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Πρεμιέρα στο 
πρωτάθλημα 
της Γ΄Εθνικής 
κατηγορίας !

Την Κυριακή η Αλε-
ξανδρούπολη FC υπο-

δέχεται τον Εθνικό 
Σοχού

▶ 16

Α2 Γυναικών βόλει: 
Αρχίζουν οι μάχες 

για Νίκη και Φοίνικα 
Αλεξπολης

Πρεμιέρα για τον φιλό-
δοξο Άθλο Ορεστιάδας 

στην Pre League

▶ 16

Στη ΝEXTSAFE PARK 
για τα επόμενα 3 χρόνια το 

πάρκινγκ του λιμανιού

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ της Πειραιώτικης 
εταιρείας και του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης. 

Το αντίτιμο και οι υποχρεώσεις της αναδόχου ▶ 6

H ΓΝΩΜΗ

Τι ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για τον εορτασμό 
της 28ης Οκτωβρίου.  Παρέλαση με περιορισμένο αριθμό 

συμμετεχόντων, μάσκες και αποστάσεις
▶ 7

Με έκτακτα μέτρα λόγω covid η 
παρέλαση στην Αλεξανδρούπολη

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΣΚΑΨΙΜΟ 
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
● Από ποιες οδούς θα ξεκινή-
σει τα έργα η ανάδοχος εται-
ρεία  

● Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
που πρέπει να γνωρίζουν οδηγοί 
και κάτοικοι 

● Η α’ φάση θα έχει τετράμη-
νη διάρκεια, ενώ τα έργα για 
την παραλιακή ζώνη περιλαμ-
βάνονται στη β’ φάση και θα 
ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο

● Ήδη, η ανάδοχος εταιρεία έχει 
προχωρήσει σε κάποιες προκα-
ταρκτικές εργασίες, ενώ για το 
πρώτο στάδιο των εκσκαφών 
έχει λάβει την έγκριση τόσο της 
Τροχαίας, όσο και των αρμόδι-
ων υπηρεσιών του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης.

Μπορεί η Ιππασία να μας Μπορεί η Ιππασία να μας 
θεραπεύσει; Συνέντευξη με θεραπεύσει; Συνέντευξη με 
την Ελευθερία Μπακαλίδου  την Ελευθερία Μπακαλίδου  

Άλλαξε ο επιδημιολογικός Άλλαξε ο επιδημιολογικός 
χάρτης, στο «κόκκινο» (σχεδόν) χάρτης, στο «κόκκινο» (σχεδόν) 
όλη η Βόρεια Ελλάδαόλη η Βόρεια Ελλάδα ▶ 11

Στον Βορίδη το αίτημα για 
ξεχωριστή Περιφερειακή 
Ενότητα Βορείου Έβρου

Την επιστολή των φορέων μεταβίβασε ο 
βουλευτής Αν. Δημοσχάκης. Αναλύονται οι 

επιπτώσεις που θα επέλθουν από την δομική 
αλλαγή στο σύστημα διοίκησης του Νομού 

▶ 4

▶ 88

Έφτασε η ώρα 
των εργασιών 
για το δίκτυο 
φυσικού 
αερίου 

▶7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1798
Ο Αλή Πασάς με τον γιο του Μου-
χτάρ, έπειτα από σφοδρή επίθεση, 
καταλαμβάνουν την Πρέβεζα, την 
οποία υπερασπίζονται 1.000 Έλλη-
νες και Γάλλοι υπό τον Στρατηγό Λα 
Σαλσέ. Ο Αλή στέλνει πεσκέσι στον 
Σουλτάνο τέσσερα σακιά με κεφά-
λια Γάλλων και Ελλήνων μαχητών. 
(Η Μάχη της Νικόπολης)

1940
Ο γιος του Τζιάκομο Πουτσίνι εγκαι-
νιάζει τη νέα όπερα της Αθήνας στο 
Θέατρο Ολύμπια της οδού Ακαδη-
μίας. Εναρκτήριο έργο, η όπερα του 
πατέρα του «Μαντάμα Μπάτερφλαϊ».

1950
Αρχίζει το πρώτο Μουντομπάσκετ 
στο Μπουένος Άιρες. Θα ολοκλη-
ρωθεί στις 3 Νοεμβρίου, με νικήτρια 
την ομάδα της Αργεντινής.

1964
Ο γάλλος 
φιλόσο-
φος Ζαν 
Πολ Σαρτρ 
αρνείται 
το Νόμπελ 
Λογοτεχνί-
ας, υπο-
στηρίζο-
ντας ότι θα μειώσει το γόητρο της 
συγγραφικής του δουλειάς.

1988
Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει 
από το Λονδίνο, μετά την επέμβαση 
μπαι-πας, στην οποία υποβλήθηκε 
στο νοσοκομείο Χέρφιλντ. Καθώς 
κατεβαίνει από τη σκάλα του αερο-
πλάνου, με ένα νεύμα του καλεί κο-
ντά του τη Δήμητρα Λιάνη, επισημο-
ποιώντας τη σχέση του.

Γεννήσεις
1943
Κατρίν Ντενέβ, καλλιτεχνικό ψευδώ-
νυμο της Κατρίν Ντορλεάκ, γαλλίδα 
ηθοποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1922
Ανδρέας Καρκαβίτσας, έλληνας πε-
ζογράφος, ένας από τους τρεις μεγά-
λους εκπροσώπους της ηθογραφίας, 
μαζί με τους Αλέξανδρο Παπαδιαμά-
ντη και Γεώργιο Βιζυηνό και ο κατ’ 
εξοχήν εκπρόσωπος του νατουρα-
λισμού στη νεοελληνική λογοτεχνία. 
(Γεν. 12/3/1865)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.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

Κλειστό γυμναστήριο τρύπιο, 
παρκέ καλυμμένο με πετσέτες

Δεν είναι κοινό μυστικό ότι το υπάρχον κλειστό γυμνα-
στήριο της Αλεξανδρούπολης είναι απαρχαιωμένο, με φθο-
ρές και πολλά προβλήματα, όντας όμως το μοναδικό κλειστό 
γυμναστήριο που πληροί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή 
αγώνων μεγάλων κατηγοριών. Μέχρι να γίνει το νέο θα χρει-
αστούν χρόνια (….). Ωστόσο, είναι άκρως επιτακτική ανάγκη 
να επενδυθούν χρήματα και έργα στο νυν κλειστό «Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος» . 

Ειδάλλως θα βλέπουμε όλο και πιο συχνά εικόνες και σκηνι-
κά που κάθε άλλο παρά μας τιμούν. Η καταγγελία - παρέμβαση 
της Νίκης Αλεξανδρούπολης , έφερε και πάλι στο προσκήνιο 
τα μεγάλα προβλήματα που το βαραίνουν αλλά και τις αδυ-
ναμίες – ελλείψεις στις αθλητικές υποδομές του τόπου μας. 

 Το απόγευμα του Σαββάτου κατά τον αγώνα της Νίκης με 
την Σταυρούπολη για την Α2 εθνική γυναικών του βόλεϊ, λό-
γω της έντονης μεσημεριανής βροχόπτωσης, η οροφή έσταζε 
σε διάφορα σημεία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικρές 
υγρές παγίδες στο παρκέ, κάτι που έθετε σε κίνδυνο την σω-
ματική ακεραιότητα των αθλούμενων… Ένα φαινόμενο που η 
ΓΝΩΜΗ το είχε επισημάνει με ρεπορτάζ της και στο παρελ-
θόν, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρήθηκαν τέ-
τοια φαινόμενα με πετσέτες α με πετσέτες , σφουγγαρόπανα 
ακόμη και κουβάδες μέσα σε κλειστό γυμναστήριο

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

2-3

1-21-2
13...20

9...20

Ανατολή - 07:34
Δύση - 18:26

8..20

10...21

23
Οκτ
2018
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Έφτασε για ακόμη μία φορά στον λιμένα μας το μεταγωγικό πλοίο USNS 
“YUMA”, όπως ενημερώνει ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Μπορεί 
να έχει μήκος μόνο 103 μέτρα αλλά είναι ένα επιβλητικό υπερσύγχρονο κατα-
μαράν υποστήριξης και ταχείας μεταφοράς 600 τόνων φορτίου και 312 στρα-
τιωτών και πολιτών. Θα μείνει στην πόλη μας μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι!

Στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης 
το εντυπωσιακό YUMA

Στο νησί της Σαμοθράκης βρίσκεται πλέον το αντίγραφο της Νίκης της Σαμοθράκης, το οποίο 
ταξίδεψε με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το αντίγραφο θα τοπο-
θετηθεί σε ειδική βάση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης. Το πρώτο αντίγραφο του αγάλ-
ματος θα παραμείνει στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης.  (Φωτο: Antonis Xenagos/FB)
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Ξεκινήσαμε να λειτουργούμε στη 
Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη 
και το Στεφανοβίκειο επί ΣΥΡΙ-
ΖΑ… Ο ρόλος της αντιπολίτευσης 
είναι να αντιτίθεται. Αλλά γνω-
ρίζω από τις συνομιλίες μου με 
Τσίπρα και Κατρούγκαλο (…) ότι 
κατανοούν τη σημασία της στρα-
τηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ και 
μοιράζονται αυτή τη δέσμευση..  
  Τ. ΠΑΪΑΤ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Είπαν

Η αναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας αναμένεται να αφι-
χθεί στην πόλη των κάστρων 
την παραμονή της 28ης 
όπου θα έχει συναντήσεις 
τόσο με εμένα, όσο και με 
την διοίκηση του Νοσοκο-
μείου Διδυμοτείχου. (ΕΡΤ 
Ορεστιάδας). 

Ρ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Θλίψη

Απογοήτευση   
Σε δημοσιογράφους τηλεοπτικών 

σταθμών μίλησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, 
οι οποίοι τον συνάντησαν σε βραδινή του 
έξοδο. Ο Ολυμπιονίκης ρωτήθηκε για το 
ελληνικό #metoo στον αθλητισμό με τον 
ίδιο να απαντά: «Ο πρωταθλητισμός εί-
ναι ένας πολύ σκληρός κλάδος. Από κει 
και πέρα, εάν υπήρξαν, εάν, εάν υπήρξαν 
γιατί δεν είμαι σίγουρος… Δεν έχω δει 
κάτι… Μεμονωμένα περιστατικά, λυπάμαι 
πολύ. Όμως δεν έχω δει κάποιον αθλητή 
που βρίσκεται στην επιφάνεια και έχει «τα 
φώτα πάνω του» ή έχει μάλλον καταφέρει 
να υλοποιήσει τους στόχους του να έχει 
κάποιο τέτοιου είδους παράπονο. Ό,τι κι 
αν σημαίνει αυτό». «Παράπονο» η σεξου-

αλική κακοποίηση; Και μάλιστα των «απο-
τυχημένων»; Και τόσα «εάν»; Μάλιστα… 

Κ.Η. 

Εικόνες ντροπής επικρατούν στο κέντρο της Κομοτηνής. Σε ένα από τα πιο 
κεντρικά σημεία της πόλης, την οδό Ορφέως, άστεγος συμπολίτης μας έχει βρει 
καταφύγιο… μέσα σε έναν κορμό δέντρου!

Ο μεγάλος πλάτανος βρίσκεται εντός της αυλής του τεμένους Ταμπακχανέ, 
σε πολυσύχναστη γειτονιά της πόλης, τόσο τις πρωινές όσο και τις βραδινές 
ώρες. Ο άστεγος συμπολίτης μας έχει τοποθετήσει εντός του ανοιχτού κορμού 
του δέντρου ένα στρώμα, μία κου-
βέρτα και κάποια άλλα προσωπικά 
αντικείμενα, βρίσκοντας κατ’ αυτό 
τον τρόπο ένα πολύ πρόχειρο «κα-
ταφύγιο».

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δή-
μου, που πολλές φορές σε αντί-
στοιχες περιπτώσεις έχουν αποδεί-
ξει την αυξημένη ευαισθησία τους, 
όπως και συνολικά η Δημοτική Αρ-
χή, οφείλουν να ερευνήσουν σε βά-
θος την περίπτωση του αστέγου 
και, εάν είναι εφικτό, να βρεθεί μία 
πιο ανθρώπινη λύση για τη διαβί-
ωσή του.
xronos.gr

Στη Σαμοθράκη το 6 τόνων 
ακριβές αντίγραφο της Νίκης της 
Σαμοθράκης 

Με το Αδαμάντιος 
Κοραής έφτασε το 2ο 
ακριβές αντίγραφο, 
της Νίκης της Σαμο-
θράκης, βάρους 6 τό-
νων  λευκού μαρμά-
ρου. Η βάση που θα 
τοποθετηθεί το αντί-
γραφο της φτερωτής 
θεάς βρίσκεται ήδη 
τοποθετημένο έξω 
από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο του νησιού 
και το περιμένει. Το 
αντίγραφο που βρί-
σκεται έξω από το 

Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη, κοι-
τάζει προς τη Σαμοθράκη και αυτό της 
Σαμοθράκης θα “κοιτάει” προς το Λούβρο.
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Σε συνέχεια της ενημερωτικής συνά-
ντησης που πραγματοποιήθηκε (16/10) 
στην Ν. Ορεστιάδα με τα Μέλη της Επι-
τροπής διεκδίκησης της Διοικητικής 
αναδιάταξης του Νομού ο Βουλευτής 
Έβρου  Αναστάσιος Δημοσχάκης, κα-
τέθεσε κοινοβουλευτική αναφορά στο 
Προεδρείο της Βουλής διαβιβάζοντας 
προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερι-
κών την επιστολή-ψήφισμα για ενημέ-
ρωση. Σε αυτή, αναλύονται οι επιπτώ-
σεις που θα επέλθουν από την δομική 
αλλαγή στο σύστημα διοίκησης του Νο-
μού και την δημιουργία χωριστής ΠΕ 
Βορείου Έβρου.

Ακολουθεί αναλυτικά η Επιστολή:
Αίτημα ξεχωριστής Περιφερειακής 

Ενότητας
-  Αποτελεί μια φυσική εξέλιξη της 

γεωγραφικής ιδιαιτερότητας
Και της απομόνωσης του τόπου.
-  Στόχος είναι να ανακόψει τη συρ-

ρίκνωση της περιοχής  και να την επα-
ναφέρει σε αναπτυξιακή τροχιά.

-  Ο βόρειος Έβρος πληροί τις προ-
διαγραφές

Πληθυσμιακά(57.188 κάτοικοι) είναι 
μία μέση Περιφερειακή ενότητα

Η πιο επιμήκης της Ελλάδας(200χμ)
και η έλλειψη τακτικής καθημερινής 
σύνδεσης των μέσων μεταφοράς

Η οικονομική διάρθρωση επιτρέπει 
την άνθηση του νότιου Έβρου (Ελκυ-
στικός επενδυτικός προορισμός)

Εθνικά ο βόρειος Έβρος απαιτεί πε-
ρισσότερη στήριξη

Η διοικητική αρχιτεκτονική του Καλ-
λικράτη και οι μνημονιακές συγκεντρω-

τικού χαρακτήρα επιταγές έφεραν την 
οικονομική, ψυχολογική και πληθυσμι-
ακή κατάρρευση του Βόρειου Έβρου

Θετικές  επιπτώσεις  μετατροπής του 
Βορείου Έβρου σε ξεχωριστή Περιφε-
ρειακή Ενότητα

1.  Θετική επίδραση στην ψυχολο-
γία-το κεντρικό κράτος αναγνωρίζει 
ως ισότιμη την περιοχή

2.  Πλαισίωση με επιτελικές υπηρε-
σίες-Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Ανά-
πτυξης, Υγείας, Εκπαίδευσης , οι οποίες 
θα είναι παράγοντας έλξης επενδύσεων

3.  Ύπαρξη χωρικού Αντιπεριφερει-
άρχη επικεντρωμένου στα τοπικά προ-
βλήματα-ανεξάρτητος προϋπολογισμός

4.  Ισχυρή φωνή σε άλλο πλαίσιο 
διεκδίκησης-μειωμένο ΦΠΑ, ηλεκτρο-
κίνηση σιδηροδρομικής γραμμής ,σύν-
δεση με αεροδρόμιο και Βουλγαρία κ.λπ

5.  Ο Βόρειος Έβρος και το Σουφλί 
είναι η ενδοχώρα της Αλεξανδρούπολης 
που αποτελεί ένα υπερτοπικό κέντρο 
της ΑΜΘ- η ενδυνάμωση του ωφελεί 

Η πρόταση δεν αποτελεί διαχωρισμό 
αλλά συμμαχία και συνένωση δυνάμε-
ων δύο ή τριών Δήμων

Θα δώσει σημάδι στους Ακρίτες ότι 
η πολιτεία είναι δίπλα τους

Θα απελευθερώσει δημιουργικές δυ-
νάμεις

                                                               
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
Μουταφίδης Χρήστος
Νικολαΐδης Νίκος
Λυρούδης Χρήστος
Πεντίδης Βλάσιος
Μεμετζή Άννα
Φιλιώ ΜυλωνάΑ

Στον Βορίδη το 
αίτημα για ξεχωριστή 
Περιφερειακή Ενότητα 
Βορείου Έβρου

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ Ο 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ     
                               
Σε αυτή, αναλύονται οι επιπτώσεις που θα επέλθουν από την 
δομική αλλαγή στο σύστημα διοίκησης του Νομού και την 
δημιουργία χωριστής ΠΕ Βορείου ΈβρουΈβρουβουλευτές του ΚΚΕ

Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως 
ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με τον Φιλαν-
θρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τα Supermarkets 
«ΜΑΣΟΥΤΗΣ» διένειμαν κατά την περασμένη 
εβδομάδα σε 100 οικογένειες των Φερών, του 
Τυχερού, της Σαμοθράκης και άλλων χωριών 

της Μητροπόλεως δέματα με τρόφιμα. Κατά 
την διανομή τηρήθηκαν τα απαραίτητα υγει-
ονομικά μέτρα.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Άν-
θιμος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο για το 
ανύστακτο ενδιαφέρον του για την ακριτική μας 
περιοχή, καθώς και τις ευχαριστίες του στον Γε-
νικό Διευθυντή της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κ. Κωνστα-
ντίνο Δήμτσα και την Εταιρία ΜΑΣΟΥΤΗΣ, για 
τη μεγάλης σημασίας συνδρομή τους προς το 
έργο που επιτελεί η Ιερά Μητρόπολή μας, ιδι-
αίτερα στην δύσκολη εποχή με την πανδημία 
του Covid-19.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

∆ιανομή δεμάτων από την 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τον ΜΑΣΟΥΤΗ
Σε 100 οικογένειες των 
Φερών, του Τυχερού, της 
Σαμοθράκης και άλλων 
χωριών της Μητροπόλεως

Το Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακε-
δονίας - Θράκης του προγράμματος ΚΕΘΕΑ 
ΚΙΒΩΤΟΣ σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινό-
τητας Σαμοθράκης διοργανώνουν σεμινάριο με 
θέμα «Εξαρτήσεις και Οικογένεια».

