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Κορονοϊός: Μαύρο ρεκόρ με 130 
νεκρούς από την αρχή της πανδημίας

Χαμόγελα μετά από καιρό στον Έβρο με αισθητή μείωση 
κρουσμάτων. Kαθαρή μείωση του ιικού φορτίου στα 
αστικά λύματα στην Αλεξανδρούπολη (-45%) την 

εβδομάδα 6 έως 12 Δεκεμβρίου ▶ 3

H ΓΝΩΜΗ

Από τις παρατάξεις Πόλη & Πολίτες - Βαγγέλης Λαμπάκης, 
Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση - Βαγγέλης Μυτιληνός και τον 

ανεξάρτητο σύμβουλο Παύλο Μιχαηλίδη ▶ 4

Κατάθεση κοινής εναλλακτικής πρότασης 
προϋπολογισμού οικονομικού 2022

Παραλαβή 8 
συμβατικών και 
8 ηλεκτρικών 

ποδηλάτων για 
δημόσια χρήση

Από το Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης για τους 

πολίτες του

Φαναράκια θα 
λαμπυρίσουν 

τον ουρανό της 
Αλεξανδρούπολης 

Ξεχωριστή δράση στο 
πάρκο της Ακαδημίας  

▶ 9

▶ 3

▶ 9

Το Night Santa Run έρχεται Το Night Santa Run έρχεται 
στην Αλεξανδρούπολη για στην Αλεξανδρούπολη για 
καλό σκοπό!  καλό σκοπό!  

Εξελίξεις στο Διδυμότειχο με Εξελίξεις στο Διδυμότειχο με 
την Σχολή Ψυχολογίας, με την Σχολή Ψυχολογίας, με 
νέες εντάσειςνέες εντάσεις

Δικηγόρος οικογένειας Τζεβριέ: 
«Ο δράστης έπαιζε θέατρο 

από την αρχή»
«Οι γιατροί έμειναν άναυδοι από το μέγεθος των 

ζημιών που της προκάλεσε». Ανακοίνωση του 
Συλλόγου Γυναικών Αλεξανδρούπολης  : «Καμία 

γυναίκα μόνη» 

▶ 5

Χιλιάδες Βορειοελλαδίτες στο 
Μπάνσκο για διασκέδαση σε 

ξέφρενα πάρτι  

▶ 8

▶  7  7

▶ 8

«Τραγική η κατάσταση 
στην αγορά λόγω του 
πρωινού ωραρίου»

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΉ 17 ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΟΛΉ ΤΉ ΧΩΡΑ   

 ● Ζητούν εξαίρεση από τον Υπουργό Ανάπτυξης, πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν

● Κασαπίδης στην ΕΡΤ: «Η κίνηση στην αγορά δεν θυμίζει άλλες χρονιές»

● Ιδιαιτέρως υποτονική χαρακτηρίζει ο εμπορικός κόσμος του Έβρου την κίνηση στις αγο-
ρές των πόλεων του νομού

▶ 3, 6
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1828
Ο Ιωάννης Καποδίστριας συνιστά 
με θέσπισμα τα πρώτα δικαστήρια 
στην Ελλάδα.

1937
Με διάταγμα του Στάλιν στοχοποιεί-
ται η ελληνική κοινότητα της ΕΣΣΔ 
ως εθνικώς ύποπτη. Αρχίζουν διώ-
ξεις.

1955
Ο πρώτος νεκρός του κυπριακού 
αγώνα. Ο Χαράλαμπος Μούσκος, 
αντάρτης της ΕΟΚΑ, φονεύεται κα-
τά τη διάρκεια της μάχης στους Αρ-
χαίους Σόλους. Ήταν ξάδελφος του 
Αρχιεπισκόπου Μακάριου.

1970
Το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο 
«Venera 7» προσεδαφίζεται στην 
Αφροδίτη. Είναι το πρώτο ανθρώ-
πινο δημιούργημα που φτάνει σε άλ-
λο πλανήτη και προτού καταστραφεί 
από την υψηλή θερμοκρασία και την 
πίεση στέλνει επί 23 λεπτά στη Γη πο-
λύτιμες πληροφορίες.

1971
Ο Παναθηναϊκός, εκπροσωπώντας 
την Ευρώπη στον τελικό του διηπει-
ρωτικού κυπέλλου, δίνει τον πρώτο 
αγώνα του στο Στάδιο Καραϊσκάκη 
με τη Νασιονάλ του Μοντεβιδέο. Ο 
αγώνας λήγει ισόπαλος 1-1 με γκολ 
των Φυλακούρη και Αρτίμε.

2008
Μέιντοφ
«Κανόνι» 50 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων από τον αμερικανό χρηματιστή 
Μπέρναρντ Μάντοφ, στη μεγαλύ-
τερη χρηματιστηριακή απάτη όλων 
των εποχών.

Γεννήσεις
1926
Νίκος Κούνδουρος, έλληνας σκη-
νοθέτης του κινηματογράφου. («Ο 
δράκος», «Μικρές Αφροδίτες») (Θαν. 
22/2/2017)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1025
Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (976-
1025). (Γεν. 958)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
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Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης
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2551024222, 2551029888 
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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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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Τα Χριστούγεννα της κρίσης …

“Μαύρα” θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα σε ολόκληρη τη βό-
ρεια Ελλάδα, με τεράστια περικοπή όλων των δαπανών, ελάχιστα 
δώρα με αποδέκτες κυρίως τα παιδιά και περιορισμό στις απολύ-
τως αναγκαίες αγορές, σύμφωνα και με τις μετρήσεις του δείκτη 
Northern Greece Business Index 500. 

Το δείγμα της φετινής έρευνας, όπως και το περσινό, είναι 400 
άτομα. Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομική κατάσταση του 84,9% των 
ερωτώμενων είναι χειρότερη, σε σχέση με τα περσινά Χριστούγεννα, 
έναντι αντίστοιχων ποσοστών 76,6% το 2010 και 44,2% το 2009. 
Και στον Έβρο η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, με τα νοικοκυριά 
να δίνουν αγώνα για να τα βγάλουν πέρα, σε μία οικονομική συ-
γκυρία που αυξάνονται όλα, εκτός από τις αποδοχές τους. Τα χει-
ρότερα Χριστούγεννα εκτιμούν πως θα περάσουν και οι επαγγελ-
ματίες του νομού.

