.
4. Μισό… δευτερόλεπτο — Τρόπος μα-
γειρέματος (ξ.λ.) — Σκακιστικός όρος.
5. Μήπως, τάχα — Ανατρέπω ισχυρισμό.
6. Τα φορούσε και ο Παπαφλέσσας — 
Ακρωτήριο της Ανταρκτικής.
7. Εμπορεύματα που έμειναν… στο ράφι 
— Χαϊδεμένη… Αγγελική.
8. Σπίτι τσιφλικά — Μοντέλο της Φολ-
κσβάγκεν.
9. Διπλό… γίνεται παλιός χορός — 
Μπρος γκρεμός… και πίσω αυτό — 
Μια από τις τελευταίες λέξεις του Ιησού.
10. Ομόηχα φωνήεντα — Θρεπτικές 
ρίζες — Συνεχόμενα… θώκου.
11. Η καταγγελία σε βάρος ατόμου.
12. Χαλαρά, αλλά και νωθρά — Παλι-
κάρι, γενναίος (συνεκδ.).
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Την ευκαιρία να μπουν 
στο γήπεδο και να αγωνι-
στούν μετά από περίπου 1 
χρόνο λόγω της πανδημί-
ας, είχαν τα κορίτσια της 
Νίκης Αλεξανδρούπολης. 
Η ομάδα του Έβρου που 
έκλεισε 1 μήνα προετοιμα-
σίας ενόψει της συμμετο-
χής της στην Α2 κατηγορία, 
φιλοξένησε την Beroe που 
συμμετέχει στην Α’ Εθνική 
βόλεϊ της Βουλγαρίας και 
βρίσκεται μέσα στην πρώτη 
4άδα του πρωταθλήματος.

Νίκη και Beroe έδωσαν 
δύο φιλικά παιχνίδια με τον 
προπονητή της Εβρίτικης 
ομάδας Σάκη Μουστακί-
δη να βγάζει χρήσιμα συ-
μπεράσματα. Χρόνο συμ-
μετοχής πήραν και τα νέα 
μεταγραφικά αποκτήματα 
που μαζί με τις αθλήτριες 
που ήταν ήδη στην ομά-
δα έχουν δημιουργήσει και 
φέτος εξαιρετικό κλίμα στα 
αποδυτήρια.

Το Σάββατο η Beroe 
επικράτησε 3-0 σετ (25-

22, 25-23, 25-18) και την 
Κυριακή ήταν η σειρά της 
Νίκης να επικρατήσει με το 
ίδιο σκορ (25-19, 30-28, 
25-20). Και στα δύο ματς 
ακολούθησαν επιπλέον σετ 
προπονητικού χαρακτήρα.

Τα κορίτσια της Νί-
κης άφησαν πολύ καλές 
εντυπώσεις με το παιχνίδι 
τους, αλλά και υποσχέσεις 
για ακόμα καλύτερες εμ-
φανίσεις για το προσεχές 
μέλλον.

Αποτελέσματα & 
σκορερ στη 2η αγω-
νιστική της Α’ ΕΠΣ 

Έβρου

Νίκη σε φιλικό στην 
Κομοτηνή, Κόντρα με 
Αθλο για Χατζόπουλο

Ο Ιπποκράτης Αλεξ/πολης ήταν 
ο νικητής στο ντέρμπι της 2ης αγω-
νιστικής στο πρωτάθλημα της 
Α΄ΕΠΣ Εβρου, επικρατώντας του 
Ορέστη στη Δραγάνα και κάνοντας 
το 2 στα 2. Καταιγιστικό ήταν και 
το Διδυμότειχο που διέλυσε τον 
Εθνικό στην Αλεξανδρούπολη με 
5-0 σε ένα παιχνίδι που προηγήθη-
κε με 2-0 από το 11΄. Εντυπωσια-
κό ήραν το πέρασα και της Θράκης 
φερών από την Οινόη με το ίδιο 
σκορ, ενώ μεγάλο διπλό πανηγύ-
ρισε ο Αβαντας στις Καστανιές με 
1-3 επί του Αρδα. 