Στο σεμινάριο οι επαγγελματίες του Θερα-
πευτικού Προγράμματος θα δώσουν απαντή-
σεις στα ερωτήματα γύρω από τα θέματα της 
εξάρτησης και οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ρόλο της οι-
κογένειας αλλά και για τις υπηρεσίες του προ-
γράμματος ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ. 

Επίσης θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία 
του κοινού και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προ-
στασίας από τον COVID-19 που προβλέπουν οι 
ελληνικές υγειονομικές αρχές. 

Υπενθυμίζεται ότι οι παρευρισκόμενοι πρέπει 
να φοράνε μάσκα. 

Για αυτούς τους λόγους θα δημιουργηθούν 

3 διαφορετικές ομάδες γονέων στο Πνευματι-
κό Κέντρο Σαμοθράκης (Χώρα) τις παρακάτω 
ημέρες και ώρες (ο κάθε ενδιαφερόμενος θα 
έχει δυνατότητα να δηλώσει 1 από τις 3) 

• Πέμπτη 04/11/ 2021 19:00 μ.μ. με 21:00 
μ.μ.

• Παρασκευή 05/11/ 2021 12:00 μ.μ. με 
14:00 μ.μ.

• Παρασκευή 05/11/ 2021 15:00 μ.μ. με 
17:00 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Για δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο Κέ-

ντρο Κοινότητας Σαμοθράκης από Τετάρτη 20 
Οκτωβρίου έως Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, από 
900 έως 1400 στο τηλέφωνο: 25510 98097.

Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ προσφέρει ένα ολο-
κληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης σε 
ενήλικες χρήστες νόμιμων και παράνομων ου-
σιών και τις οικογένειές τους στην περιοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μονάδες 
του λειτουργούν στην Καβάλα, την Ξάνθη, την 
Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη και την Ορε-
στιάδα. Ανήκει στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτη-
μένων Ατόμων

Σαμοθράκη: Σεμινάριο με θέμα 
«Εξαρτήσεις και Οικογένεια»
Στις αρχές Νοεμβρίου με 
πρωτοβουλία του ΚΕΘΕΑ 
σε συνεργασία με το Κέντρο 
Κοινότητας του νησιού

Τα νέα κρούσματα κορωνοϊού χθες Πέμπτη 
21 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Σύμφωνα 
με την ενημέρωση, κατά το τελευταίο 24ωρο 
στην Ελλάδα καταγράφονται  34 νέοι θάνατοι 
ενώ στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της χώρας 
νοσηλεύονται ασθενείς 347 διασωληνωμένοι. 

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρού-
σματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευ-
ταίες 24 ώρες είναι 3.407. Πρώτη για ακόμα 
μία ημέρα η Αττική στην κατανομή των κρου-
σμάτων κορονοϊού καθώς εντοπίστηκαν 703 
νέα κρούσματα , ενώ στη Θεσσαλονίκη 496 
και στη Λάρισα 258.

Η κατανομή των κρουσμάτων κορονοϊού 
στην ΑΜΘ

•  ΔΡΑΜΑΣ 89   •  ΕΒΡΟΥ 83
•  ΚΑΒΑΛΑΣ 39   •  ΞΑΝΘΗΣ 67
•  ΡΟΔΟΠΗΣ 58
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 

34, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν 
καταγραφεί συνολικά 15.519 θάνατοι. Το 95.3% 
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών 
και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι  είναι 347 (63.7% 

άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 
81.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω.

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται δι-
ασωληνωμένοι, 306 (88.18%) είναι ανεμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 41 (11.82%) 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της 
πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.270 
ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 220 (ημε-
ρήσια μεταβολή +3.29%). Ο μέσος όρος εισα-
γωγών του επταημέρου είναι 207 ασθενείς. Η 
διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη 
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλι-
κία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 
106 έτη).

Ξανά στα ύψη ο αριθμός 
κρουσμάτων στον Έβρο
3.407 κρούσματα, 34 θάνατοι, 
347 διασωληνωμένοι
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Της Κικής Ηπειρώτου
Από την περιοχή των οδών 

Εθνικής Αντίστασης και Κων-
σταντινουπόλεως ξεκινούν τα 
έργα για την επέκταση του δι-
κτύου φυσικού αερίου στην 
Αλεξανδρούπολη, με τα οποία 
θα δοθεί η δυνατότητα σύν-
δεσης σε νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις. Ήδη, η ανάδοχος 
εταιρεία έχει προχωρήσει σε 
κάποιες προκαταρκτικές εργα-
σίες, ενώ για το πρώτο στά-
διο των εκσκαφών έχει λάβει 
την έγκριση τόσο της Τροχαίας, 
όσο και των αρμόδιων υπηρε-
σιών του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης.

Όπως ενημερώνει το τμή-
μα Τροχαίας της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αλεξανδρούπο-
λης, από χθες 21/10 και για 
48 ώρες, θα ισχύουν οι εξής, 
έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις, στις παρακάτω οδούς:

-Εθνικής Αντιστάσεως από 
τη διασταύρωση αυτής με την 
οδό Τραϊανουπόλεως, έως τη 
διασταύρωση αυτής με την οδό 
Κωνσταντινουπόλεως

-Κωνσταντινουπόλεως, από 
τη διασταύρωση αυτής με την 
οδό Εθν. Αντιστάσεως έως τη 
διασταύρωση αυτής με την οδό 
Φυλής

-Τήνου, σε όλο το μήκος της 
οδού

-Σύρου, σε όλο το μήκος 
της οδού

Για την υλοποίηση των ερ-
γασιών, και ανάλογα με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των 
οδών,  θα πραγματοποιείται 
είτε στένωση της λωρίδας κυ-
κλοφορίας, είτε εναλλάξ κυ-
κλοφορία με χρήση σημαιο-
φόρων είτε αποκλεισμός της 
οδού με εκτροπή σε παρακεί-
μενες οδούς.

Σύμφωνα με τη μελέτη της 
αναδόχου εταιρείας, προβλέ-
πεται ότι όλες οι προβλεπό-
μενες εργασίες, στα διάφορα 
στάδια και φάσεις του έρ-
γου, θα υλοποιούνται με τη 
σύσταση ικανού αριθμού «κι-
νητών εργοταξίων», γεγονός 
που συνιστά ιδιαίτερες συν-
θήκες ασφαλείας, καθώς κα-
θημερινά απαιτείται μέριμνα 
για την εξασφάλιση της ελά-
χιστης δυνατής όχλησης πο-
λιτών και επαγγελματιών, πα-
ράλληλα με την κατασκευή των 
αγωγών και των παροχών. Επι-
πλέον, επισημαίνεται πως κατά 
τη διάρκεια των εργασιών θα 
υπάρχει απαγόρευση της στάθ-
μευσης των οχημάτων στα ση-
μεία, όπου θα γίνεται επέμβαση 

από τα συνεργεία του αναδό-
χου. Στους φωτεινούς σημα-
τοδότες δεν θα γίνεται καμία 
μεταβολή στη λειτουργία τους, 
ενώ οποιαδήποτε μεταβολή  θα 
συνοδεύεται από την σχετική 
κυκλοφοριακή μελέτη σε συ-
νεννόηση με τις αρμόδιες αρ-
χές. Ταυτόχρονα, θα διασφα-
λίζεται η πρόσβαση σε πεζούς, 
δεν θα εμποδίζεται η κυκλοφο-
ρία των ΑμεΑ, και θα εξασφαλί-
ζονται οι ελάχιστες διαστάσεις 
και τα απαραίτητα μέτρα για 
την ασφαλή κυκλοφορία τους. 

Κατά τη διάρκεια κατασκευ-
ής του έργου, θα γίνεται άμεση 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά 
και απόρριψη των προϊόντων 
εκσκαφής σε νόμιμα αδειοδο-
τημένους χώρους εναπόθεσης. 

Κατά την εκτέλεση των 
εργασιών σε διασταυρώσεις 

όλων των οδών θα εξασφα-
λίζεται κάθε φορά ελεύθερο 
μέρος στο οδόστρωμα με πλά-
τος 2,75 μ. και 3,25 μ. όπου 
διέρχονται λεωφορεία, ώστε 
να διασφαλίζεται η ασφαλής 
κίνηση των οχημάτων. 

Οι φάσεις των εργασιών
Όπως είχε αναφερθεί σε 

εκδήλωση που έγινε πριν λί-
γες εβδομάδες στην Αλεξαν-
δρούπολη, από την ΔΕΔΑ, σε 
πρώτη φάση θα κατασκευα-
σθούν οι περιμετρικοί αγωγοί 
και στη συνέχεια οι αγωγοί του 
κέντρου της πόλης από Λεω-
φόρο Δημοκρατίας μέχρι την  
Ανατολικής Θράκης και από την 
Μοσχονησίων μέχρι την Κων-
σταντινουπόλεως (Σιδηροδρο-
μικές Γραμμές). 

Αναφορικά με τα έργα που 
ξεκινούν τώρα, αυτά αποτε-

λούν την α’ φάση, τετράμηνης 
διάρκειας, ενώ τα έργα για την 
παραλιακή ζώνη περιλαμβά-
νονται στη β’ φάση και θα ξε-
κινήσουν τον Φεβρουάριο. Η 
περιοχή μεταξύ παραλιακής και 
Λεωφόρου Δημοκρατίας, στην 
οποία υπάρχουν πολλά κατα-
στήματα εστίασης, που ενδια-
φέρονται για σύνδεση με φυ-
σικό αέριο, σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό, περιλαμβάνεται 
στη β’ φάση, ωστόσο θα πρέ-
πει να υπάρξει συνεννόηση με 
τον Δήμο, προκειμένου να μη 
συμπέσουν οι δικές του εργασί-
ες για την ανάπλαση του ιστο-
ρικού κέντρου με τις εργασίες 
της ΔΕΔΑ.

Με τα 40 χιλιόμετρα δικτύ-
ου χαμηλής πίεσης, στόχος της 
ΔΕΔΑ είναι να καλυφθεί σε όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση 

η πόλη της Αλεξανδρούπολης. 
Σημείωσε πως υπάρχει σιγου-
ριά για τη μεγάλη ζήτηση που 
θα υπάρξει και βασικός στόχος 
είναι να γίνουν συνολικά 4.000 
συνδέσεις. Σε πρώτη φάση, ο 
σχεδιασμός προβλέπει και τη 
σύνδεση 500 επιχειρήσεων της 
περιοχής, ο οποίος εκφράστηκε 
η αισιοδοξία ότι θα καλυφθεί.

Για τη διαδικασία που πρέ-
πει να ακολουθήσουν οι ενδι-
αφερόμενοι, είναι εξαιρετικά 
απλή. Μέσα από το site της 
ΔΕΔΑ deda.gr, υποβάλλεται 
μία αίτηση, ακολουθεί συνά-
ντηση με τον μηχανικό της ΔΕ-
ΔΑ για τη θέση του μετρητή και 
κάποιες άλλες λεπτομέρειες κι 
αφού υπάρξει μία μελέτη από 
έναν μηχανικό που θα επιλέξει 
ο πολίτης, σε 60 ημέρες, μπο-
ρεί να γίνει η σύνδεση, με τη 
συνδρομή θερμουδραυλικού, 
που επίσης θα επιλέξει ο ενδι-
αφερόμενος.

Σχετικά με το κόστος, η ΔΕ-
ΔΑ καλύπτει κατά 100% το τέ-
λος σύνδεσης και τα προκα-
ταρκτικά έργα σύνδεσης του 
αγωγού με το κάθε σπίτι/επι-
χείρηση, κι ο πελάτης καλείται 
να πληρώσει το κόστος μελέ-
της που θα εκπονήσει ιδιώτης 
μηχανικός, και την εσωτερική 
εγκατάσταση που θα αναθέσει 
ο πελάτης σε θερμοϋδραυλικό. 
Οι τιμές ποικίλλουν, όπως εί-
παν οι εκπρόσωποι της ΔΕΔΑ, 
από περιοχή σε περιοχή, και 
διαμορφώνονται και σε σχέ-
ση με τον ανταγωνισμό μετα-
ξύ των επαγγελματιών. Κατά 
προσέγγιση το κόστος για τον 
πελάτη κυμαίνεται μεταξύ 800-
1200 ευρώ.

Ξεκινούν τα έργα για το φυσικό 
αέριο στην Αλεξανδρούπολη

ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΟΔΟΥΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 
ΤΑ ΣΚΑΨΙΜΑΤΑ Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
                               
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει 
να γνωρίζουν οδηγοί και κάτοικοι 

Τον Έβρο αναμένεται 
να επισκεφθεί στις 28 
Οκτωβρίου η αναπλη-
ρώτρια Υπουργός Υγεί-
ας Μίνα Γκάγκα. Η κυρία 
Υπουργός αναμένεται να 

εκπροσωπήσει την κυ-
βέρνηση στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις της 
28ης Οκτωβρίου σε 
μια περιοχή που απο-
τελεί και την ιδιαίτερη 

πατρίδα της αφού έλκει 
την καταγωγή της από 
το Ελληνοχώρι Διδυμο-
τείχου.

Σύμφωνα με δηλώ-

σεις του δημάρχου Δι-
δυμοτείχου Ρωμύλου 
Χατζηγιάννογλου στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας,  η κ. 
Γκάγκα αναμένεται να 
αφιχθεί στην πόλη των 
κάστρων την παραμονή 
της 28ης όπου θα έχει 
συναντήσεις τόσο με τον 
ίδιο αλλά και με την δι-
οίκηση του Νοσοκομεί-

ου Διδυμοτείχου.
Ένα από τα 

θέματα που θα 
θέσει ο δήμαρ-
χος Διδυμοτεί-
χου αφορά την 
ενίσχυση και τον 
εξωραϊσμό των 
αγροτικών ια-
τρείων της περιο-
χής ώστε να ανα-
κουφισθεί η τρίτη 
ηλικία  που καθη-
μερινά εξυπηρε-
τείται από αυτά.

Ανήμερα της 28ης 
Οκτωβρίου

Το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης Αλεξ/
πολης και οι εκδόσεις Ψυχογιός διοργανώ-
νουν στην παρουσίαση του νέου μυθιστορή-
ματος του Γιάννη Καλπούζου  "Ραγιάς.Μέρες 
και νύχτες 1821", στο Εθνολογικό Μουσείο 
Θράκης την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, 
στις 20:00. 

Για τον συγγραφέα και το έργο του θα μι-
λήσει η Άννα Σιδερά, Ιστορικός Τέχνης.

Συνδιοργάνωση: Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
Θα τηρηθούν τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με 

τις οδηγίες της κυβερνήσεως.
Παρακαλούνται οι προσκεκλημένοι να  εχουν μαζί 

τους το πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης SARS-
Cov-2 (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) είτε Ευρωπα-
ϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, ή το αρ-
νητικό εργαστηριακού rapid test αντιγόνου έως 48 
ώρες πριν.

 
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ

 γεννήθηκε στο χωριό Μελάτες της Άρτας το 1960. 