 «Tα χειρότερα Χριστούγεννα των τελευταίων ετών είναι αυτά 
που περνάμε φέτος» τονίζει στη «Γνώμη» ο πρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κ. Στάθης Μακρίδης, καθώς υπο-
στηρίζει πως η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει μεγάλη πτώση στο 
ενδιαφέρον των καταναλωτών και στην κίνηση της αγοράς. «Η κα-
τάσταση στην αγορά σίγουρα είναι δύσκολη τονίζει ο νεοεκλεγμέ-
νος πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ, Χριστόδουλος Τοψίδης,

15
ΔΕΚ
2011

2-3
2-3
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Άκρως ανησυχητικές σκηνές που παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές εκτυλίχθηκαν στη Χαλκίδα  κατά τη 
διάρκεια συγκέντρωσης γονέων-αρνητών που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Οι διαδηλω-
τές έφτασαν στο σημείο να… κάψουν βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά το οποίο, όπως είπαν, μοιράστηκε την 
προηγούμενη εβδομάδα στα σχολεία και “κάνει προπαγάνδα στα μικρά παιδιά”.

Με λένε συντηρητική, αλλά 
δεν ξέρω πόσο συντηρητικό 
είναι το γεγονός ότι έχω ψη-
φίσει υιοθεσία από ομόφυλα 
ζευγάρια... Είχα ψηφίσει και 
το σύμφωνο συμβίωσης. Το 
κομμάτι των δικαιωμάτων το 
υπερασπίζομαι. 

Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Είπαν

Όποιος δεν θέλει να εμβο-
λιαστεί, ας μην εμβολιαστεί, 
αλλά δεν μπορεί να συμμε-
τέχει στην κοινωνία. Οι κα-
νόνες είναι απλοί. Μπορεί 
να πάει στο βουνό και να 
μείνει μόνος του. Κανένας 
δεν θα του εφαρμόσει με 
το ζόρι μια ένεση. .    

Γ. ΓΕΡΟΤΖΙΑΦΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΣΟΡΒΟΝΗΣ

Photo   Shoot

Τον χειρότερο απολογισμό σε 
θύματα του ιού απ' την αρχή της 
πανδημίας ανακοίνωσε σήμερα ο 
ΕΟΔΥ. Το τελευταίο 24ωρο κατέ-
ληξαν από επιπλοκές της Covid-19 
άλλοι 130 ασθενείς. Μέχρι τώρα 
το προηγούμενο θλιβερό ρεκόρ 
θανάτων ήταν 121.

Παράλληλα, άλλοι 700 άνθρω-
ποι δίνουν τη μάχη με τον κορο-
νοϊό διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ σήμερα ανακοίνωσε 
επίσης 5.736 νέα κρούσματα, εκ 
των οποίων τα 53 στον Έβρο. 

Τα νέα κρούσματα στην ΑΜΘ
• ΔΡΑΜΑΣ 44   •  ΕΒΡΟΥ 53
• ΚΑΒΑΛΑΣ 56   • ΞΑΝΘΗΣ 49
• ΡΟΔΟΠΗΣ 53  
Η διάμεση ηλικία των κρουσμά-

των είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 

106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία 
των θανόντων είναι 78 έτη (εύ-
ρος 0.2 έως 106 έτη). Η διάμεση 
ηλικία των διασωληνωμένων είναι 
64 έτη, τo 80,1% έχει υποκείμενο 
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και 
άνω. Μεταξύ των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 
568 (81.14%) είναι ανεμβολίαστοι 
ή μερικώς εμβολιασμένοι και 132 
(18.86%) είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι. Από την αρχή της πανδη-
μίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 
3.625 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών 
Covid-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 325 (ημερήσια με-
ταβολή -2.4%). 

Γ.Π.

Κορωνοϊός: Μαύρο ρεκόρ 
από την αρχή της πανδημίας

Σήμερα θάφτηκε η Τζεβριέ 
και τη συνόδευσαν γυναίκες!

∆ύσκολοι καιροί για αγορές
 Ιδιαιτέρως υποτονική χαρακτηρίζει 

ο εμπορικός κόσμος του Έβρου την κί-
νηση στις αγορές των πόλεων του νο-
μού, επαναφέροντας τα αιτήματα του 
κλάδου για στήριξη των μικρών και πο-
λύ μικρών επιχειρήσεων, «ώστε να κα-
ταφέρουν να συνεχίσουν τη λειτουργία 
τους», όπως ανέφερε μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας ο αντιπρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπο-
λης, Βασίλης Κασαπίδης. «Η κίνηση 
στην αγορά δεν θυμίζει άλλες χρονιές», 
δήλωσε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε 
πως τη δύσκολη συγκυρία επιδεινώ-
νουν οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις 
από την προηγουμένη χρονιά, για τις 
οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να δοθεί 

παράταση. Όσον αφορά τις επιστρεπτέ-
ες, ο εμπορικός κόσμος ζητά «να γίνουν 
ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις, αφού 
δεν έχει επανέλθει η κανονικότητα στα 
εμπορικά καταστήματα», όπως υποστή-
ριξε ο κ. Κασαπίδης. (ΕΡΤ)

Γ.Π.

Για όσους και όσες δεν γνωρίζουν στο 
μουσουλμανικό τυπικό δεν προβλέπεται συμ-
μετοχή γυναικών στην κηδεία και ειδικά στο 
μέρος του τελετουργικού που αφορά τη με-
ταφορά της σορού στο νεκροταφείο και την 
ταφή. 

Αυτή τη διαδικασία επιτελούν άνδρες που 
παραλαμβάνουν το νεκρό σώμα από το σπί-
τι και το μεταφέρουν στο νεκροταφείο, θά-
βοντας το, συνοδεία βέβαια θρησκευτικών 
λειτουργών. 