Στα άλλα δύο ματς, με το διπλό 

έφυγε από την Παλαγία το Νεοχώ-
ρι επικρατώντας του Ποντιακού. 
Στο ματς αυτό αντιμετώπισε σο-
βαρό πρόβλημα τραυματισμού ο 
Μοσινιάν στην κοιλιακή χώρα και 
μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 
Π.Γ.Ν.Α. Στο τελευταίο παιχνίδι της 
ημέρας Σουφλί και Μαΐστρος έμει-
ναν στην ισοπαλία χωρίς τέρματα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 2η αγωνιστική
Άρδας Καστανεών – Ατρόμητος 

Άβαντα 1-3 (42' Καπετανίδης – 32' 
Μωραΐτης, 84' Καραπατσιάς, 87' 
Σισμανίδης)

Ένωση Οινόης – Θράκη Φερών 

0-5 (18' & 52', 70' Δομακίνης, 47' 
Παπαδάκης, 78' Γκαβανόζης)

Εθνικός Αλεξ/πολης – ΑΕ Δι-
δυμοτείχου 0-5 (10' & 12' Φωτσι-
τζούδης, 25' & 78' Τζουμακίδης, 
83' Παπούδης)

Ποντιακός – Νεοχώρι 1-2 
(84’Αντωνακούδης  – 9' Σιγρέκης, 
78' Ρουσσίδης)

Ιπποκράτης – Ορέστης Ορε-
στιάδας 2-0 (29' Ευθυμιάδης, 59' 
Γκουντενούδης)

Έβρος Σουφλίου – Μαΐστρος 
1-1 (21' Λαζίδης – 25' Λαζαρίδης)
Sportsaddict.gr

Ο Ιπποκράτης νικητής στο ντέρμπι, 
θρίαμβος και της ΑΕΔ

Δεύτερο φιλικό μέσα σε λί-
γες ημέρες έδωσαν ΑΕ Κο-
μοτηνής και Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης, αυτή την φορά 
την Κυριακή μέσα στην Κομο-
τηνή, με τον Εθνικό να πραγ-
ματοποιεί εξαιρετική εμφάνι-
ση, βελτιωμένη σε σχέση με 
την εικόνα της περασμένης 
Τρίτης (όπου έχασε με 1-3) 
και τους “κιτρινόμαυρους” να 
προβληματίζουν.

Όπως αναφέρει το 
thrakisports.gr, ο Εθνικός επι-
κράτησε με 3-1 σετ. Εμφανί-
στηκε σαφέστατα καλύτερος , 
με τους παίκτες του Γιώργου 

Ανδραβίζου να δείχνουν ότι 
όσο περνά ο καιρός θα ανε-
βαίνουν αγωνιστικό επίπεδο,  
και με καλύτερα πατήματα στο 
γήπεδο, έχοντας ως αποτέλε-
σμα να κερδίσει με 1-3 μέσα 
στην Κομοτηνή.

Αντίθετα, οι “κιτρινόμαυ-
ροι”, κουβαλώντας και την 
κούραση του χθεσινού φιλικού 
με τον Άθλο Ορεστιάδας, έδει-
ξαν εικόνα προβληματισμού, 
με τον Ηλία Κρεούζη να έχει 
ακόμη αρκετή δουλεία μπρο-
στά του ενόψει της έναρξης. 

Εν τω μεταξύ σημαντι-
κό ζήτημα φαίνεται πως έχει 

προκύψει ανάμεσα σε Εθνικό 
Αλεξανδρούπολης και Άθλο 
Ορεστιάδας. Ο Εθνικός καταγ-
γέλλει τον Αθλο Ορεστιάδας 
για την χρησιμοποίηση του 
Δημήτρη Χατζόπουλου 
στο φιλικό με την ΑΕ 
Κομοτηνής, καθώς 
ο αθλητής ανήκει 
στην ομάδα της 
Αλεξανδρούπο-
λης, δεσμεύεται 
με συμβόλαιο και 
δεν έχουν έρθει σε 
συμφωνία για την 
παραχώρησή του
Γ.Π.