Έχει γράψει ποιητικές συλλογές, στίχους σε 80 τρα-
γούδια, διηγήματα και μυθιστορήματα. Με την ποι-
ητική συλλογή Έρωτας νυν και αεί ήταν υποψήφιος 
στη βραχεία λίστα για το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 
2008, ενώ το 2009 τιμήθηκε με το Βραβείο Αναγνω-
στών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) για το 
μυθιστόρημά του ΙΜΑΡΕΤ. Η παραλογή «Ο λύκος», 
που εμπεριέχεται στη συλλογή διηγημάτων ΚΑΠΟΙΟΙ 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΠΟΤΕ, βραβεύτηκε στον Διεθνή Δια-
γωνισμό Ποίησης και Διηγήματος «Γιώργος Σεφέρης» 
του Πανεπιστημίου του Παλέρμο

Παρουσίαση του νέου 
μυθιστορήματος του Γιάννη 
Καλπούζου 
Σήμερα στο Εθνολογικό 
Μουσείο Θράκης στην 
Αλεξανδρούπολη

Στο ∆ιδυμότειχο 
η αν. Υπουργός Υγείας 
Μίνα Γκάγκα
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ΘΑΣΟΣ

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΡΑΜΑ

Η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας ΑΜΘ ανέδειξε 
τον προσωρινό ανάδοχο για το 
έργο επισκευής των εκτός λει-
τουργίας αναβατήρων του χιο-

νοδρομικού κέντρου Φαλακρού, 
προϋπολογισμού 725.929  ευρώ.  
Οι δύο αυτοί αναβατήρες, βρίσκο-
νται σε ακινησία εδώ και πάνω 
από 10 χρόνια, μετά από βλάβες 
που έχουν υποστεί από το 2008 
και το 2009. (proinos-typos.gr)

Δραματική έκκληση προς 
όλους τους πολίτες αλλά και 
τους γιατρούς της Καβάλας 
ώστε να εμβολιαστούν το 
συντομότερο δυνατό, προ-
κειμένου να περιοριστούν τα 
κρούσματα του κορωνοϊού, 
απηύθυναν οι εκπρόσωποι των 
υγειονομικών φορέων (Ιατρι-
κός Σύλλογος, Φαρμακευτι-
κός Σύλλογος, Οδοντιατρικός 
Σύλλογος) σε κοινή συνέντευξη 
που παραχώρησαν

Στη Ροδόπη θα περιοδεύσει σήμερα  
και αύριο η πρώην Περιφερειάρχης 
Αττικής, Τομεάρχισσα Περιβάλλο-
ντος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Με-
ταξύ άλλων, θα επισκεφθεί το Νο-
σοκομείο  Κομοτηνής, τη ΔΕΗ, τον 
Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, 
ενώ θα έχει συνάντηση με τη Διανο-
μαρχιακή κατά της εξόρυξης χρυσού 

Με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και με κα-
θυστέρηση λόγω βλάβης, πραγματοποιήθηκε η 
διακομιδή πολίτη από το νησί  στο Νοσοκομείο 
Καβάλας. Όπως αναφέρει η Τομεακή Επιτροπή 
του ΚΚΕ θα πρέπει οι φορείς να απαιτήσουν 
από τις ναυτιλιακές εταιρίες να εκτελούν βάρ-
δια πλοίου επιφυλακής 365 ημέρες τον χρόνο.

ΞΑΝΘΗ
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία του ΕΟΔΥ, η περιοχή μετρά 
741 κρούσματα τις τελευταίες 2 
εβδομάδες με την τάση μετάδο-
σης να βρίσκεται στο 2,62% για 
την εν λόγω περίοδο. Αντίστοιχα, 
τις τελευταίες 7 ημέρες η Ξάνθη 
μετρά 442 μολύνσεις Covid-19 με 
την τάση να βρίσκεται στο 15,33%. 
(xanthinea.gr)

Η Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου- Διεύθυνση Δημόσι-
ας Υγείας & Κοινωνικής Μέ-
ριμνας σε συνεργασία με την 
Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ)  
του ΕΟΔΥ, διοργανώνει δω-
ρεάν ελέγχους  σήμερα Πα-
ρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 
και ώρες 9:00 έως 14:00, στο 
ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ. Οι  πολίτες  προ-
σέρχονται έχοντας μαζί τους 
τον προσωπικό αριθμό υγεί-
ας ΑΜΚΑ  

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Της Κικής Ηπειρώτου
Η NEXTSAFE PARK, με 

έδρα τον Πειραιά,  θα είναι ο 
νέος ενοικιαστής του πάρκινγκ 
στο λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης, μετά τον διαγωνισμό 
που προκήρυξε ο Ο.Λ.Α, στον 
οποίο η εν λόγω εταιρεία κατέ-
θεσε την καλύτερη προσφορά. 
Η έναρξη της παραχώρησης 
έχει οριστεί για την 1η Ιανουα-
ρίου του 2022, ενώ η σύμβαση 
έχει διάρκεια 3 ετών.

Πιο αναλυτικά, η διάρκεια 
της παραχώρησης ορίζεται σε 
τρία έτη, με έναρξη την 01-
01-2022 και λήξη την 31-12-
2024. Όπως αναφέρεται στη 
σχετική σύμβαση, η παραχώρη-
ση δεν μπορεί να παραταθεί ή 
να ανανεωθεί ή με άλλον τρό-
πο να συνεχισθεί, χωρίς τη με-
σολάβηση νέου πλειοδοτικού 
διαγωνισμού. Επιπλέον, σιωπη-
ρή παράταση δεν επιτρέπεται.

Σημαία της οικονομικής 
συμφωνίας 

Το μηνιαίο αντάλλαγμα πα-
ραχώρησης χρήσης του χώ-
ρου ορίζεται στο ποσό των 
13.200 €, πλέον των νόμι-
μων κρατήσεων. Η καταβολή 
του μηνιαίου ανταλλάγματος 
παραχωρήσεως,  θα γίνεται το 
πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, 
θα αφορά στο μήνα αυτόν και 
θα εκδίδεται επίσημο αποδει-
κτικό είσπραξης. Μετά την 
πάροδο του δεκαημέρου το 
αντάλλαγμα θα επιβαρύνεται 
με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Επιπλέον, η  μη εμπρόθε-
σμη καταβολή δύο συνεχόμε-
νων μηνιαίων ανταλλαγμάτων, 
αποτελεί λόγο λύσης της πα-
ραχωρήσεως και δίνει το δι-
καίωμα στον Ο.Λ.Α. Α.Ε. να 
απαιτήσει τα ανταλλάγματα 
έξι επιπλέον μηνών, τα οποία 

θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμα 
και απαιτητά.

Η εταιρεία NEXTSAFE 
PARK έχει προκαταβάλει σε 
λογαριασμό του Οργανισμού, 
τα μηνιαία 

Ανταλλάγματα για τους 
τρεις πρώτους μήνες παρα-
χώρησης, που αντιστοιχούν σε 
ποσό 42.213.60 €.

Το μέσο ωριαίο ύψος αντι-
τίμου για τους οδηγούς (υπο-
λογιζόμενο σε τετράωρη βάση 
βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 
τιμολογιακής πολιτικής),  δεν 

επιτρέπεται να ξεπερνά το 
1,00€ (τελική τιμή περιλαμ-
βανομένου ΦΠΑ και υπόλοι-
πων κρατήσεων).

Υποχρεώσεις του 
αναδόχου

Ο παραχωρούμενος χώρος 
θα χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά ως Υπαίθριος Σταθμός 

Αυτοκινήτων (parking), 
αποκλειομένης κάθε άλλης 
χρήσης.

Η εκμισθώτρια εταιρεία έχει 
την υποχρέωση να προβεί απο-

κλειστικά με δικά της μέσα και 
δαπάνες στις απαιτούμε-

νες ενέργειες για την έκδοση 
και χορήγηση όλων των προ-
βλεπόμενων και απαραίτητων 
εγκρίσεων και αδειών από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες για τη νό-
μιμη και εύρυθμη λειτουργία 
του Υπαίθριου Σταθμού Αυ-
τοκινήτων.  

Η συνολική διαμόρφωση 
του χώρου που τυχόν απαιτη-
θεί (όπως ενδεικτικά σήμανση, 

φωτισμός, διαγράμμι-
ση, εγκατάσταση συστήμα-

τα ελέγχου πρόσβασης κλπ) 
θα γίνει με ευθύνη και δαπά-
νες της εταιρείας NEXTSAFE 
PARK, η οποία θα αναλάβει 
την υποχρέωση να προβεί στις 
απαιτούμενες επισκευές, ανα-
καίνιση ή διαμόρφωση του πα-
ραχωρούμενου χώρου, καθώς 
και σε εγκατάσταση τυχόν ανα-
γκαίου ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού και δικτύων εντός 
του παραχωρούμενου  χώρου, 
από τα κεντρικά σημεία παρο-
χών που θα υποδειχθούν από 
την Ο.Λ.Α. Α.Ε. 

Στη ΝEXTSAFE PARK για τα επόμενα 
3 χρόνια το πάρκινγκ του λιμανιού

ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ       

Το αντίτιμο και οι υποχρεώσεις 
της αναδόχου 
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Το πρόγραμμα εορτασμού 
της Εθνικής Επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 και τις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στην πρω-
τεύουσα του νομού, Αλεξαν-
δρούπολη, ανακοίνωσε η Πε-
ριφερειακή Ενότητα Έβρου.

Η εθνική επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 έχει ιδιαίτε-
ρη αξία για τη Χώρα μας, αλλά 
και για την ανθρωπότητα δι-
ότι υπενθυμίζει την αντίσταση 
ενάντια στον φασισμό και το 
ναζισμό, αποτελώντας παρά-
δειγμα προάσπισης της ελευ-
θερίας, της δημοκρατίας και 
της ανεξαρτησίας των εθνών. 

Λόγω των εκτάκτων μέ-
τρων που έχουν ληφθεί για 
την αντιμετώπιση του κινδύ-
νου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, ότι οι φετινές εκ-
δηλώσεις, τέλεση δοξολογιών 
και καταθέσεις στεφάνων θα 
γίνουν σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες υγειονομικές διατάξεις 
και θα πραγματοποιηθούν με 
περιορισμένο αριθμό ατόμων 
για λόγους δημόσιας υγείας 
και υπό την αυστηρή τήρηση 
των υγειονομικών διατάξεων.

Το πρόγραμμα στην έδρα 
του νομού καταρτίζεται από 
την Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου, για τις λοιπές πόλεις 
– έδρες δήμων από την οικεία 
δημοτική αρχή, τηρούμενης 
της αριθμ. 52749/28.09.2006 
(ΦΕΚ 1488/Β΄/6.10.2006) 
υπουργικής απόφασης για 

τον καθορισμό σειράς προ-
βαδίσματος. Οι Δήμοι, πλην 
της Αλεξανδρούπολης, παρα-
καλούνται όπως αποστείλουν 
το Πρόγραμμά τους ηλεκτρο-
νικά στο e-mail: info.evrou@
pamth.gov.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
Για τον εορτασμό της ιστο-

ρικής επετείου της 28ης Οκτω-
βρίου 1940, ορίζουμε γενικά 
τα εξής:

1. Γενικό σημαιοστολι-
σμό των Δημοσίων, Περιφε-
ρειακών, Δημοτικών και Κοι-
νοτικών καταστημάτων, των 
Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών, Ν.Π.Ι.Δ. 
του νομού, των σπιτιών και 
των ιδιωτικών καταστημά-
των, καθώς και των πλοίων 
που θα βρίσκονται στο λιμά-
νι της Αλεξανδρούπολης, από 
την 8η πρωινή ώρα της 26ης 
Οκτωβρίου μέχρι τη δύση του 
ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.

2. Φωταγώγηση όλων 
των καταστημάτων του Δη-
μοσίου, των Ο.Τ.Α., των κα-
ταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Τραπεζών, κατά τις βρα-
δινές ώρες της 27ης και 28ης 
Οκτωβρίου. 

3. Εορτασμός και ομι-
λίες σε όλα τα σχολεία και 
λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου την Τετάρτη 27 Οκτω-
βρίου 2021. Απότιση φόρου 

τιμής από τους μαθητές, σπου-
δαστές, προσκόπους και οδη-
γούς στα μνημεία των Ηρώων, 
προσερχομένων μετά το πέρας 
των προηγούμενων εκδηλώ-
σεων. 

Ειδικά για την πόλη της 
Αλεξανδρούπολης και έδρα 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου το πρόγραμμα των εκ-
δηλώσεων ορίζεται ως εξής: 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ώρα 11.30: Κατάθεση στε-
φάνων από μαθητές, σπου-
δαστές, προσκόπους και οδη-
γούς στο μνημείο της Δόμνας 
Βιζβύζη, συνοδευόμενοι από 
καθηγητές και βαθμοφόρους, 
καθώς και από τους Πολιτιστι-
κούς Συλλόγους, που επιθυ-
μούν να τιμήσουν την επέτειο, 
παρουσία των Αρχών. 

Παρακαλούνται οι εκ-
πρόσωποι των σχολείων να 
προσέλθουν τουλάχιστον 15 
λεπτά νωρίτερα και να συμμε-
τέχουν στην τελετή κατάθεσης 
στεφάνων μόνο με το σημαιο-
φόρο και τον/την επικεφαλής 
εκπαιδευτικό.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
που επιθυμούν να καταθέ-

σουν στεφάνι παρακαλούνται 
να το δηλώσουν στο Γραφείο 
Δημοσίων Σχέσεων του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, στον 
τελετάρχη Ευάγγελο Σιδερά, 
στο τηλέφωνο 25510-64227, 
μέχρι και την Τρίτη 26 Οκτω-
βρίου 2021 στις 14:00. Η εκ-
προσώπηση να γίνει από ένα 
άτομο. 

ΠΕΜΠΤΗ 28 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ώρα 08:00: Έπαρση ση-
μαίας μπροστά στο χώρο της 
Μεραρχίας με τη συμμετοχή 
ολιγομελούς στρατιωτικού 
αγήματος και τη στρατιωτική 
μουσική 

Ώρα 10:15: Επίσημη δοξο-
λογία στο Μητροπολιτικό Ναό 
του Αγίου Νικολάου χοροστα-
τούντος του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Αλεξανδρούπο-
λης, κ.κ. Άνθιμου. 

Στην δοξολογία θα προ-
σέλθουν μόνο οι σημαιοφό-
ροι των σχολείων, με τον/την 
επικεφαλής εκπαιδευτικό, οι 
οποίοι παρακαλούνται να βρί-
σκονται στον Ιερό Ναό στις 
9:45.

Μετά τη δοξολογία θα εκ-
φωνηθεί ο πανηγυρικός της 

ημέρας μέσα στο ναό (διάρ-
κειας 5-8 λεπτών) από καθη-
γητή της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης.

Ώρα 11:15: Επιμνημόσυνη 
δέηση στο μνημείο της Δό-
μνας Βιζβύζη και κατάθεση 
στεφάνων από τον εκπρό-
σωπο της Κυβέρνησης, τους 
Βουλευτές, τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Έβρου, τον Στρατη-
γό Διοικητή XII Μ/Κ Μ.Π., τον 
Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, 
τον εκπρόσωπο του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
τους εκπροσώπους της Ένω-
σης Απόστρατων Αξιωματικών, 
της Ένωσης Απόστρατων Αξι-
ωματικών Ναυτικού, του Συν-
δέσμου Εφέδρων Αξιωματι-
κών, των Εφεδροπολεμιστικών 
Οργανώσεων και του Ερυθρού 
Σταυρού. Στεφάνι εκ μέρους 
της Εθνικής Αντίστασης θα κα-
ταθέσουν οι εκπρόσωποι όλων 
των παραρτημάτων των ανα-
γνωρισμένων Αντιστασιακών 
Οργανώσεων.

Παρακαλούνται όλα τα σω-
ματεία που θα συμμετέχουν 
στον παραπάνω εορτασμό να 
εκπροσωπηθούν από ένα και 
μόνο άτομο.

Στο χώρο του μνημείου, με-

τά την εκκλησία, θα προσέλ-
θουν μόνο οι σημαιοφόροι συ-
νοδεία εκπαιδευτικού.

Ώρα 12:00: Κοινή παρέλαση 
των αναπήρων πολέμου, μα-
θητών, σπουδαστών, προσκό-
πων, οδηγών, της σχολής Νο-
σοκόμων, του παραρτήματος 
του Ερυθρού Σταυρού, Πολι-
τιστικών Συλλόγων, Αθλητικών 
Σωματείων, με τη συμμετοχή 
της Φιλαρμονικής του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, και τμημά-
των των Ενόπλων Δυνάμεων, 
με τη συμμετοχή της στρατιω-
τικής μουσικής, στην κεντρική 
λεωφόρο της πόλης παρου-
σία των Αρχών (μπροστά στη 
στρατιωτική λέσχη). 

Σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Υπουργείου Εσωτερικών 
στο (β) Σχετικό, που ορίζει «η 
κοινή παρέλαση των αναπή-
ρων πολέμου, μαθητών, σπου-
δαστών, προσκόπων, οδηγών, 
τμημάτων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων να είναι συνολικής 
χρονικής διάρκειας αυστηρά 
40-60 λεπτών» και τηρουμέ-
νων των υγειονομικών μέτρων 
ασφάλειας για την καταπολέ-
μηση του Covid-19, καθώς και 
για τον περιορισμό της αύξη-
σης των κρουσμάτων, παρα-
καλούμε να τηρηθούν οι πα-
ρακάτω οδηγίες: 

- Τα σχολεία της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης να παρελάσουν 
με τους σημαιοφόρους και πα-
ραστάτες και με μία μικτή δι-
μοιρία περίπου 40 μαθητών ή 
με δύο (μία αρρένων και μία 
θηλέων) ίσου συνολικού αριθ-
μού, τηρουμένης της απόστα-
σης του 1 μέτρου μεταξύ των 
παιδιών. 

- Οι πολιτιστικοί σύλλογοι 
και τα λοιπά σωματεία να πα-
ρελάσουν μόνο με τους ση-
μαιοφόρους και παραστάτες. 

- Οι Ένοπλες Δυνάμεις με 
τη μικρότερη δυνατή εκπρο-
σώπηση. 

- Υποχρεωτική είναι η χρήση 
μάσκας για όλους όσοι συμμε-
τέχουν στην παρέλαση.

Με έκτακτα μέτρα λόγω covid η 
παρέλαση στην Αλεξανδρούπολη

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940       

Παρέλαση με περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων, μάσκες και αποστάσεις

Κοινή κινητοποίηση διαμαρτυρίας 
για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε γυ-
μνάσια και λύκεια του Έβρου, πραγμα-
τοποίησαν χθες το μεσημέρι, μπροστά 
από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Έβρου, στην Αλεξανδρούπο-
λη, οι δύο ΕΛΜΕ του νομού αλλά και 

σύλλογοι γονέων. Τα συλλογικά όργα-
να των εκπαιδευτικών καταγγέλλουν 
ότι το υπουργείο Παιδείας «επιχειρεί 
με την αύξηση του αριθμού μαθητών 
ανά τμήμα, στα οποία θα βρίσκονται 
έως και 28, 29 ή και 30 μαθητές, να 
δημιουργήσει τεχνητό πλεόνασμα εκ-
παιδευτικού προσωπικού. 

«Οι συγχωνεύσεις γίνονται για να 
εξοικονομηθούν προσλήψεις αναπλη-
ρωτών», αναφέρουν οι ΕΛΜΕ, υπο-
γραμμίζοντας ότι «κυβέρνηση και 
υπουργείο Παιδείας αδιαφορούν για 
την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών, 
αλλά και για τις δυσμενείς μορφωτικές 
συνέπειες που έχει για τους μαθητές η 
συγχώνευση τμημάτων». 

Εν τω μεταξύ, τη συζήτηση του θέ-
ματος των συγχωνεύσεων τμημάτων σε 
σχολεία της Αλεξανδρούπολης, ζητά εγ-
γράφως, με αίτημα που κατέθεσε προς 
τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλί-
ου της πόλης, η «Λαϊκή Συσπείρωση». 

Η παράταξη θεωρεί ότι θα πρέπει 
να ληφθεί απόφαση με την οποία θα 
δηλώνεται η αντίθεση του δημοτικού 
συμβουλίου στις συγχωνεύσεις. «Το Δη-
μοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να κοιτά-
ει αδιάφορα. Οφείλει να πάρει καθαρή 
θέση και να μεγαλώσει την πίεση προς 
την κυβέρνηση…», αναφέρει στο έγγρα-
φο αίτημά της η «Λαϊκή Συσπείρωση». 
ΕΡΤ Ορ.

Νέα κινητοποίηση εκπαιδευτικών 
για τις νέες συγχωνεύσεις σα σχολεία

Συζήτηση για το 
θέμα αιτήθηκε 
προς το ΔΣ 
Αλεξανδρούπολης η 
«Λαϊκή Συσπείρωση»
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«Μπορεί η Ιππασία να μας θεραπεύσει;»

Συνέντευξη: Νατάσσα Βαφειάδου
To Κέντρο Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας «Βή-

μα Βήμα» άνοιξε τις πόρτες του στην Κομοτηνή, 
το Σεπτέμβριο του 2019, από την φυσικοθερα-
πεύτρια NDT Ελευθερία Μπακαλίδου, με κύριο 
αντικείμενό της τη φυσικοθεραπεία σε βρέφη, 
παιδιά και εφήβους. 

Ως απόφοιτη του τμήματος Φυσικοθεραπείας 
στη Θεσσαλονίκη, η ολοκλήρωση της πρακτικής 
της άσκησης σε κέντρο αποκατάστασης στο τμή-
μα Νευρολογίας στην πόλη Bad Wildungen της 
Γερμανίας οδήγησε την κ.Μπακαλίδου σε μια σει-
ρά μετεκπαιδεύσεων στον χώρο της παιδιατρικής 
φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, μεταξύ των 
οποίων και η προσέγγιση Hi.K.E.R. που είναι γνω-
στή στα ελληνικά ως Θεραπευτική Ιππασία και Ιπ-
πό-Θεραπεία.

Συμπληρωματικά, με βασικό της στόχο την ολι-
στική θεραπευτική προσέγγιση του παιδιού, η κ. 
Μπακαλίδου εισήγαγε στις υπηρεσίες του κέντρου 
«Βήμα Βήμα» τη Θεραπευτική Ιππασία και την Ιππο-
θεραπεία, δημιουργώντας μια ομάδα  εξειδικευ-
μένων θεραπευτών, που εφαρμόζουν τη μέθοδο 
της Ιππο-θεραπείας σύμφωνα με την προσέγγι-
ση Hi.K.E.R και βάσει των μεθόδων παιδιατρικής 
και νευρολογικής αποκατάστασης, Bobath και  
Sensory Integration (S.I).

Τι είναι όμως η Ιππο-θεραπεία; Σε τι διαφέρει 
από την θεραπευτική ιππασία και πόσο ωφέλιμη 
τελικά είναι σε μια διαδικασία αποκατάστασης; Με 
την αφορμή της πρώτης ανοιχτής ενημερωτικής 
εκδήλωσης που διοργανώνει το «Βήμα Βήμα» το 
προσεχές Σάββατο, 23 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο 
Chris & Eve στην Κομοτηνή με θέμα «Ιππο-θερα-
πεία: μία ολιστική μέθοδος αποκα-
τάστασης», αλλά και την ανοικτή 
ημέρα Ιπποθεραπείας (Οpen Day) 
που θα πραγματοποιηθεί την προ-
σεχή Kυριακή, 24 Οκτωβρίου στις 
εγκαταστάσεις του στο 1ο χλμ Κο-
μοτηνής-Κοσμίου, η κ. Μπακαλίδου 
μίλησε, παρουσιάζοντας σε αδρές 
γραμμές τις θεραπευτικές αρχές 
του κέντρου.

Ελευθερία Μπακαλίδου όμως…

ΠτΘ: κ.Μπακαλίδου, γνωρίσα-
με τη δουλειά σας μέσα από το 
κέντρο φυσικοθεραπείας «Βή-
μα Βήμα» που άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες 
του στην Κομοτηνή. Με τη νέα σας δράση, 
μας εισάγετε σε ένα άγνωστο εν πολλοίς πε-
δίο, τη θεραπευτική ιππασία. Μπορείτε να μας 
πείτε δύο λόγια για αυτή τη μέθοδο; 

Ε. Μπ.: Η θεραπευτική Ιππασία είναι επί της ου-
σίας η εφαρμογή ιππασίας σε άτομα με νευρολο-
γικές, αναπτυξιακές και ψυχιατρικές διαταραχές, 
με βασικό σκοπό τη βελτίωση (κινητική, κοινωνι-
κή, ψυχική κλπ.) της υγείας του θεραπευόμενου 
και της ποιότητας ζωής του.

ΠτΘ: Ποια η διαφορά της θεραπευτικής 
Ιππασίας από την Ιπποθεραπεία; 

Ε. Μπ.: Είναι το πιο εξει-
δικευμένο κομμάτι της θερα-
πευτικής ιππασίας. Με την Ιπ-
ποθεραπεία μεταφέρουμε μία 
συνεδρία αποκατάστασης από 
την αίθουσα στον ιππικό στί-
βο και πλέον θεραπευτικό μας 
μέσο είναι το ίδιο το άλογο. Η 
Ιπποθεραπεία αφορά τους επι-
στήμονες της αποκάτάστασης(φ
υσικοθεραπευτές,εργοθεραπευ-
τές,λογοθεραπευτές,ψυχολόγο
υς-ψυχιάτρους). Οι θεραπευτές 
που αναλαμβάνουν μία συνε-
δρία ιπποθεραπείας πρέπει να 

είναι εξειδικευμένοι στις παθήσεις των παιδιών-
ενηλίκων ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθούν 
και να αξιοποιήσουν σωστά και με ασφάλεια τα 
στοιχεία εκείνα του αλόγου που θα μας δώσουν 
τα επιθυμητά οφέλη. 

Η συνεδρία ιπποθεραπείας είναι ιδιαίτερη, γιατί 
προσφέρει μία πολυαισθητηριακή εμπειρία στον 
αναβάτη. Δημιουργούνται θεραπευτικά ερεθίσματα 
από τη φύση, από την κίνηση και τη συμπεριφορά 
του αλόγου σε συνδυασμό με το εξατομικευμένο 
θεραπευτικό πρόγραμμα των θεραπευτών. 

Αυστηρή τήρηση όλων των 
προϋποθέσεων για την ασφάλεια 
του θεραπευόμενου και την ομαλή 
διεξαγωγή του προγράμματος

ΠτΘ: Πώς πραγματοποιείται μία συνεδρία 
Ιπποθεραπείας; 

Ε. Μπ.: Κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας μετα-
φερόμαστε στον ιππικό στίβο και εκεί συμμετέχουν: 
το άλογο, ο θεραπευόμενος, δύο θεραπευτές και 
ο χειριστής του αλόγου. Τα άλογα-θεραπευτές εί-
ναι κατάλληλα εκπαιδευμένα για να συμμετέχουν 
σε μία συνεδρία. Αυτό σημαίνει ότι έχει προηγηθεί 
μία μακροχρόνια περίοδος ειδικής εκπαίδευσης. 
Οι δύο θεραπευτές συμβάλλουν στην ασφάλεια 
του θεραπευόμενου και στην ομαλή διεξαγωγή 
του προγράμματος. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο 
κέντρο μας, «Βήμα Βήμα», τηρούνται όλες οι απαι-
τούμενες προϋποθέσεις, γίνεται αξιολόγηση, εξα-
τομικευμένη θεραπεία, στοχοθέτηση κλπ.

ΠτΘ: Σε ποιες περιπτώσεις προτείνετε την 
ιππασία ως θεραπευτική μέθοδο; Υπάρχουν 
συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που μπο-
ρούν να την αξιοποιήσουν;

Ε. Μπ.: Σύμφωνα με τις έρευνες και με βάση 
την εξειδίκευση μας στην παιδιατρική και νευρο-
λογική αποκατάσταση ευνοεί κυρίως περιπτώσεις 
ατόμων, όπως με εγκεφαλική παράλυση, διάφορα 
σύνδρομα, αναπτυξιακές διαταραχές και αυτισμός, 
ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα συμπερι-
φοράς, βλάβες νωτιαίου μυελού, σκλήρυνση κατά 
πλάκας και πολλές ακόμη.

Ποικιλότροπα τα οφέλη
ΠτΘ: Και πώς ωφελούνται οι θεραπευόμενοι 
από την Ιπποθεραπεία; Ποια είναι τα πρακτι-
κά οφέλη αυτής;

Ε. Μπ.: Όποιος επιλέξει να δεχτεί την Ιπποθερα-
πεία ως μέθοδο αποκατάστασης, θα ωφεληθεί ποι-

κιλοτρόπως, αναλόγως βέβαια και με την εκάστοτε 
πάθηση. Τα οφέλη είναι κινητικά, αισθητηριακά, 
λειτουργικά, ψυχολογικά. Ενδεικτικά μπορώ να 
σας αναφέρω ότι χάρη στην Ιπποθεραπεία έχου-
με δει βελτίωση στάσης και ισορροπίας, βελτίωση 
του νευρομυϊκού ελέγχου, βελτίωση της βάδισης, 
αύξηση της μυϊκής δύναμης και της συμμετρίας του 
σώματος, ακόμη όμως και μείωση στερεοτυπικών 
κινήσεων, βελτίωση στην επικοινωνία, στη συμπε-
ριφορά και στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Προ-
τρέπω όσους ενδιαφέρονται να επισκεφτούν την 
ιστοσελίδα μας (https://www.vimavima.gr/) και να 
αναζητήσουν εκεί όλες τις σχετικές πληροφορί-
ες, τόσο για τα οφέλη αυτών των συνεδρίων, όσο 
και για τις παθήσεις που μπορούν να καλύψουν.

Η φυσικοθεραπεύτρια του Κέντρου Παιδιατρικής Φυσιοθεραπείας «Βήμα Βήμα» 
Ελευθερία Μπακαλίδου παρουσιάζει τα οφέλη της θεραπευτικής ιππασίας ως μια 
ολιστική μέθοδο αποκατάστασης

Website vimavima.gr
T + 2531 030668
M info@vimavima.gr
Facebook @vimavima.
bakalidou
Instagram@vimavima.physio

Info
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Άλλαξε και για αυτή την 
εβδομάδα ο επιδημιολογικός 
χάρτης της Ελλάδας, καθώς 
δύο νέες περιοχές μπήκαν στο 
κόκκινο εξαιτίας του αυξημένου 
επιδημιολογικού φορτίου.

Συγκεκριμένα, μετά από την 
συνεδρίαση των επιδημιολόγων 
την περασμένη Τρίτη, αποφα-
σίστηκε να παραμείνουν στο 
κόκκινο όσες περιοχές ήταν και 
την περασμένη εβδομάδα και 
να προστεθούν οι Περιφερεια-
κές Ενότητες Τρικάλων και Γρε-
βενών.

Η Πολιτική Προστασία είχε 

εντάξει προ ημερών στο «κόκ-
κινο» επίπεδο 4 και το νομό 
Έβρου, ενώ σταθερά στο «κόκ-
κινο» παραμένουν οι νομοί Δρά-
μας, Καβάλας και Ξάνθης. Στο 
πορτοκαλί προς το παρόν η Ρο-
δόπη και τα νησιά της ΑΜΘ, Σα-
μοθράκη και Θάσος. 

Για τις τελευταίες εξελίξεις με 
την επιδημιολογική κατάσταση 
στην περιοχή, μίλησε στο Ράδιο 
Έβρος και στην εκπομπή Εβρο-
σκόπιο ο αρμόδιος Αντιπεριφε-
ρειάρχης Υγείας της ΠΑΜΘ κ. 
Κώστας Βενετίδης. 

«Περιμέναμε αυτή την εξέ-

λιξη» δήλωσε ο κ. Βενετίδης, 
«μας ανησυχούσε το άνοιγμα 
το σχολείων», σημείωσε. Ο Αντι-
περιφερειάρχης Υγείας αναφέρ-
θηκε στο ζήτημα που υπάρχει 
με την έλλειψη ενημέρωσης και 
συνεργασίας με το Υπουργείο 
Υγείας προς τις Περιφέρειες για 
τις υγειονομικές εξελίξεις, ενώ 
“στην αρχή υπήρχε πολύ καλή 
συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την 

Πολιτική Προστασία“, ανέφερε, 
“όμως όταν ανέλαβε το Υπουρ-
γείο εξολοκλήρου την υπόθεση, 
τα πράγματα άλλαξαν“. Έτσι, ο 
ίδιος προχώρησε σε προσωπικές 
εκτιμήσεις για την πορεία της 
κατάστασης στην περιφέρεια 
ΑΜΘ σε σχέση με την εξέλιξη 
της πανδημίας, προτρέποντας 
τους νέους κυρίως να προχω-
ρήσουν στον εμβολιασμό “ως 

το μόνο όπλο που έχουμε αυτή 
τη στιγμή“, όπως τόνισε. 

 Ο κ. Βενετίδης εξήγησε γιατί 
θεωρεί “δύσκολο να φτάσουμε 
το στόχο του 75-80%” στο πο-
σοστό των εμβολιασμένων, ενώ 
στάθηκε ιδιαίτερα στα επιστη-
μονικά δεδομένα και στα στοι-
χεία που προκύπτουν καθημε-
ρινά με κρούσματα σε παιδιά 
και νέους. Μίλησε για τη συχνή 

επικοινωνία που έχει με τις δι-
οικήσεις των νοσοκομείων της 
ΠΑΜΘ, περιγράφοντας κυρίως 
την κατάσταση στο νοσοκομείο 
της Αλεξανδρούπολης, εκφρά-
ζοντας παράλληλα τις ευχαρι-
στίες του στο προσωπικό και της 
διοίκηση αυτού, που ανταποκρί-
θηκε και συνεχίζει να ανταποκρί-
νεται ως νοσοκομείο αναφοράς, 
παρά τις μεγάλες πιέσεις που 
δέχεται.