Η Τζεβριέ, η 29χρονη μουσουλμάνα από 
την Αλεξανδρούπολη που ξυλοκοπήθηκε μέ-
χρι θανάτου από τον σύντροφό της, κηδεύ-
τηκε σήμερα, Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, μέσα σε 
ένα φέρετρο τυλιγμένο με σελοφάν χωρίς 
ασπασμούς, χωρίς νεκρικές τιμές και μεταφε-
ρόμενη από τέσσερις άνδρες με λευκές αντι-
covid φόρμες, ανατρέποντας το μουσουλμα-
νικό τυπικό που θέλει την ταφή του σώματος 
εκτός φερέτρου και υπό άλλες συνθήκες.

Όμως η Τζεβριέ δεν ανέτρεψε μόνο το 
τυπικό μέρος αυτού του τυπικού. Ανέτρεψε 
την (τοξική) ουσία του: Το φέρετρο της συ-
νόδευσαν δεκάδες γυναίκες διαφόρων ηλι-
κιών και αυτό αποτελεί μία μικρή νίκη ενά-
ντια στην υπερ-θρησκευτική πατριαρχία. Με 
άλλα λόγια η Τζεβριέ αν και νεκρή κατάφερε 
ένα σημαντικό πλήγμα στον δολοφόνο της.

Γιατί, ο φυσικός αυτουργός του θανάτου 
της, ήταν μεν ο 32χρονος σύζυγός και πατέ-
ρας των παιδιών της, αλλά ο ηθικός αυτουρ-
γός είναι η κακώς εννοούμενη πατριαρχία 
που υποβαθμίζει τη θέση της γυναίκας στις 
κοινωνίες του 2021 και τις «αναγκάζει» να 
υπομένουν τις πάσης φύσεως ορέξεις των 
ανδρών (τους) ακόμη και όταν αυτές είναι 
θανατηφόρες.

Η Τζεβριέ λοιπόν δεν οδηγήθηκε μόνη 
στην τελευταία της κατοικία. Κι αυτό, ναι μεν 

δεν είναι ικανό να τη φέρει πίσω, αλλά μπο-
ρεί να γίνει αφορμή για να γλιτώσουν άλλες 
γυναίκες από το ίδιο βασανιστήριο ή/και την 
ίδια κατάληξη.

Μάλλον, όχι «άλλες γυναίκες». Αυτές οι 
γυναίκες που τη συνόδευσαν. Αυτές και όλες 
οι γυναίκες, είναι που πρέπει με την ίδια ζέση 
που διεκδίκησαν την παράστασή τους στην 
κηδεία, να διεκδικήσουν και το δικαίωμα τους 
στη ζωή. Το δικαίωμα τους στη μόρφωση, 
τη χειραφέτηση, την εργασία, την μητρότη-
τα όποτε το επιθυμούν ή νιώθουν έτοιμες.

Η Τζεβριέ χωρίς να το ξέρει (και μάλλον 
και χωρίς να το θέλησε ποτέ) κλώτσησε την 
πατριαρχία στ’ αχαμνά. Και την κλώτσησε πιο 
δυνατά από τις κλωτσιές του Καδίρ στην κοι-
λιά της. Δεν την σκότωσε, δυστυχώς. Αλλά 
ευτυχώς δεν θα ζητήσει καμία προς δήθεν 
συγγνώμη ενώπιον τηλεοπτικών και ιντερ-
νετικών καμερών τη υποδείξη νομικών συμ-
βούλων ή και όχι.

Η Τζεβριέ δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν. 
Εμείς της χρωστάμε. Και επειδή οι συγγνώ-
μες δεν «κάνουν παράδες» ούτε στον άλλο, 
ούτε στον εδώ κόσμο, αν όντως θέλουμε να 
της ξεπληρώσουμε τα οφειλόμενα μπορούμε 
να προσπαθήσουμε να (από)δείξουμε ότι ο 
κόσμος στον οποίο άφησε ορφανά τα παιδιά 
της, πρέπει και μπορεί να γίνει καλύτερος.

Ας ξεκινήσουμε απαιτώντας δικαιοσύνη. 
Για να ενώσουμε τις φωνές μας με τις ιδιό-
τυπες μυροφόρες που συνόδευσαν τη Τζε-
βριέ. Για να γίνει πιο ελαφρύ το χώμα της. 
Γιατί, ως όναρ παρέρχεται και διαλύεται πας 
άνθρωπος, αλλά όσο ζει, κανείς δεν έχει το 
δικαίωμα να του στερεί το όνειρο.

Η σακαταμένη αγκαλιά της Τζεβριέ δεν 
θα ξαναγίνει παρηγοριά για τα παιδιά της. 
Αλλά, οι δικές μας;

reportal.gr 
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Ο Δήμος Σουφλίου στις 9 
Δεκεμβρίου παρέλαβε oκτώ 
συμβατικά ποδήλατα και 
οκτώ ηλεκτρικά ποδήλατα 
από την Δημοσυνεταιριστική 
Έβρος Α.Ε Τα ποδήλατα θα 

τοποθετηθούν σε κεντρικό 
σημείο του Δήμου Σουφλίου 
από όπου οι πολίτες θα μπο-
ρούν να τα χρησιμοποιούν 
για όσο χρόνο επιθυμούν μέ-
σω ηλεκτρονικού συστήμα-
τος διαχείρισης. 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ 

Θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε 
χθες το πρωί σε χωριό του Δήμου 
Ορεστιάδας Σύμφωνα με πληρο-
φορίες του Ράδιο Έβρος ένας άτυ-
χος 71χρονος έχασε τη ζωή του 
έπειτα από πτώση από σημαντικό 
ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών 
στο σπίτι του, μεταφέρθηκε εσπευ-
σμένα στο Κέντρο Υγείας Ορεστιά-
δας, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αρ-
γά αφού είχε ήδη καταλήξει. Για τα 
αίτια του ατυχήματος διενεργείται 
η σχετική έρευνα. (radioevros.gr)

Το ερχόμενο Σάββατο, 18 Δεκεμβρί-
ου, θα πραγματοποιηθεί το Night 
Santa Run, η δράση που διοργανώ-
νει ο δήμος Αλεξανδρούπολης με 
φιλανθρωπικό σκοπό, αφού οι συμ-

μετέχοντες θα είναι και δωρητές τρο-
φίμων μακράς διάρκειας, τα οποία 
θα διατεθούν σε οικονομικά αδύνα-
μες οικογένειες μέσω του συλλόγου 
«Μέριμνα».