Ελπιδοφόρες εμφανίσεις για το 
βόλεϊ του Εθνικού 

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αλε-
ξανδρούπολης συμμετέχει στις 
Προεθνικές Ομάδες με 3 αθλη-
τές του:

ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – 
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Α’ ΑΝΔΡΩΝ 
(Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Εφήβων , κατάκτηση χάλ-
κινου μεταλλίου – Επίτευ-
ξη επίδοσης καλύτερης 
από τα όρια ένταξης 
στην Προεθνική 
ομάδα ΑΝΔΡΩΝ, 
την προηγούμενη 
αγωνιστική περίο-
δο ως Έφηβος!!!)

ΚΑΣΣΙΑΣ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΡΟ-
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Β’ΝΕΩΝ (1η -3η θέ-
ση στην λίστα των καλύ-
τερων επιδόσεων σε ατομικό 
αγώνισμα στην κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ 
την προηγούμενη αγωνιστική πε-
ρίοδο).

ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – 
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Β’ΝΕΩΝ 
Β’ΝΕΩΝ (1η -3η θέση στην λί-
στα των καλύτερων επιδόσεων 
σε ατομικό αγώνισμα στην κατη-

γορία ΠΑΙΔΩΝ την 
προηγούμενη αγωνι-

στική περίοδο).
Η συμμετοχή του ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ Α’ ΑΝΔΡΩΝ είναι από τις 
ελάχιστες εξαιρέσεις, αθλητή της 
Περιφέρειας που συμπεριλήφθη-
κε στην ανωτέρω λίστα και μάλι-
στα λόγω των επιδόσεων του (με 
αποκορύφωμα την κατάκτηση του 

χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα Εφήβων στην Ρώ-
μη) ανήκει στην ΟΜΑΔΑ Α’.

Επίσης, να σημειώσουμε ότι η 
Αλεξανδρούπολη είχε 8 χρόνια να 
δει κολυμβητή της να συμπεριλαμ-
βάνεται στην ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΑΝΔΡΩΝ και μάλιστα με κριτήρια 
και όρια σαφώς δυσκολότερα από 
τα προηγούμενα χρόνια, όσον αφο-
ρά στην ΟΜΑΔΑ Α’.

Κούγκουλος, Κάσσιας & Καρασάββας στις 
προεθνικές ομάδες Ανδρών & Νέων!

Πρώτο δείγμα θετικό για τη Νίκη

Sports

Στα φιλικά παιχνίδια 
με Beroe 

Επιτυχίες για τον 
ΝΟ Αλεξανδρούπο-

λης

"Ο χρόνος σταμάτησε στις 04.10.1999… Πόσο παρακαλέσαμε όλοι να γυρνούσε ο χρόνος 
πίσω. Όσο κι αν προσευχηθήκαμε δεν το καταφέραμε. Δεν παραιτηθήκαμε όμως.. Δεν σας 

θυμόμαστε μόνο αυτή τη μέρα. Σας θυμόμαστε και εμπνεόμαστε πάντα".
ΠΑΟΚ για τους αδικοχαμένους οπαδούς του
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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

Ηλεκτρο-
λογικά
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

ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αν. Θράκης 78  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551036017

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

ΣΑΡΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ •Προγραμματιστής
14ης Μαίου 153 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  6979550281

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

Πολιτικοί
Μηχανικοί
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

ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • Πολ. μηχ.
Βενιζέλου 43  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026823

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

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. Α.Τ.Ε.
Ψαρρών 12  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026912

Τεχνικές
Εταιρίες

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

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αν. Θράκης 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26429

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

ΜΙΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Ανδριανουπόλεως 138  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552024155

ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νέστου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035470

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΛΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Μηχαν.Περ.
Ι. Καβύρη 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081050

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

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

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

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Αίνου 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

Οικοδομικά
Υλικά

ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ • Οικοδ. Υλ.
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • Οικοδ. Υλ.