Οι παρεμβάσεις του υπ. 
Υγείας

Από την πλευρά του το 
υπουργείο Υγείας επεξεργάζε-
ται συνεχώς λειτουργικές αλ-
λαγές και παρεμβάσεις στα νο-
σοκομεία της Βόρειας Ελλάδας 
προκειμένου να μην ξεφύγει η 
κατάσταση. Ωστόσο οι δυναμικοί 
δείκτες της πανδημίας (ενεργά 
κρούσματα, θετικότητα και νο-
σηλείες) θα κρίνουν αν και πότε 
είναι αναγκαία τα επιπλέον μέ-
τρα προφύλαξης.

Άλλωστε η Βόρεια Ελλά-
δα παρουσιάζει το μεγαλύτερο 
πρόβλημα με την αύξηση των 
κρουσμάτων και τις εισαγωγές 
στα νοσοκομεία να ανησυχούν 
τους ειδικούς.
Επιμέλεια: Γ. Πανταζίδης

Άλλαξε ο επιδημιολογικός χάρτης, στο 
«κόκκινο» (σχεδόν) όλη η Βόρεια Ελλάδα

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ Η 
«ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ 
ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, 
ΘΑΣΟΣ     

«Αναμέναμε να μπει ο Έβρος 
στο “κόκκινο”» δηλώνει ο 
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της ΠΑΜΘ 
κ. Κώστας Βενετίδης, τι τον ανησυχεί, 
τι προτείνει 

Για δύσκολο χειμώνα, με τη Βόρεια 
Ελλάδα να είναι σε δυσχερέστερη 
θέση, κάνουν λόγο μια σειρά ειδικοί, 
αφού ο κοροναϊός επιμένει. Άλλω-
στε, μόνο χθες εντοπίστηκαν 3.279 
κρούσματα, άλλοι 38 συμπολίτες μας 
έφυγαν από τη ζωή, ενώ 351 δίνουν 
μάχη για τη ζωή τους αφού είναι δι-
ασωληνωμένοι.

Οι επιστήμονες, όλο το τελευταίο 
διάστημα, κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου για το νέο κύμα κοροναϊού 
που έρχεται. Άλλωστε, αυτός ήταν και 
ο λόγος που ο καθηγητής Σωτήρης 
Τσιόδρας επέστρεψε στην ενημέρω-
ση, έστω κι αν αυτή δεν ήταν από τις 
τακτικές που γίνονται κάθε εβδομάδα.

Ο καθηγητής Παθολογίας και Λοι-
μωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, μέλος της Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων του υπουργείου Υγείας και 
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Λοιμώξεων ήταν ξεκάθαρος στη πα-
ρουσία του: «Η χειμερινή περίοδος 
δεν προμηνύεται εύκολη», είπε χα-
ρακτηριστικά.

Ο κ. Τσιόδρας επιχείρησε με στοι-
χεία να πείσει και όσους διστάζουν 
να κάνουν το εμβόλιο για τον κορο-
ναϊό. Υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός 
εμπόδισε 8.413 θανάτους και 5.561 
εισαγωγές σε ΜΕΘ και έκανε νέα έκ-

κληση σε όλους να κάνουν το βήμα 
και να εμβολιαστούν.

Εφιαλτική πρόβλεψη
Ο Σωτήρης Τσιόδρας δεν είναι η 

εξαίρεση, όσον αφορά τους ειδικούς. 
Αντίθετα, πυκνώνουν οι φωνές που 
κάνουν λόγο για έναν ακόμα δύσκολο 
χειμώνα λόγω της πανδημίας, ιδιαί-
τερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η εμ-
βολιαστική κάλυψη, όπως όλοι γνω-
ρίζουν, είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα 
από την υπόλοιπη χώρα.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σα-
ρηγιάννης ανέφερε στο MEGA: «Θα 
έχουμε μία συνεχιζόμενη αύξηση των 
κρουσμάτων και θα ξεκινήσουμε να 
την βλέπουμε πιθανότατα από τις 25 
του μήνα και μετά (σ.σ. Οκτωβρίου), 
και εάν δεν κάνουμε τίποτα, κατά τις 
17 Νοεμβρίου θα έχουμε 5000 κρού-
σματα».

Ο ρόλος της γρίπης
Ένα ακόμα στοιχείο που εντείνει 

τις ανησυχίες είναι και ο παράγοντας 
της γρίπης. «Η μετάλλαξη Δέλτα αλ-
λά και η Δέλτα+ φαίνεται ακόμα πιο 
επιθετική και μαζί με τη γρίπη τους 
επόμενους μήνες θα αποτελέσει τη 
μεγαλύτερη πρόκληση» τόνισε χα-
ρακτηριστικά η πρόεδρος του νοσο-
κομειακών γιατρών Αθήνας και Πει-
ραιά, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας και 
αυτή στο MEGA.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε σε δηλώ-
σεις του στον ΣΚΑΪ και ο Αθανάσιος 
Τσακρής, καθηγητής και Διευθυντής 
του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ο οποίος ανέφερε πως «ο χειμώνας 
θα είναι δύσκολος» και προειδοποί-
ησε για ενδεχόμενη αύξηση κρου-
σμάτων.

Ειδικότερα, ο Αθανάσιος Τσακρής 
είπε: «Το θέμα είναι να είναι διαχειρί-
σιμη η κατάσταση και όχι ο αριθμός 
των κρουσμάτων. Από τη στιγμή που 
δεν έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά εμ-
βολιασμού και έχουμε και ένα Σύστη-
μα Υγείας με τις δεδομένες αδυναμί-
ες, θα χρειαστούν μέτρα. Περιμένουμε 
να έχουμε αύξηση κρουσμάτων κα-
θώς μπαίνουμε στον χειμώνα».

Ακόμα, ο ίδιος συμπλήρωσε πως 
«βγήκαμε και τελείωσαν όλα, αλλά 
γίνεται για να προστατεύσουμε τις 
ζωές μας, καθώς ο ιός θα συνεχί-
σει να υπάρχει μέχρι να γίνει ενδη-
μικός», προειδοποιώντας πως χρει-
άζεται προσοχή ακόμα και από τους 

εμβολιασμένους.

 «Έχουμε ήδη μπει στον 
δύσκολο χειμώνα»

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, 
Μίνα Γκάγκα σε δηλώσεις της τόνισε 
ότι: «Nομίζω ότι θα έχουμε ένα δύ-
σκολο χειμώνα και στη Βόρεια Ελλά-
δα ήδη έχουμε μπει». Πρόσθεσε, βέ-
βαια, ότι «δεν θα πάμε σε lockdown» 
και υπογράμμισε ότι το θέμα είναι να 
προστατέψουμε τον άλλο κάνοντας 
το εμβόλιο και τηρώντας τα μέτρα.

«Υπάρχει μια πόλωση γύρω από το 
εμβόλιο και είναι λυπηρό γιατί πραγ-
ματικά μπορούμε να σώσουμε ζω-
ές», σημείωσε η κ. Γκάγκα, ανάμεσα 
σε άλλα.

«Σχεδόν αυτοκτονικό να γίνουν 
μεγάλες παρελάσεις με κόσμο»

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε σε δηλώ-

σεις του και ο καθηγητής της Εθνι-
κής Σχολής Δημόσιας Υγείας, μέλος 
της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων του 
υπουργείου Υγείας και της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών, Τάκης Πα-
ναγιωτόπουλος.

Μάλιστα, ο ίδιος, μιλώντας στο 
Πρώτο Πρόγραμμα, τόνισε ότι: «Ό, 
τι αποτελεί συγχρωτισμό πρέπει να 
αποφευχθεί. Να γιορτάσουμε και τις 
θρησκευτικές και τις εθνικές γιορτές 
χωρίς συγχρωτισμό. Μεγάλες παρε-
λάσεις με κόσμο, είναι σχεδόν αυτο-
κτονικό, ειδικότερα στη βόρεια Ελ-
λάδα».

«Είναι προφανές ότι τα πράγματα 
δεν είναι όπως θα θέλαμε και ότι η 
πανδημία δεν τελείωσε, το μήνυμα 
είναι αυτό. Και είναι λυπηρό που το 
τελευταίο διάστημα έχουν δοθεί κά-
ποια μηνύματα προς την αντίθετη κα-
τεύθυνση, παραδείγματος χάρη, όλα 
χωρίς όρια στην διασκέδαση, στην 
εστίαση και δεν είναι σωστό το μή-
νυμα αυτό. Η πανδημία δεν αστειεύε-
ται και τώρα που έρχεται ο χειμώνας, 
όλες οι λοιμώξεις του αναπνευστι-
κού αυξάνονται, αναμένεται λοιπόν 
σε συνδυασμό και με την γρίπη να 
δυσκολέψουν τα πράγματα περισ-
σότερο», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Είναι φανερό ότι οι ειδικοί κάνουν 
ότι μπορούν για να μας προειδοποι-
ήσουν σε σχέση με το νέο κύμα της 
Covid-19 που είναι προ των πυλών, 
ενώ υπογραμμίζουν ότι οι ανεμβολία-
στοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν πε-
ρισσότερο, όπως τονίστηκε για άλλη 
μια φορά και στη πρόσφατη ενημέρω-
ση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει 
deja vu του περασμένου χειμώνα…

Κορωνοϊός: « Έρχεται δύσκολος χειμώνας, 
τρόμος για τη Βόρεια Ελλάδα»
 Οι ειδικοί προειδοποιούν 
ότι όσο χειμωνιάζει τα 
πράγματα θα γίνονται 
πιο δύσκολα, ειδικά στη 
Βόρεια Ελλάδα. 
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Ό
λα στη χώρα μας δείχνουν να 
νοσούν. Η Πολιτική, η Κοινω-
νία, ο Αθλητισμός, η Υγεία, η 
Παιδεία, τα πάντα… Τα πάντα 
διανύουν μια περίοδο κατά-
πτωσης.

Πρόθεσή μου δεν είναι να κατηγορήσω, 
αλλά να βάλω κι’ εγώ ένα λιθαράκι για να 
«αναστηλώσω» τη Ψωροκώσταινα που με 
γέννησε. Θα μου πείτε πως γυρεύω ψύλ-
λους στα άχυρα.

Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην Υγεία, 
στους σημερινούς γιατρούς, εκτός από ελά-
χιστους που δεν αισθάνονται την ανάγκη να 
πλουτίσουν αξιοπρεπώς.

Για την Παιδεία, που η Παραπαιδεία είναι 
μεγαλύτερη από την Παιδεία.

Η Παιδεία σήμερα έχει τα χάλια της. Σή-
μερα το σύνολο των αποφοίτων σπουδάζει… 
ανεργία. Ψάχνουν οι νέοι να βρουν δουλειά 
και δεν βρίσκουν. Τα πτυχία τους δεν κάνουν 
τίποτα. Τα περισσότερα είναι «σοβα-
ντισμένα» στον τοίχο. 

Σήμερα η Παιδεία ασθενεί. 
Σε κάθε τετράγωνο σχεδόν 
υπάρχει κι’ ένα φροντιστή-
ριο. Η σημερινή νεολαία εί-
ναι προβληματισμένη με την 
Παραπαιδεία που υπάρχει.

Δυστυχώς δεν υπάρχει 
στην Παιδεία κοινή πολιτική 
από όλα τα κόμματα, ώστε να 
μπορέσει να αναρρώσει κάποτε. 
Θα έλεγα πως υπάρχει αυστηρή 
κομματικοποίηση στα σχολεία 
αντί να προσφέρεται σήμερα 
«αγωγή του πολίτη», όπως στα 
μαθητικά χρόνια τα δικά μου, 
ώστε να βγαίνουν από τα σχολεία σωστοί 
πολίτες.

Είναι ανάγκη να γίνει ένας Εθνικός διά-
λογος για την εκπαίδευση όσο είναι ακόμη 
νωρίς, με τη συμμετοχή πνευματικών αν-
θρώπων, επιστημόνων και λειτουργών της 
Παιδείας. Έτσι μόνο μπορεί να ανορθώσει 
και να εξυγιανθεί η Παιδεία και να βγει από 
την Εντατική μονάδα που βρίσκεται σήμερα.      

Μη ξεχνάμε πως η Παιδεία είναι το θε-
μέλιο της κοινωνίας. Εμείς δεν έχουμε Παι-
δεία, έχουμε Παιδεια-ρίσματα… 

Για αθλητισμό, που πολλά ποδοσφαιρικά 
παιχνίδια είναι στημένα.

Για την Κοινωνία, που έχει ανάγκη από 
ανθρώπους με ευαισθησία, να παίρνουν τις 
σωστές αποφάσεις που χρειάζεται αυτός ο 
τόπος και για την Πολιτική που ποτέ της δεν 
δουλεύει με πολιτικό κόστος… 

     ***
Η Ελληνική οικονομία βυθίζεται όλο και 

πιο βαθιά σε κρίση. Δικαιολογημένα οι έντο-
νες αντιδράσεις των πολιτών.

Σε αδιέξοδο μας οδήγησαν οι ίδιοι αυτοί 
300 της Βουλής, που σήμερα προσπαθούν 
να μας απεγκλωβίσουν και να κατευθύνουν 
τη χώρα μας σε προοπτική ανάκαμψης και 
ανάτασης. 

Με τη σημερινή οικονομική πολιτική οι 
στόχοι δεν επιτυγχάνονται με τίποτε, πα-
ρά μόνο με αναθεώρηση της οικονομικής 
πολιτικής. Έτσι θα αποτραπεί η χρεοκοπία; 
Με μέτρα χωρίς προοπτική ανάκαμψης; Όχι 
σε επώδυνα μέτρα και σε αιματηρές οικο-
νομικές θυσίες στα Ελληνικά νοικοκυριά. Ο 
ήλιος ανατέλλει από την Ανατολή και όχι 
από τη Δύση…

Ούτε και να αρρωστήσεις! 
Οι πολίτες να εμπιστεύονται τους πολιτι-

κούς ή οι πολιτικοί τους πολίτες; 

     ***
Τα μικρά κόμματα δυστυχώς θα είναι στο 

περιθώριο, αν δεν τα καταφέρουν να συνερ-
γαστούν μεταξύ τους, να ανοίξουν διαύλους 
επικοινωνίας και προς άλλους κοινωνικούς 
χώρους, ώστε να σχηματίσουν ένα μέτωπο 
σωτηρίας για να αντιμετωπίσουν το δικομ-
ματισμό.

«Επανίδρυση Κράτους» με μίζες, με μαύρο 
χρήμα και «στραβά το καπέλο» δεν γίνεται.

Λέτε αυτό το σημερινό χάος να αποβεί 
τελικά δημιουργικό και να προκαλέσει ανα-
γεννήσεις σε πολιτικούς κύκλους; 

Οι πολίτες είναι σε θέση να βγουν από τα 
κομματικά τους σύνορα για να επανιδρύσουν 
το Ελληνικό Κράτος από τα θεμέλια του; 

Τα κόμματα χρειάζονται αναγέννηση…
Ο Ελληνικός λαός, αυτός θα κάνει… αγω-

γές στα κυβερνητικά κόμματα στις επικείμε-
νες βουλευτικές εκλογές και θα δώσει το 
πράσινο φως στα «μικρά» κόμματα ή στη 

δημιουργία νέων άλλων κομμάτων.
     ***

Στη συντριπτική τους πλει-
οψηφία οι άντρες είναι υπέρ 
της συζυγικής ζωής, με λίγα 
λόγια είναι υπέρ του γάμου.

Υπάρχει όμως και μια κα-
τηγορία αντρών που δεν κα-
ταφεύγουν στην οικογενεια-
κή και συζυγική ζωή, στη ζωή 

του εργένη.
Πέρασε η εποχή του συνοι-

κεσίου. Τώρα υπάρχει πριν από το 
γάμο, μία περίοδος γνωριμίας. 
Ο γάμος άλλωστε θεωρείται 
σαν την ολοκλήρωση και το 
αληθινό νόημα της ανθρώπι-

νης ύπαρξης. Λένε, πως αν δεν παντρευ-
τείς και δεν κάνεις παιδιά, τότε, όσα και να 
έχεις… είναι όλα άχρηστα! 

Γάμος σημαίνει ωριμότητα. 
Στο γάμο δεν υπάρχει νικητής και νικη-

μένος. Χρειάζεται πνεύμα συνεργασίας με-
ταξύ των συζύγων. 

Δεν υπάρχουν «συνταγές» για ένα τόσο 
σοβαρό και πολύπλευρο κοινωνικό θέμα, το 
γάμο, που άντρας και γυναίκα καλούνται να 
ζήσουν και οι δύο μαζί στην ίδια στέγη, στο 
ίδιο κρεβάτι για όλη τους τη ζωή. 