Στα προβλήματα λειτουρ-
γίας του νοσοκομείου Δι-
δυμοτείχου και της καρ-
διολογικής κλινικής του 
αναφέρονται οι βουλευ-
τές του ΚΚΕ, Γιάννης Δε-
λής και Λεωνίδας Στολτίδης, 
με ερώτηση που κατέθεσαν 
προς τον υπουργό Υγείας. 
Οι δύο βουλευτές επιση-
μαίνουν τις μεγάλες ελλεί-
ψεις σε ιατρικό, νοσηλευτι-
κό και τεχνικό προσωπικό, 
υπογραμμίζοντας πως «η 
κατάσταση έχει οξυνθεί με 
τραγικό τρόπο κατά την πε-
ρίοδο της πανδημίας»,

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην Αλεξανδρούπο-
λη καθίσταται γνωστό  ότι την Τετάρτη 15-12-2021, 
από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ. τα τμήματα Αδει-
ών Κυκλοφορίας και Αδειών Οδήγησης δεν θα εξυ-
πηρετούν το κοινό 
λόγω εκπαίδευσης 
των υπαλλήλων 
στις καινούριες 
ψηφιακές υπηρεσί-
ες του Υπουργείου 
Υποδομών & Με-
ταφορών.Η κ. Ιω-
άννα Βουλγαρίδου 
είναι διδάκτωρ Εκ-
παιδευτικής Ψυχο-
λογίας.

Σε συνέχεια της κοινής πρότασης για 
το Τεχνικό πρόγραμμα του 2022 και της 
υπερψήφισης αυτού από την πλειοψη-
φία του δημοτικού συμβουλίου, οι πα-
ρατάξεις Πόλη & Πολίτες - Βαγγέλης 
Λαμπάκης, Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκη-
ση - Βαγγέλης Μυτιληνός και ο ανεξάρ-
τητος δημοτικός σύμβουλος Παύλος Α. 
Μιχαηλίδης, καταθέτουν την δική τους 
εναλλακτική πρόταση για τον Προϋπο-
λογισμό του νέου έτους στην ειδική συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2021.

Όπως αναφέρουν: «Κοινή στόχευση 
όλων αποτέλεσε ξεκάθαρα η πολιτική 
των οικονομικών ελαφρύνσεων σε νοι-
κοκυριά και επαγγελματίες για όλο τον 
Δήμο της Αλεξανδρούπολης και μάλιστα 
σε μια συγκυρία πολύ δύσκολη τόσο λό-
γω της παρατεταμένης οικονομικής κρί-
σης των περασμένων ετών όσο και λό-
γω της πρόσφατης πανδημικής κρίσης.

Με αυτή την συνθήκη η εναλλακτική 
πρόταση της αντιπολίτευσης περιλαμ-
βάνει μείωση κατά 8 % στα δημοτικά 
τέλη για το 2022, εν αντιθέσει με την 
εισήγηση της δημοτικής αρχής για μη-
δενικές μειώσεις στα ανταποδοτικά τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού.

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες προτάσεις 
της αντιπολίτευσης  για τον προϋπολο-
γισμό του 2022, αξίζει να γίνει ιδιαίτε-
ρη μνεία στο σημαντικότατο ζήτημα της 
στάθμευσης που απασχολεί χρόνια τώρα 
την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Έτσι σε 
συνέχεια του Τεχνικού προγράμματος και 
της επιλογής του χώρου του παλιού κο-

λυμβητηρίου για την δημιουργία δημο-
τικού υπογείου πάρκινγκ, προβλέπεται 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την 
μελέτη ενός ολοκληρωμένου bussiness 
plan σχετικά με τη βιωσιμότητα του έρ-
γου, ως πρώτο βήμα υλοποίησης του.  

Σε ότι αφορά τον αγώνα της αυτο-
διοίκησης κατά της κλιματικής αλλαγής 
και των δεσμεύσεων και των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την 
ενέργεια για το έτος 2030, απαιτείται 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την προ-
ώθηση αειφόρων λύσεων και σε τοπικό 
επίπεδο. Ένα σκέλος των δράσεων που 
προτείνει η αντιπολίτευση για τις νέες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις και αποτυ-
πώνεται στο εναλλακτικό της σχέδιο για 
τον προϋπολογισμό, είναι μια σειρά από 
μελετημένες δενδροφυτεύσεις σε συγκε-
κριμένες περιοχές του δήμου, καθώς και 
μεταφυτεύσεις όπως στην περίπτωση 
του δημοτικού άλσους στο «Φυτώριο».

Τέλος και σε ότι αφορά τις δράσεις 
βελτίωσης της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία και προβλημάτων 
κινητικότητας, ενδεικτικά αναφέρεται 
στις προτάσεις της αντιπολίτευσης το 
υποέργο για την προμήθεια και εγκατά-
σταση ειδικού ανελκυστήρα στον χώρο 
της πλατείας του Φάρου.

Οι δημοτικές παρατάξεις
Πόλη & Πολίτες - Βαγγέλης Λαμπάκης
Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση - Βαγ-

γέλης Μυτιληνός
Και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-

βουλος Παύλος Α. Μιχαηλίδης»

Κατάθεση κοινής 
εναλλακτικής 
πρότασης 
προϋπολογισμού 
οικονομικού 2022

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΛΉ & ΠΟΛΙΤΕΣ - 
ΒΑΓΓΕΛΉΣ ΛΑΜΠΑΚΉΣ, ΑΔΕΣΜΕΥΤΉ ΝΕΑ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΉΣΉ - ΒΑΓΓΕΛΉΣ ΜΥΤΙΛΉΝΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΑΥΛΟ 
ΜΙΧΑΉΛΙΔΉ

Συνέχεια του κοινού μετώπου μετά την υπερψήφιση 
του Τεχνικού Προγράμματος που κατέθεσαν 
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Επιμέλεια: Κική 
Ηπειρώτου 

Κηδεύτηκε χθες στην Αλεξαν-
δρούπολη, σε κλίμα οδύνης, η 
29χρονη Τζεβριέ Εδινερλί, που έχα-
σε τη ζωή της μετά από ξυλοδαρμό 
που υπέστη από τον 30χρονο σύ-
ζυγό της. Έγινε έτσι το 16ο θύμα 
γυναικοκτονίας στη χώρα μας για 
το 2021. 