Βασ. Παύλου 7 •  Τυχερό 
Τηλέφωνο : 2554041084

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

ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ • Μεταλλικές Κατ.
1ο χιλ Αλεξ/πολης - Παλαγίας
Τηλέφωνο : 2551027915

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

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

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

Συνεταιρισμοί

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

Α.Σ.Κ.Γ.Ε ΤΥΧΕΡΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Τυχερό Έβρου 
Τηλέφωνο  :  25540 41131

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

Τυπογραφεία

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
Ι. Δραγούμη 12    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 24337

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

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Διογένη 10  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551032226

Επιγραφές

ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • Γεωπόνος Μελετητής
Κολοκοτρώνη 7   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551022467

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

Ανθοπωλεία
Φυτώρια

Γεωπόνοι
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 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά Δρομολόγια

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή Διδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
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 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

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: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
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 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε 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:  11:45 - 22:45
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΕΜΠΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΕΜΠΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:10 - 21:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 20:35
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  20:35
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 19:00
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  19:00
ΠΕΜΠΤΗ:  12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  07:15, 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50, 20:20

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40  - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30  - ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  08:00
Τρίτη  08:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 17:30
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 
Παρασκευή 11:30 - 17:40
Σάββατο  -
Kυριακή  11:30 - 1800

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Χατζή Ι. Καβύρη 44 (γωνία Αν. Θράκης) 
✆2551028913
ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333
ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013
ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι 
Νοσοκομείου ✆25530 25115
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σιανκούρη Αναστασία Κωνσταντινουπό-
λεως 259 ✆2552021141

Ερμογένης, Χαριτίνη.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Επέτειοι

• Διεθνής Ημέρα κατά της 
Πoρνείας

• Παγκόσμια Ημέρα 
Εκπαιδευτικών

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Διεθνές Επιστημονικό 
Συνέδριο:“Αλεξανδρούπολη: 
η ιστορία της πόλης και της 
περιοχής της”
• 15-17 Οκτωβρίου 
• Νομαρχείο

----------------------------------

Κυριακές στο Μουσείο. 
Διαδραστικές Μουσικές 
Παραστάσεις 
• 17 Oκτωβρίου 11:00
• Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

----------------------------------
Έκθεση : «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ 
΄21: ΘΡΑΚΗ»
• Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
• Διάρκεια έκθεσης: 30 Σεπτεμβρί-
ου 2021 - 31 Μαΐου 2022

----------------------------------
Συνέδριο «Φάρος Πνευμονο-
λογίας 2021»
• 8 – 10 Οκτωβρίου- 11πμ-8μμ
• Astir Egnatia Alexandroupolis
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 
με συνδυασμό φυσικής παρουσί-
ας και διαδικτυακής μετάδοσης.
----------------------------------

Σεμινάρια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ  ΓΟΝΕΑ»
• Στο «Δενδρόσπιτο» Ικτίνου 10
• εκπαιδευτικές συναντήσεις:
Κυριακή 10/10/2021 Ώρα 10:00-

13:00 (και κάθε Κυριακή)
• Για πληροφορίες- κρατήσεις  
Δεντρόσπιτο: 255111303909-
6947144184 
Δηλώσεις συμμετοχής έως 
5/10/2021 
----------------------------------

ΞΑΝΘΗ

Βιωματικό Εργαστήρι 
πολυφωνικού τραγουδιού
• Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
• Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, 20:30
• Πληροφορίες - Εγγραφές: 2541 
028188

Μην κάνεις το λάθος 
και του πεις αυτό από 
το πρώτο ραντεβού

Θες να πλασάρεις τον εαυτό σου με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο για να πετύχει αυτό 
το ραντεβού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι 
ευνόητο να του πεις τα θετικά στοιχεία που σε 
χαρακτηρίζουν με αποτέλεσμα να αποκτήσει 
μια θετική γνώμη για εσένα.