Το κόστος του χωρισμού και για τους δύο 
είναι μεγάλο τόσο συναισθηματικά, όσο και 
κοινωνικά.

Με τα παιδιά όμως τί γίνεται; Τελικά την 
πληρώνουν τα παιδιά, που αυτά στην τελική 
ανάλυση τίποτα δεν χρωστάνε.

Αμαρτίαι γονέων, παιδεύουσι τέκνα… 
     ***

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. αποτελούν πρά-
ξεις ευθύνης για τους Δημοτικούς Συμβού-
λους, αφού από τις αποφάσεις τους καθο-
ρίζεται το μέλλον της περιφέρειάς τους.

Όσο για τους συμβούλους της αντιπολί-
τευσης, που δεν συμμετέχουν στην διοίκηση 
του Δήμου, έχουν κι’ αυτοί την ευθύνη των 
προτάσεων που κατατίθενται στις εκάστοτε 
συνεδριάσεις, να προασπίζουν τα συμφέρο-
ντα των συμπολιτών τους που με την ψή-
φο τους οι συμπολίτες τούς εμπιστεύθηκαν 
για να αποφασίζουν σωστά… Άλλωστε δεν 
υπάρχει δράση χωρίς αντίδραση…

Συμπολίτες μου, εσείς που είσθε τα μάτια 
και η φωνή τής πόλης, ίσως να μη γνωρίζετε 
πόσα και ποια έργα έχουν πραγματοποιηθεί.

Καλό είναι, να υπάρχει ένα δελτίο Τύπου 
ενημέρωσης των πολιτών.

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Γνώμη

Η δασκάλα-εκπαίδευση 
(μας) με τα Χρυσά Δόντια 

(για την αποχή που οι φωστήρες [μας] 
ευλόγησαν απεργία)Ντένκο Μάλεσκι

Ζ
ήτω ο Διαφωτι-
σμός! Τηλέγρα-
φος: Όμικρον 
Λάμδα Μι. Εψι-
λον! Για μένα 
ΕΡΕ. Σημειώνω 

πως οι ενστάσεις μου είναι 
πολλές και καίριες για την 
αξιολόγηση όπως δρομο-
λογείται στην εκπαίδευση. 
Πολλά σημεία της θα αντι-
πολιτευόμουν.

Όμως τα σχολεία ανή-
κουν στην οργανωμένη κοι-
νωνία, την Πολιτεία 
(να πω πως ανή-
καν στους μα-
θητές/τριες, 
αυτό θα εί-
χε ορισμέ-
νη βάση)! 
Δεν ανή-
κουν στους 
« λ ε ι τ ο υ ρ -
γούς» αυτών 
όπως οι οικο-
νομικές εφορίες 
δεν ανήκουν 
στους εφο-
ριακούς και 
οι αστυνομι-
κοί δεν «αυτοελέγχονται». 
Ποια ανυπακοή, ποιος δί-
χως επιπτώσεις ακτιβισμός; 

Το έχω δεδομένο απένα-
ντι στους αντινοηματοδό-
τες, τους καθύλην μάρτυρες 
και αρνητές. Το υπερασπίζο-
μαι. Το υπενθυμίζω: Ζούμε 
σε Δημοκρατία (κι ας ζήσαμε 
το 2015!). Για αυτό όσοι/ες 
διαφωνούν/με με την αξι-
ολόγηση στη Μέση Εκπαί-
δευση μόνο δρόμο έχουν/
με το διάλογο ή την απερ-
γία. Τα άλλα είναι αντίδρα-
ση και λουδισμός: Ναι: τους 
ψηφίσαμε το 2019 και όσο 
το Σύνταγμα τηρούν τούς 
υπακούμε (κι ας μη συμφω-
νούμε).

Εκείνοι/ες που οραμα-
τίζονται κοινωνίες όπου ο 
νόμος δεν προορίζεται ως 
δόκιμη λειτουργία αλλά ως 
πίστη, εκείνοι που νομίζουν 
πως η νομική τάξη συνεπά-
γεται την ηθική κατάπτωση, 
πως οι νόμοι αγγίζουν κά-
ποιους και όχι τους ίδιους, 
εκείνοι/ες εκφράζουν τον 
επονείδιστο φασισμό, εί-
ναι έτοιμοι να δεχθούν και 
να επιβάλουν κάθε ολοκλη-
ρωτισμό ασχέτως προφατι-
κών επικλήσεων και συν-
θημάτων.

Για να ζήσω τα παιδιά 
μου υποχρεούμαι να κατα-
τάσσομαι μαζί σας ως «συ-
νάδελφος», κύριοι και κυρί-
ες της ΟΛΜΕ. Να με παίρνει 
η μπάλα δικαίως και αδίκως 
υπό την περιεκτική πρακτι-
κή και φαντασιακή υπαγω-
γή μου στους «καθηγητές» 
της Μέσης Εκπαίδευσης, 
εφόσον υποτίθεται πως 
αντιπρόσωποι και εμού δη-
λώνετε. Σε σας, κύριοι κυ-

ρίες συνάδελφοι λοιπόν 
είμαι ανυπάκουος, 

καθώς είναι δυ-
σβάστακτο σε 
μια δημοκρα-
τική κοινωνία 
να ομνύουμε 
στην αποκλει-
στικότητα της 

συνδικαλιστικής 
εκπροσώπησης, 

να εφαρμόζουμε 
τον αντιδημο-
κρατικό κορπο-
ρατισμό της ιδέ-
ας τού ενός και 

μόνου συνδικάτου. Εν τοις 
πράγμασι η Διακοσαετής 
μας ημιφασίζει στους θε-
σμούς της. 

Ελέγξτε με εσείς ΟΛ-
ΜΕ=ΕΡΕ, ανεξέλεγκτοι/ες 
όπως θέλετε να παραμεί-
νετε εις τον αιώνα, εις βά-
ρος και των δικών σας τέ-
κνων (εκτός αν όπως τόσοι/
ες των κομματικών μας εκ-
προσωπήσεων, και του κου 
Τσίπρα περιλαμβανομένου, 
τα δικά σας παιδιά τα προ-
ορίζεται για την ιδιωτική εκ-
παίδευση).

Ευτυχώς, που ο λύκος αι-
σωπείως ως όφειλε δεν εμ-
φανίζεται. Ψέμα στο ψέμα. 
Καταδικασμένος ένας κλά-
δος (και οι μαθητές/τριες 
μαζί του) στην ανυποληψία 
και τη φενάκη. Δεν την πι-
στεύετε τη δημόσια εκπαί-
δευση. Στη δημοκρατία σάς 
ζητούμε, παρακλητικά έστω, 
να την υπηρετήσετε, ας εί-
ναι και μετρίως –δίχως να 
κακοποιείτε τις συνειδή-
σεις και την αξιοπρέπεια, ως 
μπούληδες φερόμενοι/ες σε 
όσους/ες σκέφτονται δια-
φορετικά από εσάς, όμως 
φοβούνται: εσάς περισσό-
τερο από το «κράτος». Αμήν;

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡH
 ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Συνάντηση με το νέο Δ.Σ. 
του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Κίρκης είχε χθες Πέμπτη 
21.10.2021 στο γραφείο του 
ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
Γιάννης Ζαμπούκης, παρου-
σία του Αντιδημάρχου Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού, Εθελοντι-
σμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς 
Θεόδωρου Βουρδόλη και του 
Προέδρου της Κοινότητας Κίρ-
κης Χρήστου Καραμπατζάκη.

Ο δήμαρχος συνεχάρη τα 
μέλη του νεοεκλεγέντος Δι-

οικητικού Συμβουλίου για την 
εκλογή τους και τους ευχήθη-
κε υγεία και δύναμη, ώστε να 
ανταπεξέλθουν στα νέα τους 
καθήκοντα, με σκοπό την κα-
λύτερη δυνατή ανάδειξη της 
Κίρκης και των ομορφιών της.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του 
Δ.Σ. ενημερώθηκαν για την 

εξέλιξη των εργασιών ανακα-
τασκευής του κτιρίου του πα-
λιού Δημοτικού Σχολείου του 
οικισμού, που αναμένεται να 
ολοκληρωθούν στις αρχές της 
νέας χρονιάς ώστε το νέο κτί-
ριο να αποτελέσει στέγη για 
τις πολιτιστικές και κοινωνικές 
δράσεις του συλλόγου και της 

κοινότητας.
Επίσης, συζητήθηκε ο σχε-

διασμός νέων δράσεων τό-
σο για τα Χριστούγεννα όσο 
και για τη νέα χρονιά ώστε ο 
γραφικός οικισμός της Κίρκης 

να αποτελέσει πόλο έλξης για 
τους κατοίκους όχι μόνο του 
δήμου και του νομού Έβρου 
αλλά ολόκληρης της Περιφέ-
ρειας.

ΕΒΡΟΣ  11
Συνάντηση του ∆ημάρχου Αλεξ/πολης με το 
νέο ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ       

Συζητήθηκε ο σχεδιασμός νέων 
δράσεων τόσο για τα Χριστούγεννα όσο 
και για τη νέα χρονιά ώστε ο γραφικός 
οικισμός της Κίρκης να αποτελέσει πόλο 
έλξης

Ό
ταν το 1977 είχα προσληφθεί στον ΟΣΕ, οι 
αποφάσεις για την λειτουργία του Οργανισμού 
λαμβάνονταν ουσιαστικά από τους τρεις γενι-
κούς διευθυντές του που προέρχονταν από τα 
στελέχη του Οργανισμού. Ποιό ήταν το πλεο-
νέκτημα αυτής της επιλογής της κορυφής της 

υπηρεσιακής πυραμίδας; Και τότε οι επιλογές είχαν κομματική 
χροιά, μόνιμη παθογένεια της χώρας, όμως η επιλογή γίνονταν 
μεταξύ των αρχαιοτέρων της επετηρίδας, έτσι ώστε οι επιλεγέ-
ντες είχαν μεγάλη εμπειρία, ήταν γνώστες των προβλημάτων 
και της ιδιαιτερότητας της λειτουργίας του σιδηροδρόμου και 
της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Τα προβλήματα διογκώ-
θηκαν όταν μετά αρκετά χρόνια οι θέσεις αυτές πληρώνονταν 
από την "αγορά", δηλαδή με στελέχη εκτός του ΟΣΕ με αποτέ-
λεσμα οι επιλεγμένοι να αγνοούν τη λειτουργία σιδηροδρόμου, 
διότι ο σιδηρόδρομος ήταν αντικείμενο αποκλειστικά του ΟΣΕ, 
και ως εκ τούτου να αδυνατούν να αξιολογήσουν τις πραγμα-
τικές ανάγκες του, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που προέρχο-
νταν από συγγενείς κλάδους. Σημειωτέον ότι η λειτουργία και 
τα προβλήματα του σιδηροδρόμου αποτελούν εξειδικευμένο 
αντικείμενο, και στοιχεία του μόνον, ακροθιγώς και αυτά, μνη-
μονεύονται στα Πολυτεχνεία. 

Η λειτουργία του είναι ένας συγκερασμός ειδικοτήτων, "a new 
profession" (ένα νέο επάγγελμα), όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
για τους μηχανικούς του σιδηροδρόμου  το Advanced Railway 
Research Center (ARRC) της Βρετανίας. Αν αυτό συμβαίνει σε 
μεγάλο βαθμό με τα στελέχη του οργανισμού που διορίζονται 
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, είναι αυτονόητο ότι υφίσταται 
στον υπερθετικό βαθμό για την πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου. Ποιό είναι το αποτέλεσμα; Να θεωρεί το υπουργείο ότι όσα 
περισσότερα χρήματα δαπανήσει για ένα σιδηροδρομικό έργο 
τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει, άσχετα αν αυτά υπερ-
βαίνουν κατά πολύ τον επιδιωκόμενο σκοπό του έργου που θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με πολύ λιγότερες, με ελάχιστες ίσως 
δαπάνες. Ώστε τα πλεονάζοντα ποσά να εξυπηρετήσουν παρα-
γωγικούς στόχους.  

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του σιδηροδρομι-
κού άξονα Αλεξ/πολης - Ορμενίου - Ελληνοβουλγαρικών συ-
νόρων, μήκους 178 km, ο οποίος έχει ανακαινιστεί πρόσφατα, 
το 2011 είχε ολοκληρωθεί ουσιαστικά η ανακαίνισή του,  με 
τα καλύτερα υλικά επιδομής και είχε βελτιωθεί η χάραξη του 
στα όρια της ζώνης απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται ταχύτητες 100 - 140 km/h, και είχε στοιχίσει 
120 εκ. ευρώ, αλλά έκτοτε με την "εξυγίανση" του ΟΣΕ με το 
Ν.3891/2010 και τη μαζική εκδίωξη του προσωπικού παρέμεινε 
αναξιοποίητος. Όμως το υπουργείο υποδομών πριν λίγους μή-
νες ανήγγειλε την αναβάθμιση της ήδη ανακαινισθείσης γραμ-
μής, προϋπολογισμού 815 εκ.. Μάλιστα ως πρώτο στοιχείο της 

αναβάθμισης αναφέρει την "μετατροπή της γραμμής σε διπλή". 
Πότε όμως μια γραμμή μετατρέπεται από απλή (μονή) σε δι-
πλή; Όταν η χωρητικότητα της απλής γραμμής, αφού εξαντλη-
θεί κάθε τεχνολογική δυνατότητα αύξησής της (σηματοδότηση, 
τηλεδιοίκηση, κ.α.) δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει τον φόρτο της 
υφιστάμενης κυκλοφορίας ή υπάρχει προοπτική σημαντικής αύ-
ξησής της.  Όμως σήμερα στη γραμμή κυκλοφορεί μία μόνον 
επιβατική αμαξοστοιχία, πλην Σαββάτου - Κυριακής. 

 Μήπως ο μέγιστος αναμενόμενος κυκλοφοριακός 
φόρτος του σιδηροδρομικού άξονα από το λιμάνι της Αλεξ/
πολης  δικαιολογεί διπλή γραμμή; Σε ημερίδα που πραγματο-
ποιήθηκε στην Αλεξ/πολη στις 21 Ιουλίου 2017, η PLANNING 
Α.Ε., η οποία ανέλαβε τη μελέτη αξιοποίησης του λιμένα Αλεξ/
πολης, ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με τα φορτία που προσδοκά 
να συρρεύσουν στο λιμάνι, κατά μέσον όρο θα δρομολογού-
νται ημερησίως 6 αμαξοστοιχίες των 25 βαγονιών των 2 εμπο-
ρευματοκιβωτίων έκαστο ενώ στο peak της απόδοσής του δεν 
θα υπερβαίνουν τις 12 αμαξοστοιχίες των 25 βαγονιών. Όταν 
όμως πριν την ανακαίνιση της γραμμής, όταν υφίστατο η παλαιά 
γραμμή με υλικά επιδομής των αρχών του 20ου αιώνα, κυκλο-
φορούσαν καθημερινά 11 τρένα (10 επιβατικά + 1 εμπορικό), 
είναι αυτονόητο ότι σήμερα με την ανακαινισμένη γραμμή και 
υψηλότερες ταχύτητες, δεν υφίσταται θέμα χωρητικότητας της 
μονής γραμμής. Και για έναν πρόσθετο λόγο: Μεταξύ Αλεξ/πο-
λης – Ελληνοβουλγαρικών συνόρων, υφίστανται 13 σταθμοί. 
Ρυθμίζοντας τη λειτουργία των σταθμών, δηλαδή τον αριθμό 
των λειτουργούντων σταθμών και το εύρος λειτουργίας τους, 
μπορείς να ρυθμίζεις τη χωρητικότητα του σιδηροδρομικού άξο-
να, να αυξομειώνεις δηλαδή τον αριθμό των κυκλοφορού-

ντων αμαξ/χιών. Επομένως ο προσδοκώμενος κυκλοφοριακός 
φόρτος δεν δικαιολογεί την κατασκευή διπλής γραμμής αλλά 
ούτε καν την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης 
- τηλεδιοίκησης.

Διότι η επένδυση της ηλεκτροκίνησης, υψηλού κόστους εγκα-
τάστασης και συντήρησης, πραγματοποιείται όταν τα φορτία που 
προβλέπεται να διακινηθούν υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο 
όριο ώστε το κόστος της ηλεκτρικής έλξης να καταστεί φθη-
νότερο από αυτό της ντηζελοκίνησης. για να είναι η επένδυση 
παραγωγική και κερδοφόρα (βλ. συνημμένο Helmut Bendel κ.α. 
Die elektrise Lokomotive, σελ. 19, σχήμα 1.4/1, Berlin 1994). 
Όμως το όριο αυτό είναι παρασάγγας μεγαλύτερο από τον μέ-
γιστο προσδοκώμενο φόρτο της γραμμής. 