Είχε προηγηθεί τη Δευτέρα η 
απολογία και απόφαση προφυλά-
κισης του 30χρονου, ο οποίος ζή-
τησε συγνώμη και δήλωσε μετα-
νιωμένος για τις πράξεις του, που, 
όπως  υποστήριξε, δεν είχαν στόχο 
τη δολοφονία της γυναίκας του, 
αποδίδοντας τις ενέργειές του στην 
κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτι-
κών ουσιών.

Την ίδια μέρα ολοκληρώθηκε και 
η νεκροψία-νεκροτομία από τον ια-
τροδικαστή Παύλο Παυλίδη.  Όπως 
δήλωσε, «τα χτυπήματα είναι συμ-
βατά με αυτά που είχαμε εντοπίσει 
και στην πρώτη εξέταση. Πρόκει-
ται για πολλαπλές θλάσεις – ρήξεις 
ήπατος από θλων όργανο. Τέτοια 
χτυπήματα συναντώνται σε τροχαία. 
Είναι πολύ μεγάλη η δύναμη πλή-
ξης» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Παυλίδης για τα χτυπήματα που δέ-
χθηκε η Τζεβριέ η οποία πήγε στο 
νοσοκομείο με ρήξη ήπατος.

«Πρέπει να τιμωρηθεί 
όπως του αξίζει»

«Προφανώς και θα πρέπει να 
τιμωρηθεί όπως του αξίζει, μένω 
άναυδη από την προσπάθεια της 
υπεράσπισης του δράστη να δικαιο-
λογήσει τα αδικαιολόγητα…», σχολί-
ασε σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας και στην εκπομπή «Άκου 
να δεις», η δικηγόρος της οικογέ-
νειας της 29χρονης Τζεβριέ, Αν-
θούλα Ανάσογλου. Η κα. Ανάσο-
γλου υπογράμμισε ότι «ο δράστης 
έπαιζε θέατρο από την αρχή, λέγο-
ντας ότι η γυναίκα έπεσε από σκά-
λα» και πως ο πατέρας της Τζεβριέ 
πληροφορήθηκε από τους γιατρούς 
ότι δεν στέκει ο ισχυρισμός αυτός. 
«Οι γιατροί έμειναν άναυδοι από το 

μέγεθος των ζημιών που της προ-
κάλεσε, πέθανε από πολυοργανική 
ανεπάρκεια…», δήλωσε η δικηγό-
ρος της οικογένειας της 29χρονης, 
προσθέτοντας πως «υπήρχαν και 
άλλα σημάδια που μαρτυρούσαν 
ότι η κοπέλα έπεφτε συνέχεια θύμα 
ξυλοδαρμού». Βαρύτατες ευθύνες, 
σύμφωνα με την κα. Ανάσογλου, 
έχει και η οικογένεια του δράστη, 
«που τα έβλεπε όλα αυτά-δεν ήταν 
η πρώτη φορά, δυστυχώς ήταν η τε-
λευταία…», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά, ενώ στάθηκε και στον «ζωτικής 
σημασίας χρόνο για τη γυναίκα», 
που χάθηκε μέχρι να μεταφερθεί 
στο νοσοκομείο.  Όσον αφορά την 
τύχη των τριών παιδιών του ζευγα-
ριού, έχει επιληφθεί η εισαγγελία 
ανηλίκων και οι κοινωνικές υπη-
ρεσίες, αναζητώντας την καλύτε-
ρη δυνατή λύση για το μέλλον των 
παιδιών.  

Ανακοίνωση του Συλλόγου 
Γυναικών Αλεξανδρούπολης  

«Ο θάνατος της 29χρονης Τζε-
βριέ Εδινερλί, που ήταν αποτέλε-
σμα του άγριου ξυλοδαρμού της 
από το σύζυγό της, τις προηγούμε-
νες μέρες, πέρα από τη θλίψη που 
μας προκαλεί, μας θυμώνει και μας 
εξοργίζει. Εκφράζουμε τα θερμά 
μας συλλυπητήρια στους οικείους 
της» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο 
Σύλλογος Γυναικών Αλεξανδρούπο-
λης, υπενθυμίζοντας πως «στη θέση 
αυτής της γυναίκας βρίσκονται χι-
λιάδες γυναίκες, που βιώνουν την 
κακοποίηση με κάθε τρόπο και την 
υπομένουν».

Αναλυτικά:
«Οι αποτρόπαιες συμπεριφορές 

απέναντι στις γυναίκες, που φτά-
νουν μέχρι το βιασμό και τις δολο-
φονίες, είναι το αποτέλεσμα – και 
όχι η αιτία – της ανισότιμης θέσης 
της γυναίκας στην εκμεταλλευτική 
κοινωνία που ζούμε, των κοινω-
νικών διακρίσεων που βιώνουν οι 
γυναίκες σε κάθε πλευρά της ζω-
ής τους.