Αυτό βέβαια δε σημαίνει να του κρύψεις 
και τα αρνητικά σου, απλά μην τα παρουσι-
άσεις και εσύ με τον πιο γλάφυρο τρόπο λες 
και μιλάς στον ψυχολόγο σου.

Τα λάθη που έκανες στους πρώην σου
Το παρελθόν σου στο θέμα των σχέσεων 

δε σε χαρακτηρίζει καθόλικά και κατ’ ουσίαν 
για αυτό που είσαι σήμερα. Μπορεί να μίλα-
γες άσχημα και απότομα αλλά σήμερα να έχεις 
αλλάξει ουσιαστικά.

Αν του πεις τα λάθη που έκανες και μετά 

του πεις ότι έχεις αλλάξει, άστο κοπέλα μου, 
δεν πρόκειται να κρατήσει τα θετικά γιατί δε 
θέλει να ρισκάρει να μπει σε μια κατάσταση 
που θα περιλαμβάνει τα παρελθοντικά ζητή-
ματα που είχες στις σχέσεις σου.

Μην του πεις τι σεξ έκανες με τους 
πρώην σου

Έλεος κάπου όμως, αν είναι να φτάσετε στο 
σημείο να του μιλάς εσύ για το πώς έκανες σεξ 
με τους πρώην και εκείνος να μην έχει μιλήσει 
καν και να περιμένει να ολοκληρώσεις έναν 
τόμο από εμπειρίες που έχεις, μην περιμένεις 
να χαρεί και τόσο.

Όχι από την άποψη φυσικά ότι είναι κακό 
να έχεις πολλές εμπειρίες, αλλά από την άπο-
ψη ότι δεν τον αφορά. Αν σε ρωτήσει βέβαια 
ο ίδιος, δώσε μια πιο μετριοπαθή απάντηση. 
Το ίδιο θα έλεγες και εσύ αν εκείνος άρχιζε 
να σου λέει πώς έκανε σεξ στη στάση 69 σε 
κάμπινγκ με την πρώην του. Δε νομίζω να τον 
ερωτευόσουν άμεσα από το πρώτο ραντεβού 
μετά από μια τέτοια πληροφορία.

Το θέμα είναι να του πεις με πιο επιφανει-
ακό τρόπο ότι έχεις υπάρξει σε σχέσεις, έχεις 
κάνει και άλλες πιο προσωρινές εμπειρίες αλ-
λά μέχρι εκεί.

MIA ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

αγγελιεσ

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

Πωλείται  Διαμέρισμα 
δυομισάρι, στον 3ος όροφο στο κέ-

ντρο της  Αλεξανδρούπολης. Με 2 μεγά-
λα parking  της οικοδομής από κοινού για 
τους ιδιοκτήτες. Είναι σε εμπορική θέση 
Α’ Ζώνης συμφώνα με την Πολεοδομία. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγ-
γελματική χρήση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 
όλο το 24ωρο.

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για 
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα 
οικόπεδα στην κέντρο του Τυχερού Νομού 
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού. 
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 
όλο το 24ωρο.
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Επίσκεψη στον Δήμο Σου-
φλίου, ο οποίος επιλέχθηκε ως 
μοναδικός από την ηπειρωτι-
κή Ελλάδα να εκπροσωπήσει 
την χώρα μας στο διαγωνισμό 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού «Βest Tourism 
Villages», πραγματοποίησε το 
Σάββατο 2 Οκτωβρίου, η Υφυ-
πουργός Τουρισμού κ. Σοφία 
Ζαχαράκη.