Μήπως οι ταχύτητες των 100 - 140 km/h κρίνονται ανεπαρ-
κείς; Η ανωτάτη επιτρεπομένη ταχύτητα των εμπορικών αμα-
ξοστοιχιών είναι 100km/h. Αλλά και πανευρωπαϊκά η  επιτρε-
πόμενη ταχύτητα των εμπορικών αμαξοστοιχιών κυμαίνεται σε 
αυτά τα επίπεδα. Επομένως ο άξονας ικανοποιεί σε ταχύτητα 
τις ανάγκες των εμπορευματικών μεταφορών αλλά και των επι-
βατικών, ιδιαίτερα αν μελλοντικά λειτουργήσει ο προαστιακός. 

Γιατί γράφονται όλα αυτά; Για να γίνει κατανοητό ότι καμία 
πρόσθετη επένδυση δεν είναι αναγκαία στη γραμμή Αλεξ/πο-
λης – Ελληνοβουλγαρικών συνόρων πλην της ανάκτησης της 
απολεσθείσης συντήρησής της, που ήταν επιβεβλημένη εντός 
του κύκλου συντήρησής της και αγνοήθηκε, και της επέμβασης 
σε μεμονωμένα τμήματα, ελάχιστου συνολικού κόστους. Η πε-
ριοχή έχει ανάγκη από την παραγωγική αναβάθμισή της και όχι 
από υπερβολές που υπερβαίνουν τις ανάγκες.

Aναλύσεις

Έργα για τα έργα;
ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

η αναγγελία από το υπουργείο υποδομών για την ανα-
βάθμιση της γραμμής Αλεξ/πολης - Ορμενίου

Διάγραμμά που φαίνεται ότι εγκαθιστάς ηλεκτροκίνηση ΜΟΝΟΝ 
πέραν ενός συγκεκριμένου μεταφορικού φόρτου διότι διαφορετι-
κά είναι πολύ υψηλότερου κόστους έναντι της πετρελαιοκίνησης
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 SUDUKU

5 4 8

1 4 3

4 6 1

7 9 3 8 1

5 7

1 8 7 2 5

5 4 7

6 7 5

1 8 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)
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Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.77)

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

2 9 4

5 8 4 9

9 1

8 2 4 5

3 5 1 4

8 3 5 6

7 9

6 2 5 1

3 7 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Ψυχραιμία τα χαρακτηρίζει — Ένα από 
τα Δωδεκάνησα.
2. Κάστανο εκλεκτής ποιότητας — Ειλι-
κρινή, ξεκάθαρα (μτφ.).
3. Εκεί βρισκόταν το χρυσόμαλλο δέρας 
— Σ' εκείνο το μέρος — Επινόησε το πιά-
νο με ουρά.
4. Εκτρέφεται και για τ' αβγά της — Μέρος 
του σκελετού του αυτοκινήτου.
5. Ψάρι του γλυκού νερού — Το ύψος — 
… Πεν: σταρ του Χόλιγουντ.
6. Ο αριθμός 201 — … μόλα: ναυτικό πρό-
σταγμα — Μακριά… αρχαίων.
7. Ανοιχτός προλιμένας — Καλοκαιρινά 
υφάσματα — Μια νότα.
8. Σκανδιναβικές αερογραμμές — Εργά-
ζεται σε μαιευτήριο — Διπλό… δηλώνει 
βιασύνη.
9. Ορισμένες εκμεταλλεύεται ο Ε.Ο.Τ. — 
Λέγεται η ηθοποιός Αδαμάκη.
10. Αδελφοί… του εμπορίου — Είναι τα 
υφάσματα από αμίαντο — Η αρχαία ιω-
νική διάλεκτος.
11. Την κάνει ο… καλοφαγάς — Επαρ-
χία της Κίνας.
12. Αρχαία πόλη της Μακεδονίας — Τραυ-
ματισμός.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο Τάκης και η Κατίνα πετούν προς Αυστραλία 
για δύο εβδομάδες διακοπές για να γιορτάσουν 
την 40ή επέτειό τους.

Ξαφνικά, ακούγεται ο κυβερνήτης από τα με-
γάφωνα:

Κυρίες και κύριοι, φοβάμαι ότι έχω κάποια πο-
λύ άσχημα νέα. Οι μηχανές μας σταμάτησαν και θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε προσγείωση έκτακτης 
ανάγκης. Για καλή μας τύχη βλέπω ένα αχαρτογρά-
φητο νησί κάτω από εμάς και μάλλον θα καταφέ-
ρουμε να προσγειωθούμε στην παραλία. Το άσχη-
μο της υπόθεσης είναι ότι μάλλον δεν μπορέσουν 
ποτέ να μας εντοπίσουν και θα πρέπει να ζήσουμε 
για πάντα στο νησί. Χάρη στην ικανότητα του πλη-
ρώματος, το αεροπλάνο προσγειώνεται με ασφά-
λεια στο νησί.

Μετά από μια ώρα, ο Τάκης γυρίζει στη γυναίκα 
του και την ρωτά: “Κατίνα, εξοφλήσαμε την κάρ-
τα της American Express;” “Όχι, γλυκέ μου», του 
απαντά η Κατίνα.

Ο Τάκης, που είναι ακόμη ταραγμένος από την 
προσγείωση, ρωτά στη συνέχεια:

“Κατίνα, την πληρώσαμε την MasterCard;”«Ω, 
όχι! Συγγνώμη. Ξέχασα να κάνω την κατάθεση», 
λέει η Κατίνα”Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο ρε 
Κατίνα. Μήπως θυμάσαι αν εξόφλησες την Visa 
αυτό το μήνα;”

“Συχώρα με Τάκη», λέει η Κατίνα κλαίγοντας, 
«αλλά ούτε αυτή πρόφτασα να ξοφλήσω».

Ο Τάκης την αρπάζει και της δίνει το μεγαλύτε-
ρο φιλί εδώ και 40 χρόνια.

Η Κατίνα, τραβιέται και τον ρωτά με απορία, “Τι 
ήταν αυτό;”

Και ο Τάκης απαντά: Σωθήκαμε! Θα μας βρούνε.

* * * * * * *
Λέει ο γιατρός στον ασθενή:
- "Το πρωί θα πάρεις ένα κόκκινο χάπι μαζί με 

ένα ποτήρι νερό, το μεσημέρι ένα μπλε χάπι μαζί 
με ένα ποτήρι νερό και το βράδυ ένα πράσινο χάπι 
μαζί με ένα ποτήρι νερό."

- "Γιατί τι έχω", ρωτά ο ασθενής;
- "Δεν πίνεις πολύ νερό!!

-- Συστατικά --
• 500 γρ. αλεύρι, σκληρό
• 40 γρ. ζάχαρη
• 10 γρ.αλάτι
• 100 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου
• 2 αυγά
• 1 κρόκος αυγού
• 150 γρ. νερό
• 25 γρ. μαγιά
• 300-400 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, ζεσταίνουμε το νερό περίπου στους 50 

βαθμούς Κελσίου και λιώνουμε μέσα σ αυτό τη 
μαγιά, το αλάτι και τη ζάχαρη.

• Στη συνέχεια, ρίχνουμε αυτό το μείγμα και όλα 
τα υπόλοιπα υλικά (εκτός από την κουβερτούρα) 
στο μίξερ ή σε ένα βαθύ σκεύος και ζυμώνουμε 
πολύ καλά μέχρι το μείγμα να ξεκολλάει εύκολα 
από το σκεύος.

• Μοιράζουμε τη ζύμη σε ατομικά φαρμάκια (να μην 
ξεπερνά το 1/3 της φόρμας) και στο κέντρο της 
κάθε φόρμας (μέσα στη ζύμη) τοποθετούμε ένα 
κομμάτι κουβερτούρας περίπου 30 - 40 γραμμάρια.

• Αφήνουμε τα φορμάκια σε ζεστό περιβάλλον να 
τριπλασιάσουν τον όγκο τους και τέλος τα ψήνου-
με σε φούρνο που έχουμε προθερμάνει στους 200 

βαθμούς Κελσίου για 40 λεπτά περίπου.
• Τα μπριος με σοκολάτα είναι έτοιμα.
• Καλή απόλαυση!

--Συμβουλές--
• Καταναλώνουμε τα μπριος την ίδια ημέρα.
• Για έξτρα γεύση, μπορούμε να πασπαλίσουμε τα 

μπριος με άχνη.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Mπριος γεμιστά με λιωμένη σοκολάτα
 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Αυτός που επαγγελματικά οδηγεί άμαξα 
— Περιοχή της Αττικής.
2. Ομάδα εθνών της ΝΑ. Ασίας — Συνοδεύει 
τη… σάρα — Μαγειρεμένη τροφή.
3. … Σανταό: Ιάπωνας στρατηγός (1877-
1966) — Άχρηστα… χωράφια.
4. Δυσκολοπρόφερτο από μερικούς σύμφω-
νο — Με άνεργους ασχολείται (αρχικά) — 
Κάνει το καλώς… καλύτερο.
5. … Μπένινγκ: ηθοποιός — Σύμφωνο του 
αλφαβήτου — Αρχή… τήξης.
6. Γάλλος νομπελίστας συγγραφέας — Προ-
εστός, προύχοντας.
7. Νωχελική… προστακτική — Ξανά, εκ νέ-
ου — Διεθνής ονομασία του ακρωτήριου.
8. Μουσείο με κέρινα ομοιώματα — Φάρ-
μακο (αρχ.).
9. Και άλλα… σύντομα — "… αριστεύειν": αρ-
χαίο ρητό — Γιατρειά, θεραπεία.
10. Με τις μάρες… ασυναρτησίες — Τζέ-
ιμς…: Αμερικανός ηθοποιός — Πρώτα στον… 
εγωισμό.
11. Μακρύ δόρυ — Ρήμα για… ροδοπέταλα.
12. Είναι οι δήμοι και οι κοινότητες (αρχικά) 
— Η πρωτεύουσα της Νορβηγίας — Στρα-
τιωτικά αρχικά.
13. Πολυμερής ουσία χρήσιμη στην κατα-
σκευή υφαντικών ινών — Καλή κατάσταση 
του οργανισμού, υγεία.
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Εικόνες απίστευτης ομορφιάς κατάφερε να 
αιχμαλωτίσει ο Γιώργος Κράλλης, στο Πόρτο 
Λάγος, όπου έχουν αυτή την εποχή βρίσκο-
νται τα φλαμίνγκο.

Ο γνωστός Ξανθιώτης φωτογράφος και 
video designer ανάρτησε τις εντυπωσιακές 
φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαρια-

σμό, σημειώνοντας “Μόλις ο ήλιος έκανε την 
εμφάνισή του επάνω απο τη λίμνη Βιστωνίδα”

Είναι πράγματι, ό,τι πιο εντυπωσιακό έχει 
καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια στο σημείο 
όπου σταθμεύουν αυτή την εποχή  τα θεα-
ματικά πτηνά.  
(xanthi2.gr)

Το καλοκαίρι το φαι-
νόμενο γέμισε ακτές 

και προβλημάτισε

Το φαινόμενο της τοξικής 
βλέννας που έκανε πάλι την εμ-
φάνισή του στη θάλασσα του 
Μαρμαρά σχολιάζει μιλώντας 
στην εκπομπή ο καθηγητής Ωκε-
ανογραφίας, Γιώργος Συλαίος, ο 
οποίος μιλά και για τους φόβους 
που υπάρχουν για μολυσμένα 
ψάρια. Σύμφωνα με τον κ. Συλαίο, 
η επανεμφάνιση του φαινομένου 
είναι το αποτέλεσμα του χαμηλού 
επιπέδου διαχείρισης των υγρών 
αποβλήτων που καταγράφονται 
στη γειτονική χώρα. 

«Έχουμε υγρά απόβλητα που 

προκύπτουν από την αστική δρα-
στηριότητα μέσω των οικισμών 
που είναι κατά 80% ανεπεξέρ-
γαστα και πέφτουν στη θάλασ-
σα του Μαρμαρά, έχουμε βιομη-
χανικά απόβλητα τα οποία είναι 
σχεδόν 100% επίσης ανεπεξέρ-
γαστα και πέφτουν στους χειμάρ-
ρους και από εκεί στην παράκτια 
θάλασσα. Τέλος, έχουμε τα από-
βλητα τα οποία προκύπτουν από 
τις αγροτικές καλλιέργειες», επι-
σημαίνει ο κ. Συλαίος. 

«Με την πρώτη βροχόπτωση 
λιπάσματα και φυτοφάρμακα με-

ταφέρονται ως διάχυτη ρύπανση 
στην παράκτια περιοχή», συμπλη-
ρώνει ο καθηγητής και αναφέ-
ρεται επίσης στην επίδραση της 
ναυσιπλοϊας η οποία μέχρι τώρα 
είχε υποεκτιμηθεί. «Τα πάρα πολ-
λά σκάφη που υπάρχουν στη θά-
λασσα του Μαρμαρά είναι ένα ζή-
τημα», λέει χαρακτηριστικά. Όπως 
σχολιάζει ο κ. Συλαίος, σιγά σιγά 
η ρύπανση θα φτάσει και στη χώ-
ρα μας και ειδικότερα στο Βόρειο 
Αιγαίο, όπως έγινε και την άνοιξη.
 ΠΗΓΗ: OPEN / ethnos.gr

Θα φτάσει ξανά στην Ελλάδα η τοξική βλέν-
να από τη θάλασσα του Μαρμαρά;

Δραματική είναι η 
κατάσταση κάθε κα-

λοκαίρι με τα πεταμένα 
αποτσίγαρα στις παρα-

λίες μας

Στα 30 δισεκατομμύρια υπολογίζο-
νται οι γόπες που απορρίπτονται στο 
περιβάλλον κάθε χρόνο στην Ελλάδα, 
δημιουργώντας γενικότερο πρόβλημα, 
καθώς τα τσιγάρα περιέχουν διάφορες 
τοξικές ουσίες και μικροπλαστικό στο 
φίλτρο τους.

Αναλυτικότερα, από τα επίσημα στοι-
χεία πωλήσεων και φόρων προκύπτει ότι 
ο αριθμός των αποτσίγαρων είναι κάθε 
χρόνο 22 δισεκατομμύρια στη χώρα, 
ενώ ακόμη 8 δισεκατομμύρια προστί-
θενται σε αυτόν από τα παράνομα τσι-
γάρα που κυκλοφορούν και λόγω της 
πανδημίας και της οικονομικής κρίσης 

έχουν αυξηθεί κατά πολύ.
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζει ο συ-

νιδρυτής και διευθυντής του μη κερ-
δοσκοπικού οργανισμού Cigaret 
Cycle, Γιώργος Σακελλαρίου, με αφορ-
μή την υλοποίηση του προγράμματος 
#gopafree, για την ανακύκλωση των 
αποτσίγαρων. Μέσω του προγράμματος, 
στο οποίο συμμετέχουν ήδη 15 Δήμοι 
από όλη την Ελλάδα, οι γόπες συγκε-
ντρώνονται σε 320 ειδικούς κάδους που 
έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία 
και στη συνέχεια μεταφέρονται στο εξω-
τερικό. Εκεί γίνεται η επεξεργασία τους, 
που περιλαμβάνει την αποτοξικοποίη-

ση των απο-
τσίγαρων, 
την κομπο-
στοποίηση 
υπολειμμά-
των χαρτιού 
και καπνού 
για την παρα-
γωγή λιπάσματος 
και την ανακύκλωση 
των μικροπλαστικών για την 
παραγωγή πρώτης ύλης για βιομηχανι-
κά προϊόντα, όπως παγκάκια, παλέτες, 
γλάστρες και άλλα αντικείμενα.

30 δισ. οι γόπες τσιγάρων στο περιβάλλον 
κάθε χρόνο στην Ελλάδα

Οι επιστήμονες προειδοποι-
ούν ότι η θερμοκρασία του πλα-
νήτη αυξάνεται, με αποτέλεσμα 
πολλά σημεία της γης να απει-
λούνται από πρωτοφανείς ξη-
ρασίες και θανατηφόρες πλημμύ-
ρες. Πόσο απειλούνται ελληνικές 
παραθαλάσσιες πόλεις, όπως ο 
Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη από 
την κλιματική αλλαγή; 

Ενώ οι καταστροφι-
κές πυρκαγιές των 
προηγουμένων 
μηνών και οι 
πλημμύρες 
που ακολού-
θησαν δεί-
χνουν ότι οι 
επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλα-
γής είναι πιο κοντά 
μας από ό,τι πιστεύουμε, 
ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
Climate Central δημιουργεί ει-
κόνες από το μέλλον, θέλοντας 
να δείξει πώς θα μοιάζουν οι με-
γάλες πόλεις εάν η θερμοκρα-
σία του πλανήτη ανέβει κατά 3 
βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα 
προ-βιομηχανοποίησης επίπεδα. 