Πηγάζουν από τις αξίες που 
«γεννά» η ίδια η φύση της σημερι-

νής κοινωνίας: την εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο, τον ανε-
λέητο ανταγωνισμό, τον ατομισμό, 
τον εγωιστικό τρόπο ζωής και σκέ-
ψης, που διαπερνούν και τις διαπρο-
σωπικές, τις οικογενειακές σχέσεις. 
Σε αυτό το έδαφος αναπτύσσονται 
εχθρικές συμπεριφορές μεταξύ αν-
θρώπων που έχουν τα ίδια προ-
βλήματα και τα ίδια συμφέροντα, 
ακόμα και μέσα στην οικογένεια. 
Έτσι, ξεπροβάλλει η απαξίωση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής, 
η επιβολή της πειθαρχίας, της υπο-
ταγής, οι στρεβλές αντιλήψεις περί 
“αφοσίωσης” της συζύγου ή της συ-
ντρόφου που συνδέονται με την τά-
ση «ιδιοκτησίας» της. Δε μπορούμε 
λοιπόν να μιλάμε για μεμονωμένα 
περιστατικά που οφείλονται απλά 
στην προβληματική προσωπικότη-
τα του κάθε δράστη.

Όσο οι όροι της ζωής και της 
δουλειάς μας επιδεινώνονται, τό-
σο περισσότερο οι γυναίκες δυσκο-
λεύονται να σηκώσουν κεφάλι και 
να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν 
την εργοδοτική βία, αλλά και να 
απεγκλωβιστούν από παθογόνες 
οικογενειακές και διαπροσωπικές 
σχέσεις.

Γιατί η εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών συνδέεται με όλες τις 
οικονομικές και κοινωνικές προϋπο-
θέσεις που θα τους εξασφαλίσουν 
τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις 
σύγχρονες ανάγκες τους σε όλους 
τους τομείς της ζωής τους, να στέ-
κονται στα πόδια τους, να είναι χει-
ραφετημένες οικονομικά, ψυχικά, 
συναισθηματικά.

Η γυναίκα που βιώνει την κακο-
ποίηση στο σπίτι ή στο χώρο δου-
λειάς νιώθει μόνη. Αρκετές φορές 
πιστεύει πως είναι δική της ευθύ-
νη αυτό που ζει, με αποτέλεσμα να 
εγκλωβίζεται σε έναν φαύλο κύκλο 
καταστάσεων που δεν την αφήνει 
να ξεφύγει.

Είναι, λοιπόν, ατομικό ζήτημα 
κάθε γυναίκας να “σπάσει τη σι-
ωπή” της;

Το θάρρος, η τόλμη απέναντι στη 
βία μπορεί να αναπτυχθεί στο έδα-
φος της συλλογικότητας, της συνα-
δελφικότητας, της αλληλεγγύης. Η 
δράση στο γυναικείο σύλλογο, στο 
σωματείο είναι η καλύτερη “ασπί-
δα προστασίας” της γυναίκας για 
να βρει τη δύναμη και το κουράγιο 
να αλλάξει τη ζωή της μαχόμενη.

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνη-

μα αποκαλύπτει όλους τους οικονο-
μικούς και κοινωνικούς παράγοντες 
που γεννούν επικίνδυνους δολοφό-
νους και βιαστές. Πρόκειται για τους 
ίδιους παράγοντες που ευθύνονται 
και για την δραματική έλλειψη στοι-
χειωδών κρατικών υπηρεσιών για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
βίας και της κακοποίησης. Πρόκειται 
για τους ίδιους παράγοντες που ευ-
θύνονται για την αστυνομική αυθαι-
ρεσία και τον κρατικό αυταρχισμό, 
για την υποστελέχωση των ιατρο-
δικαστικών υπηρεσιών, τις μακρο-
χρόνιες νομικές διαδικασίες.

Τα περιστατικά δεν πρόκειται 
να αντιμετωπιστούν ριζικά αν δεν 
υπάρξει ολόπλευρη κοινωνική προ-
στασία και στήριξη των γυναικών 
που, εκτός των άλλων, θα αποτρέ-
πει τους δράστες να δρουν ανε-
νόχλητοι.

Για όλους τους παραπάνω λό-
γους διεκδικούμε:

• Μέτρα στήριξης των άνεργων 
γυναικών (επίδομα ανεργίας χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις), των γυ-
ναικών από μονογονεϊκές και πο-
λύτεκνες οικογένειες. Μόνιμη και 
σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς 
μισθούς, κατοχυρωμένους από Συλ-
λογικές Συμβάσεις Εργασίας, πλήρη 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα, για να μπορέσουν οι γυναί-
κες να σταθούν με αξιοπρέπεια στα 
πόδια τους και να πάρουν τη ζωή 
στα χέρια τους.

• Χρηματοδότηση από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό για τη λει-
τουργία των κρατικών κοινωνικών 
υπηρεσιών και υποδομών για την 
πρόληψη του φαινομένου της βί-
ας κατά των γυναικών και για τη 
στήριξη των κακοποιημένων γυναι-
κών (ξενώνες, τηλεφωνικές γραμ-
μές κ.α.), με την άμεση και πλήρη 
στελέχωσή τους από εξειδικευμένο 
προσωπικό με μόνιμη και σταθερή 
εργασία, χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ 
και ΚΟΙΝΣΕΠ.

• Ενημερωτικά προγράμματα σε 
σχολεία και σχολές από επιστημο-
νικούς κρατικούς φορείς.

Δυναμώνουμε το συλλογικό 
αγώνα για να διεκδικήσουμε τη 
ζωή που έχουμε ανάγκη σήμερα, 
τον 21ο αιώνα, και τις κοινωνικές 
προϋποθέσεις που θα μας εξασφα-
λίζουν όχι μόνο αξιοπρεπή ζωή με 
δικαιώματα αλλά και ισότιμες σχέ-
σεις συντροφικότητας.

ΚΑΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ
ΟΛΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΝ ΞΕΣΗ-

ΚΩΘΟΥΜΕ!
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (μέλος ΟΓΕ)

∆ικηγόρος οικογένειας Τζεβριέ: «Ο 
δράστης έπαιζε θέατρο από την αρχή»

«ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΝΑΥΔΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΖΉΜΙΩΝ ΠΟΥ ΤΉΣ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ»      

Ανακοίνωση του Συλλόγου Γυναικών 
Αλεξανδρούπολης  : «Καμία γυναίκα μόνη» 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2021 συγκροτήθηκε σε Σώμα το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας επαγγελ-
ματικών βιοτεχνικών & εμπορικών σωματείων Έβρου, 
που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 12ης Δεκεμβρίου 
2021 και έχει ως εξής :

1.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

2.  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
3.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4.  ΤΑΜΙΑΣ    ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5.  ΜΕΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.  ΜΕΛΟΣ    ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.  ΜΕΛΟΣ    ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
1.  ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
2.  ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.  ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόεδρος ο Τριαντάφυλλος Χατζάκης
Στην Ομοσπονδία Επαγγελματικών 
Βιοτεχνικών Σωματείων Έβρου 
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Την κοινή επιστολή 18 
Εμπορικών Συλλόγων από 
όλη τη χώρα, μεταξύ των οποί-
ων και ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξανδρούπολης, προκάλε-
σε η απόφαση του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης για έναρξη του 
ωραρίου των εμπορικών κα-
ταστημάτων στις 10 το πρωί. 