Ο Δήμαρχος Σουφλίου Πα-
ναγιώτης Καλακίκος, υποδέ-
χθηκε αρχικά στο Δημαρχείο 
την κ. Ζαχαράκη, η οποία συ-
νοδευόταν από τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, Θανά-
ση Τσώνη και τον βουλευτή 
Έβρου της Ν.Δ. Χρήστο Δερ-
μεντζόπουλο. Στο γραφείο του, 
παρουσία του Αντιδημάρχου 
Τυχερού Δημήτρη Δαρούση, 
αλλά και του περιφερειακού 
συμβούλου Βασίλη Δεληστα-
μάτη, συζήτησαν θέματα της 
αρμοδιότητας της.

Ο κ. Καλακίκος ανέλυσε τα 
πολλά και σημαντικά πλεονε-
κτήματα όλου του Δήμου Σου-
φλίου, από την περιοχή του 
ορεινού όγκου με τα σπάνια 
μουσουλμανικά μνημεία και 
τις διαδρομές για εναλλακτι-
κές μορφές τουρισμού, μέχρι 
τα όρια του με τον δήμο Αλε-
ξανδρούπολης. Όπως τόνισε, 

όλα αυτά θα πρέπει να αναδει-
χθούν, να προβληθούν και να 
αξιοποιηθούν, με την έμπρα-
κτη στήριξη και συμπαράστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, 
ώστε να αποτελέσουν «πόλο 
έλξης» για επισκέπτες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό και 
να δημιουργήσουν τουριστικό 
ρεύμα καθ’ όλη την διάρκεια 
του χρόνου. 

Συγκεκριμένα, έθεσε ζητή-
ματα διοργάνωσης συνεδρίων 
στον Δήμο Σουφλίου, ώστε να 
αναπτυχθεί και ο συνεδριακός 
τουρισμός, με τους συμμετέχο-
ντες να συνδυάζουν την παρα-
μονή τους σε μια πανέμορφη 
και με πολλά ενδιαφέροντα πε-
ριοχή, συζητήθηκε η ανάπτυξη 
του σχολικού τουρισμού, με 
αποφάσεις που πρέπει να λη-
φθούν σε κεντρικό επίπεδο με 
συναρμόδια υπουργεία, αλλά 
και του γαστρονομικού τουρι-
σμού με τις απαράμιλλες τοπι-
κές γεύσεις και την οινοποιεία. 

Ακόμη, ο Δήμαρχος Σου-
φλίου ανέφερε συγκεκριμένα 
προβλήματα που υπάρχουν και 
έκανε ειδική αναφορά στην 
επιτυχία του δήμου Σουφλί-
ου να επιλεγεί ως μοναδικός 
από την ηπειρωτική χώρα, για 
τον διαγωνισμό του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Τουρισμού 
«Βest Tourism Villages», αξι-
οποιώντας τα συγκριτικά του 

πλεονεκτήματα. Μάλιστα της 
γνώρισε και την ομάδα των 
συνεργατών του, η οποία ερ-
γάστηκε, επίμονα, μεθοδικά 
και αθόρυβα, για την σύντα-
ξη του φακέλου, ο οποίος και 
επιλέχθηκε από την αρμόδια 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
και στελεχών του υπουργείου 
Τουρισμού.

Στη συνέχεια, η Υφυπουρ-
γός Τουρισμού Σοφία Ζαχα-
ράκη, συνοδευόμενη από τον 
δήμαρχο Σουφλίου κ. Καλα-
κίκο, επισκέφθηκε το Μου-
σείο Μετάξης του Πολιτιστι-
κού Ιδρύματος του Ομίλου της 
Τράπεζας Πειραιώς. Εκεί είχε 
την ευκαιρία να θαυμάσει τις 
δημιουργίες από μετάξι που 
εκτίθενται και να ενημερωθεί 
για την διαδικασία επεξεργα-
σίας του μεταξιού και γενικό-
τερα την σηροτροφία. 