Οι παραθαλάσσιες πόλεις θα 
χρειαστεί να υιοθετήσουν πρω-

τ ο -
φ α ν ή 

μ έ τ ρ α 
για να απο-

τρέψουν τα νε-
ρά της θάλασσας από το 

να «καταπιούν» τις πιο κατοι-
κημένες περιοχές τους, τονί-
ζει η έρευνα, που έγινε σε συ-
νεργασία με επιστήμονες από 
το Princeton University και το 
Potsdam Institute for Climate 
Impact Research. Όμως ακόμα 
και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, 
δηλαδή εάν οι εκπομπές ρύπων 

αρχίσουν να μειώνονται σήμερα 
και μειωθούν στο μηδέν έως το 
2050, η θερμοκρασία του πλανή-
τη θα αγγίξει το όριο επιφυλακής 
των +1,5 μονάδων, πριν να αρχί-
σει να υποχωρεί. Αντίθετα, εάν οι 
εκπομπές ρύπων συνεχίσουν να 
αυξάνονται και πέραν του 2050, 
ο πλανήτης θα μπορούσε να θερ-
μανθεί κατά 3 βαθμούς Κελσίου 
από τη δεκαετία του 2060 ή του 
2070 και η στάθμη των ωκεα-
νών θα συνεχίσει να ανεβαίνει 
τις επόμενες δεκαετίες.

Κλιματική αλλαγή: Εικόνες από το μέλλον; Εικόνες απίστευτης ομορφιάς 
στο Πόρτο-Λάγος !

Περιβαλλον

Mαγικές φωτογραφίες 
από τα φλαμίνγκο 

Οι επι-
στήμονες προειδο-

ποιούν: Η θάλασσα θα 
«σκεπάσει» την Αριστο-

τέλους

«Πάνω από 1 εκατ. αποτσίγαρα συνέλεξε και ανακύκλωσε από το 2019 ο 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός Cigaret Cycle. Τα αποτσίγαρα συλλέγονται 
σε ειδικούς κάδους και μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί 30 στην Κεντρική 

Μακεδονία και πάνω από 300 σε όλη την Ελλάδα.» 
Γιώργος Σακελλαρίου,  διευθυντής του ΜΚΟ Cigaret Cycle 
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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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Δρομολόγια

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:  09:45 - 22:45
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 22:45
ΠΕΜΠΤΗ: 09:45 - 22:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 21:05
ΠΕΜΠΤΗ: 0:10 - 21:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 19:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:10 - 21:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  20:05
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 18:30
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  18:30
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
∆ευτέρα  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
∆ευτέρα 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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 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 ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. 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 ∆ιδ/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
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 25510-24018 
Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Μοναστηριώτου ∆ιαμαντίδου  Βενιζέλου 
54 (όπισθεν ΟΤΕ)  ✆ 2551024266
ΦΕΡΕΣ 
Χατζή ∆ήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744
ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303
207 ✆2554022013
∆I∆YMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 ✆2553022322
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Σιανκούρη Αναστασία Κωνσταντινουπό-
λεως 259 ✆2552021141

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Επέτειοι

• Παγκόσμια Ημέρα για τον 
Τραυλισμό

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
1ος Νυχτερινός αγώνας της 
Θράκης στην Αλεξανδρούπο-
λη  
• Σάββατο 23 Οκτωβρίου στην 
παραλιακή ζώνη 
• Εγγραφές μέχρι την Δευτέρα 
18/10
• https://thraki-nightrun.
mycoach.gr/registration 
#registration
----------------------------------
Κυριακές στο Μουσείο… 
∆ιαδραστικές Μουσικές 
παραστάσεις
• Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, 
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

31/10/21,  14/11/2021 &
28/11/2021 στις 11:00
Για παιδιά από 4 έως 8 ετών. 
Πληροφορίες και εγγραφές: 
2551036663
----------------------------------
Παρουσίαση βιβλίου "Ραγιάς" 
του Γιάννη Καλπούζου
• Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, 
20.00

• Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 
• Για τον συγγραφέα και το έργο 
του θα μιλήσει η Άννα Σιδερά, 
Ιστορικός Τέχνης
----------------------------------
Καλλιτεχνικό εργαστήρι για 
παιδιά

«Ταξιδεύουμε στον μαγικό κό-
σμο του ζωγράφου Αλέξη Ακρι-
θάκη»

• Σάββατο 23 Οκτωβρίου
• 10:00-11:30 το πρωί για παι-

διά 5-8 χρόνων, και 12:00-13:30 
για παιδιά 9-12 χρόνων

• Δημοτική μας βιβλιοθήκη 
Αλεξανδρούπολης
----------------------------------
Εργαστήριο στη γαλλική 
γλώσσα και τον πολιτισμό 
• Για παιδιά 5-8 ετών 
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξαν-
δρούπολης
• Σάββατο 23 Οκτωβρίου, 11:00 
- 13:00
----------------------------------
"Συζητώντας για τον 
ρατσισμό" ∆ιάλεξη για 
ενήλικες 
• Δευτέρα 25 Οκτωβρίου,  7-9μμ
• Δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξαν-
δρούπολης
----------------------------------
Βιωματικό εργαστήριο για 
ενήλικες 
• Τετάρτη 27 Οκτωβρίου , 6-8μμ
• Δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξαν-
δρούπολης

1. Ότι στον Κρόνο και στον Δία η βροχή 
αποτελείται από διαμάντια; (Φύγαμε 
για Κρόνο; Ή για Δία; Τί είναι πιο κο-
ντά βρε παιδιά;)

2. Ότι αν συγκεντρώναμε την ενέργεια 
που δημιουργεί η καρδιά μας για μία 
ημέρα, θα μπορούσαμε να τροφοδο-
τήσουμε ένα φορτηγό για να κινηθεί 
για τριάντα δύο χιλιόμετρα;

3. Ότι αν κρατήσετε ένα χρυσόψαρο σε 
ένα σκοτεινό δωμάτιο το χρώμα του 
θα φύγει;

4. Ότι καίμε περισσότερες θερμίδες όταν 
κατσουφιάζουμε παρά από όταν γε-
λάμε; (Κρίμα πάντως)Î

5. Ότι το ανοιχτήρι για τις κονσέρβες 
εφευρέθηκε σαράντα οκτώ χρόνια 
μετά τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα;

6. Ότι τα μάτια ενός στρειδιού είναι με-
γαλύτερα από τον εγκέφαλό του;

7. Ότι το 1932 ο αυστραλιανός στρατός 
ξεκίνησε πόλεμο εναντίον των emus 
(είδος στρουθοκαμήλου) και τα που-

λιά νίκησαν;( Μα καλά τα πουλιά, τους 
Αυστραλούς τί τους έπιασε;)

8. Ότι το νιντέντο ιδρύθηκε κατά τη δι-
άρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας; (Ποιος θα το φανταζόταν;)

9. Ότι το Κιμ Γιονγκ-ουν είναι το μόνο 
άτομο στη Βόρεια Κορέα που ονομά-
ζεται έτσι; Δεν υπάρχει συνωνυμία σε 
αυτή την περίπτωση

10. Ότι τα μάτια του Άλμπερτ Αϊνστάιν 
βρίσκονται σε μια θυρίδα ασφαλείας 
στη Νέα Υόρκη;

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

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  ∆ιαμέρισμα 
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.

Αβέρκιος, Μαξιμιλιανός.

Οδηγός
Εκδηλώσεων
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Η Γ Εθνική επιτέλους είναι εδώ! 
Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου και ώρα 
15:00 η Αλεξανδρούπολη FC κάνει 
πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Γ’ 
Εθνικής απέναντι στον Εθνικό Σο-
χού. Ο αγώνας θα γίνει στο Γήπεδο 
Φώτης Κοσμάς στην Αλεξανδρούπο-
λη και οι άνθρωποι της ομάδας απευ-
θύνουν κάλεσμα στο φίλαθλο κοινό 
να στηρίξει τη νέα αυτή προσπάθεια. 

Στο γήπεδο επιτρέπεται η είσο-
δος σε πλήρως εμβολιασμένους και 
αφού έχουν περάσει 14 μέρες από 
την μονή ή τη 2η δόση (δείχνοντας 
το πιστοποιητικό εμβολιασμού) και 
όσους έχουν πιστοποιητικό νόσησης 
6 μηνών. Επίσης παιδιά ηλικίας έως 
12 ετών μπορούν να έρθουν με το 
πιστοποιητικό του σελφ τεστ. Απα-
ραίτητη η χρήση μάσκας.

Εισιτήρια θα υπάρχουν κατα την 
είσοδο στο γήπεδο την ημέρα του 
αγώνα. Για περισσότερες πληροφο-

ρίες σχετικά με τα εισιτήρια μπορεί-
τε να επικοινωνήσετε με την κα Ρένα 
Καλαϊτζίδου στο 6981924511

Το πρόγραμμα 
Εγιναν γνωστοί έγιναν και οι διαι-

τητές των αναμετρήσεων.

Αναλυτικά:
Θερμαϊκός Θέρμης – Αναγέννη-

ση Πλαγιάς
Διαιτητής: Χάψας – Βοηθοί: Ανα-

στασίου, Χολάνης (Σερρών)
Δόξα Δράμας – Ορφέας Ξάνθης
Διαιτητής: Τσιλίκας – Βοηθοί: Ζα-

χαριάς, Καρασαββαΐδης (Καβάλας)
Νέστος Χρυσούπολης – Αγροτι-

κός Αστέρας
Διαιτητής: Τομαράς – Βοηθοί: Δό-

δογλου, Γκιόση (Θράκης)
Αλεξανδρούπολη – Εθνικός Σοχού
Διαιτητής: Χοροζόγλου – Βοηθοί: 

Παστιάδης, Ραβίκαλης (Δράμας)

Μ. Αλ. Ορφανίου – Πανδραμαϊκός
Διαιτητής: Τζίκας – Βοηθοί: Αγ-

γελόπουλος, Χατζηβασιλείου (Μα-
κεδονίας)

Άρης Αβάτου – Απόλλων Παρα-
λιμνίου

Διαιτητής: Στρατούδης – Βοηθοί: 
Κολιπέτρος, Τερζόπουλος (Έβρος)

Στο 90% ανέβηκε η πληρότητα 
των γηπέδων! Τι αναφέρει η νέα 
ΚΥΑ

Θυμίζουμε ότι την αύξηση της πλη-
ρότητας των γηπέδων στο 90% ανα-
κοίνωσε την Τετάρτη 20 Οκτωβρί-
ου η Εθνική Επιτροπή Προστασίας 
της Δημόσιας Υγείας. Μία εξέλιξη 
που προέκυψε κατόπιν αιτήματος του 

Υφυπουργείου Αθλητισμού, δίνοντας 
πλέον τη δυνατότητα στις ομάδες να 
έχουν περισσότερο κόσμο στις εξέ-
δρες.

Όπως ανακοινώθηκε, το ταβάνι 
για τα ανοιχτά γήπεδα με ηλεκτρο-
νικό εισιτήριο αποτελούν οι 40.000 
θεατές ενώ για τα κλειστά το όριο 
φτάνει στους 12.000 θεατές.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ 
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΟΧΟΥ     

Δείτε ποιοι έχουν δικαίωμα εισόδου στα γήπεδα

Επιτέλους πρεμιέρα στο πρωτάθλημα 
της Γ΄Εθνικής κατηγορίας !

Στο γήπεδο μπαίνουν το Σάββατο και επίσημα 
μετά από δύο χρόνια, οι ομάδες της Α2 Γυναικών. 
Στην μάχη της Α2 Γυναικών μπαίνουν το Σάββατο 
οι δυο γυναικείες ομάδες της Αλεξανδρούπολης, 
η Νίκη και ο Φοίνικας.

Η Νίκη Αλεξανδρούπολης θα φιλοξενήσει την 
ομάδα του ΑΟ Καβάλας, με μοναδικό στόχο τη 
νίκη, ενώ αντίθετα ο Φοίνικας Αλεξανδρούπο-
λης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Νέα Γενεά 
Ασβεστοχωρίου, σε μια δύσκολη εξόρμηση.

Το πρόγραμμα:
Α2 Γυναικών – Β’ Ζώνη – Α’ όμιλος – 1η αγω-

νιστική
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021
Μ. Παρασκευόπουλος, 18.00: Γ.Σ.Γ. Νίκη – 

Α.Ο. Καβάλας

Διαιτητές: Τονονίδης, Σταυρίδης, Γραμματεία: 
Σκαρλατούδη.

Ασβεστοχωρίου, 18.00: Μ.Α.Σ. Νέα Γενεά – 
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης

Διαιτητές: Γιωγιού, Μαλακίδης, Γραμματεία: 
Δρούκα.

Ι. Λεμονίδης Αμπελόκηποι, 18.00: Α.Σ. Ελπίς 
– Α.Σ. Γαία Δράμας

Διαιτητές: Κυριακόπουλος, Μπέλλος Ι., Γραμ-
ματεία: Χαλκιά.

Πρεμιέρα για Άθλο στην Pre League
Ξεκινάει το ταξίδι των Άθλου Ορεστιάδας και 

ΑΕ Κομοτηνής στην Pre League.
Έξι ομάδες συνολικά συμμετέχουν στον όμιλο 

των δύο εκπροσώπων της Θράκης και η πρεμιέ-
ρα είναι το Σάββατο 23 Οκτωβρίου.

Στην 1η στροφή του Βορείου ομίλου ο Άθλος 
θα φιλοξενηθεί από τον Πιερικό στην Κατερίνη 
και η Κομοτηνή θα υποδεχθεί τον Αριστοτέλη 
Σκύδρας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι διαιτητές:
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021
Δ.Α.Κ. Πολίχνης, 18.00: Πήγασος Πολίχνης – 

Α.Σ. Άρης
Διαιτητές: Βασιλειάδης, Τσιού-

λα, Γραμματεία: Λάμπρου, Παρα-
τηρητής: Μιχελινάκης.

Τ9 Κατερίνης, 18.00: Σ.Φ.Κ. Πι-
ερικός – Α.Σ. Άθλος

Διαιτητές: Παπαδογούλας, 
Δαλκιράνης, Γραμματεία: Καρα-
πέδη, Παρατηρητής: Θεμελής.

2ο Λυκ. Κομοτηνής, 18.00: 
Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής – Φ.Ε.Σ. 
Αριστοτέλης

Διαιτητές: Ιωαννίδης, Παπα-
χρήστου, Γραμματεία: Μιχαλι-
τσούδη, Παρατηρητής: Σαρδάνης

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές 
της 1ης αγωνιστικής. Πρεμιέρα 
για τον φιλόδοξο Άθλο στην Pre 
League

Συνέχεια με την 5η αγωνιστική με αρ-
κετά μεγάλα και ενδιαφέροντα παιχνίδια 
το Σαββατοκύριακο 23-24 Οκτωβρίου και 
στις δύο κατηγορίες της ΕΠΣ Έβρου. Στην 
Α’ κατηγορία ξεχωρίζει το Άβαντας – Διδυ-
μότειχο, με μόλις 3 βαθμούς να χωρίζουν 
τις δύο ομάδες που βρίσκονται σε 1η και 2η 
θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββατοκύ-
ριακου στην ΕΠΣ Έβρου σε κάθε κατηγορία:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Σάββατο 23/10 16:00
Άβαντα: Ατρόμητος Άβαντα – ΑΕ Διδυμο-
τείχου
Ορεστιάδας: Ορέστης Ορεστιάδας – Άρδας 
Καστανέων
Δημήτρης Μπακιρτζής: Έβρος Σουφλίου – 
Ποντιακός 
Κυριακή 24/10 Ώρα 16:00
Μαΐστρου: ΑΟ Μαΐστρου – Θράκη Φε-
ρών
Δραγάνας: Ιπποκράτης– ΑΟ Νεοχω-
ρίου
Φώτης Κοσμάς: Εθνικός Αλεξανδρού-
πολης – Ένωση Οινόης

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 23/10, Ώρα 16:00
 Γήπεδο Ασπρονερίου: Ατρόμητος 

Ασπρονερίου – Δόξα Ορεστιάδας
Κυριακή 24/10, Ώρα 11:0
Γήπεδο Βύσσας: Ακρίτας Νέας Βύσσας – 
ΠΑΕ Ριζίων
Γήπεδο Σαγήνης: Ηρακλής Σαγήνης – Ακρί-
τας Ορμενίου
Ομόνοια Φυλακίου – Διγενής Ακρίτας Σάκ-
κου
ΡΕΠΟ: Αετός Λεπτής

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 23/10, Ώρα 16:00
Γήπεδο Χηλής: ΑΕ Νέας Χηλής – Ακρίτας 
Δαδιάς
Γήπεδο Κορνοφωλιάς: ΑΕ Κορνοφωλιάς Λυ-
κόφης – Νίκη Απαλού
Κυριακή 24/10, Ώρα 11:00
 Γήπεδο Δορίσκου: ΑΟ Δορίσκου – Άνθεια 
1959
Γήπεδο Αγνάντιας: Φουρτούνα– ΑΟ Μάκρης
Γήπεδο Καππαδοκών: ΑΟ Καππαδοκών – 
ΑΟ Αρίστεινου

ΕΠΣ Έβρου: Με ντέρμπι 
το πρόγραμμα του 
Σαββατοκύριακου 
5η αγωνιστική σε Α’ και Β’ 
Κατηγορία

Α2 Γυναικών βόλει: Αρχίζουν 
οι μάχες για Νίκη και Φοίνικα 
Αλεξπολης