Σημειώνεται πως η συγκε-
κριμένη απόφαση εκδόθη-
κε κυρίως με το σκεπτικό της 
αποφυγής συνωστισμού κα-
ταναλωτών και εργαζομένων, 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Μόνο που στις συγκεκριμένες 
περιοχές, όπου οι αποστάσεις 
δεν είναι μεγάλες, ελάχιστος 
κόσμος χρησιμοποιεί τις συ-
γκοινωνίες, από και προς το 
κέντρο.

Όπως επισημαίνουν οι 
έμποροι, η αλλαγή αυτή έχει 
προκαλέσει πολλά προβλήμα-
τα στη λειτουργία των κατα-
στημάτων, με την κατάσταση 
στην αγορά να περιγράφεται 
ως τραγική. Οι επαγγελματίες 
τονίζουν πως δεν τίθεται θέμα 
συνωστισμού στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς των συγκεκριμέ-
νων περιοχών και ζητούν από 
τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιά-
δη να εξαιρεθούν οι 18 πόλεις 
από την εφαρμογή του μέτρου 
έναρξης λειτουργίας της αγο-
ράς στις 10 το πρωί και μάλι-
στα άμεσα, πριν την κορύφωση 
της εορταστικής κίνησης. 

 
Η επιστολή

«Κύριε Υπουργέ
Με την παρούσα κοινή μας 

επιστολή θα θέλαμε να σας 
γνωρίσουμε ότι μετά και την 
Υπουργική Απόφαση Δ1α/
ΓΠοικ69136, ΦΕΚ 5138Β΄που 
ισχύει από 6-11-2021 και τα 
μέτρα που περιλαμβάνει, η επι-
κρατούσα κατάσταση στις το-
πικές μας αγορές μόνο ως τρα-
γική μπορεί να περιγραφεί. Και 
αυτό γιατί η επισκεψιμότητα 
στις αγορές μας έχει περιορι-
στεί στο ελάχιστο – για τζίρους 
και έσοδα ούτε λόγος – κι αυ-
τό αποτυπώνεται και από το 
γεγονός ότι περπατούν πολύ 
λιγότεροι πολίτες από ότι συ-
νέβαινε στα τυπικά lockdowns.

Συνέπεια όλης αυτής της 
αρνητικής εξέλιξης είναι να 
ενισχύεται ολοένα και πε-
ρισσότερο η αγωνία των συ-
ναδέλφων μας, που έχουν 
εφοδιάσει με εμπορεύματα 
τις επιχειρήσεις τους εν όψει 
της εορταστικής περιόδου. Σε 
όλους μας κυριαρχεί ο προ-
βληματισμός για το πως θα 
ανταποκριθούμε στις συσσω-
ρευμένες υποχρεώσεις χωρίς 
ρευστότητα και θα ανταπε-
ξέλθουμε σε επιταγές, ενοί-
κια, προσωπικό, φορολογικές 
και ασφαλιστικές οφειλές.Σε 
όλα αυτά έρχεται να προστε-
θεί και η ΚΥΑ 72486 που ισχύει 

από 22-11-2021 και προβλέ-
πει έναρξη λειτουργίας και των 
τοπικών μας αγορών μετά τις 
10 το πρωί, μέτρο που παρα-
τάθηκε ως τις 20-12-2021.

Θέλουμε επίσης να σας το-
νίσουμε ότι στις πόλεις μας δεν 
δημιουργούνται συνθήκες συ-
νωστισμού, ούτε και με τις με-
τακινήσεις με τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, όπου με αυτά με-
τακινούνται πλέον ελάχιστοι 
και οι οποίες θα επέβαλλαν 
αυτό το μέτρο, όπως μπορεί 
κάποιος να κατανοήσει και να 
δικαιολογήσει την εφαρμο-
γή του στα τρία πολύ μεγάλα 
αστικά κέντρα της χώρας μας 
(Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλο-
νίκη). Επίσης να αναφέρουμε 
ότι οι τοπικές μας αγορές δεν 
απευθύνονται μόνο στους κα-
τοίκους των πόλεων μας αλ-
λά και στους κατοίκους των 
γύρω περιοχών – κωμοπόλεις 

και χωριά – οι οποίοι συνήθως 
προγραμματίζουν να επισκέ-
πτονται τις αγορές τις πρωινές 
ώρες και να κάνουν τις συναλ-
λαγές τους. Επίσης να αναφέ-
ρουμε ότι το μέτρο αυτό ενι-
σχύει την αδικία σε βάρος των 
συναδέλφων μας, καθώς τα 
πολυκαταστήματα τροφίμων 
που δεν πωλούν μόνο τρόφι-
μα, εξακολουθούν να ανοίγουν 
πιο νωρίς από την αγορά, δη-
μιουργώντας για άλλη μια φο-
ρά συνθήκες αθέμιτου αντα-
γωνισμού.