Ακολούθησε επίσκεψη και 
ξενάγηση της κ.Ζαχαράκη στο 
Λαογραφικό Μουσείο «Τα Γνά-
φαλα» της οικογένειας Μπου-
ρουλίτη, αλλά και στο Μουσείο 
Τέχνης Μεταξιού Τσιακίρη. Η 
Υφυπουργός Τουρισμού έδει-
ξε μεγάλο ενδιαφέρον για την 
επεξεργασία του μεταξιού και 
την παραγωγή μοναδικών προ-
ϊόντων, που αναδεικνύουν την 
περιοχή.

Η κ.Ζαχαράκη περπάτησε 
στους δρόμους της πόλης και 
συνάντησε σε γνωστό καφέ, 
επαγγελματίες και επιχειρημα-
τίες που ασχολούνται με τον 
τουρισμό, την σηροτροφία και 

το μετάξι. Συζήτησε για αρκε-
τή ώρα για τα προβλήματα, τις 
αγωνίες τους και τα αιτήματα 
τους, ενώ χαιρέτησε και κου-
βέντιασε και με πολίτες του 
Σουφλίου κάθε ηλικίας. 

Το πρόγραμμα της Υφυ-
πουργού Τουρισμού συνεχί-
στηκε με επίσκεψη στο συ-
γκρότημα Τζίβρε, το οποίο 
συμφώνησε και η ίδια ότι μπο-
ρεί να αποτελέσει με την αξιο-
ποίηση του επίκεντρο διοργά-
νωσης εκδηλώσεων όλο τον 
χρόνο, που θα προσελκύσουν 
εσωτερικό τουρισμό αλλά και 
ξένους. 

Ακολούθησε επίσκεψη στην 
Μεταξουργεία Μουχταρίδη, 
όπου ενημερώθηκε για την πα-
ραγωγή υφασμάτων που δια-
τίθενται σε οίκους μόδας όχι 
μόνο της Ελλάδας αλλά και 
του εξωτερικού, παρουσία και 
του βουλευτή Έβρου της Ν.Δ 

Αναστάσιου Δημοσχάκη .
Αμέσως μετά άρχισαν οι 

επισκέψεις εκτός της πόλης, με 
πρώτο σταθμό την Μονή της 
Παναγίας Πορταίτισσας στην 
Κορνοφωλιά, όπου η κ.Σο-
φία Ζαχαράκη προσευχήθη-
κε και γνώρισε την ηγουμένη 
και τις μοναχές. Ο Δήμαρχος 
Σουφλίου Παναγιώτης Καλακί-
κος, έθεσε με την ευκαιρία της 
παρουσίας της εκεί, το θέμα 
της ανάπτυξης του θρησκευτι-
κού τουρισμού, που μπορεί σε 
ολόκληρο τον Δήμο Σουφλίου 
με τις Μονές και τις Εκκλησί-
ες να προσελκύσει πολλούς 
επισκέπτες. 

Επόμενος σταθμός της επί-
σκεψης της, ήταν το Εθνικό 
Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης. Η 
Υφυπουργός Τουρισμού ενη-
μερώθηκε από τους υπεύθυ-
νους για τα σπάνια είδη αρπα-
κτικών και πτηνών γενικότερα, 

την σπουδαία χλωρίδα και πα-
νίδα της περιοχής, που μπο-
ρούν να αποτελέσουν «πόλη 
έλξης» για την επίσκεψη τουρι-
στών από την Ελλάδα και χώ-
ρες του εξωτερικού. Μια περι-
οχή η οποία προσφέρεται για 
περιβαλλοντικό τουρισμό και 
άλλες εναλλακτικές μορφές, με 
τις μοναδικές της διαδρομές. 

Τελευταίος σταθμός της 
επίσκεψης της κ.Ζαχαράκη 
στον Δήμο Σουφλίου, ήταν το 
χωριό Λευκίμη, όπου υπάρχει 
όπως και στο χωριό Φυλακτό, 
το απολιθωμένο δάσος ηλικίας 
40.000.000 ετών. Εκεί ξεναγή-
θηκε στην έκθεση των απολι-
θωμένων ευρημάτων και εξέ-
φρασε τον θαυμασμό της για 
όσα είδε και πληροφορήθηκε, 
με τον Δήμαρχο κ.Καλακίκο να 
ζητάει στήριξη του Υπουργείου 
Τουρισμού για την ανάδειξη 
και προβολή αυτού του τερά-
στιας σημασίας απολιθωμένου 
δάσους, το οποίο μέχρι τώρα 
έχει παραμείνει αναξιοποίητο 
και άγνωστο στο ευρύ κοινό.

Λίγο πριν αναχωρήσει για 
την Αλεξανδρούπολη, η Υφυ-
πουργός Τουρισμού Σοφία Ζα-
χαράκη, επισκέφθηκε και το 
Μουσείο Σίτου που υπάρχει 
στην Λευκίμη, με μοναδικά εκ-
θέματα από την αγροτική ζωή 
της περιοχής και όχι μόνο. 

Αποχαιρετώντας τον Δή-
μαρχο Παναγιώτη Καλακίκο 
και όσους την συνόδεψαν σε 
αυτή την διάρκειας 6 ωρών 
επίσκεψη της στον δήμο Σου-
φλίου, η κ.Ζαχαράκη δεν 
έκρυψε την έκπληξη και τον 
θαυμασμό της για όσα είδε, 
διαπίστωσε και άκουσε. Όπως 
μάλιστα δήλωσε στους δημο-
σιογράφους: «Όσα είδα στην 
επίσκεψη μου, αλλά και η επι-
λογή του δήμου Σουφλίου να 
εκπροσωπήσει την Ελλάδα 
στον διαγωνισμό του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Τουρισμού, 
εμένα μου δείχνει ότι αυτό δη-
λώνει αφοσίωση, πολύ μεγά-
λο ενθουσιασμό και πρόθεση 
να αναδειχθεί η περιοχή του 
Σουφλίου ως ένας προορισμός 
που δεν αφορά μόνο τον Έλ-
ληνα επισκέπτη, αλλά και τον 
επισκέπτη από το εξωτερικό».

Τις ομορφιές του Δήμου Σουφλίου 
γνώρισε η Υφυπουργός Τουρισμού

Ή ΣΟΦΙΆ ΖΆΧΆΡΆΚΉ 
ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΙΉΣΕ 
ΠΕΡΙΟΔΕΙΆ ΣΤΉΝ ΠΕΡΙΟΧΉ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΆΙ 
ΔΕΝ ΕΚΡΥΨΕ ΤΉΝ ΕΚΠΛΉΞΉ 
ΚΆΙ ΤΟΝ ΘΆΥΜΆΣΜΟ ΤΉΣ ΓΙΆ 
ΟΣΆ ΕΙΔΕ, ΔΙΆΠΙΣΤΏΣΕ ΚΆΙ 
ΆΚΟΥΣΕ

Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος 
ανέλυσε τα πολλά και σημαντικά 
πλεονεκτήματα όλου του Δήμου 
Σουφλίου, από την περιοχή του ορεινού 
όγκου με τα σπάνια μουσουλμανικά 
μνημεία μέχρι και τις διαδρομές για 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Στο συγκρότημα Τζίβρε βρέθηκε επίσης η Υφυπουργός Τουρισμού, συνοδευόμενη από τον 
Δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού ΑΜΘ Θανάση 
Τσώνη, τον βουλευτή Έβρου Χρήστο Δερμεντζόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Δαρούση

Συζήτηση για θέματα τουρισμού με τους 
επαγγελματίες του Σουφλίου, για την 
Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί την ενημέρωση 
για τα εκθέματα του απολιθωμένου δάσους Λευκίμης, 
ηλικίας 40.000.000 χρόνων, η κ.Σοφία Ζαχαράκη

Ενημέρωση στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης για τα σπάνια είδη 
αρπακτικών και όχι μόνο, για την κ.Ζαχαράκη