Κύριε Υπουργέ
Οι επιχειρήσεις των τοπικών 

μας αγορών έχουν συμβάλ-
λει στην προστασία της δη-
μόσιας υγείας για είκοσι και 
πλέον μήνες έχοντας υποστεί 
μεγάλες συνέπειες. Σε αυτή 
την πρωτόγνωρη υγειονομι-
κή κρίση που τείνει δυστυχώς 
να εξελιχθεί και σε οικονομι-

κή, οι συνάδελφοι, οι εργαζό-
μενοι και οι καταναλωτές τη-
ρούν με υποδειγματικό τρόπο 
τα μέτρα προστασίας για τη 
δημόσια υγεία, γεγονός που 
έχει αναγνωριστεί από όλους. 
Σας ζητάμε να εξαιρεθούν οι 
πόλεις μας από την εφαρμο-
γή του μέτρου έναρξης λει-
τουργίας της αγοράς στις 10 
το πρωί και αυτό να γίνει άμε-
σα και εν όψει της εορταστικής 
περιόδου όπου οι συνάδελφοι 
έχουν εναποθέσει τις όποιες 
ελπίδες τους για αύξηση της 
αγοραστικής κίνησης ώστε να 
μπορέσουν να επιβιώσουν και 
να διατηρήσουν τις θέσεις ερ-
γασίας.

1.  Για τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Αγρινίου ο Πρόεδρος Σω-
κράτης Κωστίκογλου

2.  Για τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Αλεξανδρούπολης η Πρόε-
δρος Κουρμπανιάν Βίβιαν

3.  Για τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Βέροιας η Πρόεδρος Τσι-
πουρίδου-Πλιάτσικα Αθηνά

4.  Για τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Βόλου ο Πρόεδρος Οντό-
πουλος Απόστολος

5.  Για τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Δράμας ο Πρόεδρος Σκου-
λίδης Αντώνιος

6.  Για τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Ηρακλείου Κρήτης ο Πρόε-
δρος Κουμαντάκης Εμμανουήλ

7.  Για τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Καβάλας ο Πρόεδρος Λεμο-
νίδης Βασίλειος

8.  Για τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Καλαμάτας ο Πρόεδρος 
Εγγλέζος Γεώργιος

9.  Για τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Κατερίνης ο Πρόεδρος 
Ρέχας Κωνσταντίνος

10.  Για τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Κοζάνης ο Πρόεδρος 
Δραγάτσικας Αθανάσιος

11.  Για τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Κομοτηνής η Πρόεδρος 
Κωνσταντινίδου Κυριακή

12.  Για τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Λαρίσης ο Πρόεδρος Πα-
παδόπουλος Χαράλαμπος

13.  Για τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Ξάνθης ο Πρόεδρος Μίλ-
κογλου Ευθύμιος

14.  Για τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Πατρών ο Πρόεδρος Ζα-
φειρόπουλος Κωνσταντίνος

15.  Για τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Σερρών η Πρόεδρος Μη-
λίγκα Κυριακή

16.  Για τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Τρικάλων ο Πρόεδρος 
Μπλουγούρας Χρήστος

17.  Για τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Χαλκίδας ο Πρόεδρος Αί-
σωπος Νικόλαος

18.  Για τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Χανίων ο Πρόεδρος Το-
πολιανάκης Γεώργιος»
Κ.Η. 

«Τραγική η κατάσταση στην αγορά 
λόγω του πρωινού ωραρίου»

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΉ 17 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΟΛΉ ΤΉ ΧΩΡΑ                
           
Ζητούν εξαίρεση από τον Υπουργό Ανάπτυξης

Την Παρασκευή 10/12 
επιβλήθηκαν σε καταστήμα-
τα της ΠΕ Έβρου και της ΠΕ 
Δράμας 5.000 ευρώ πρόστι-
μα και προσωρινά λουκέτα 
για 15 μέρες. Πιο συγκεκρι-
μένα επιβλήθηκε πρόστιμο 
και αναστολή λειτουργίας για 
εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς 
τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
και 3 παραβάσεις στους πε-
λάτες. Επίσης την ίδια μέρα 
βεβαιώθηκαν 8 παραβάσεις 
των 300 ευρώ, για μη χρή-
ση μάσκας, από πελάτες κα-
ταστημάτων. 

Την Κυριακή 12/12 πραγ-
ματοποιήθηκαν σε όλη την 
επικράτεια 75.959 έλεγχοι, 

από τους οποίους οι 39.605 
στο Διεθνή Αερολιμένα Αθη-
νών «Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Βεβαιώθηκαν συνολικά 184 
παραβάσεις και πραγματοποι-
ήθηκαν 3 συλλήψεις. Συνο-

λικά βεβαιώθηκαν 67 παρα-
βάσεις εκ των οποίων 1 στην 
ΑΜΘ για μη χρήση μάσκας 
και συναφείς παραβάσεις 
και επιβλήθηκαν 66 πρόστι-
μα των 300 ευρώ και 1 των 
150 ευρώ. Επιπλέον βεβαιώ-
θηκε 1 παράβαση για περιο-
ρισμό μετακίνησης με επιβο-
λή προστίμου των 300 ευρώ 
στο Βόρειο Αιγαίο. 

Οι αρχές επέβαλλαν 5.000 ευρώ πρόστιμο 
και 15 μέρες αναστολή σε μαγαζιά σε Έβρο 
και Δράμα 

Λαμβάνοντας υπόψη το εορ-
ταστικό ωράριο της αγοράς εν 
όψει των Χριστουγέννων και 
για τη διευκόλυνση των δη-
μοτών, αυτή την Κυριακή 19 
Δεκεμβρίου 2021, η δημοτι-
κή αστική συγκοινωνία βγαί-
νει στους δρόμους με έκτακτα 
δρoμολόγια:
ΓΡΑΜΜΗ Α1. ΑΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ :    10:00 10:30 
11:00 11:30 12:00 12:30 
13:00 13:30 14:00 14:30 
15:00 15:30
 ΓΡΑΜΜΗ Α2.ΠΑΡΚΟ 
ΑΛΤΙΝΑΜΑΖΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ :    10:00 10:30 
11:00 11:30 12:00 12:30 
13:00 13:30 14:00 14:30 
15:00 15:30
 ΓΡΑΜΜΗ 

Α3.ΠΟΙΜΕΝΙ∆Η
ΚΥΡΙΑΚΗ :    10:00 10:30 

11:00 11:30 12:00 12:30 
13:00 13:30 14:00 14:30 
15:00 15:30

Αλεξανδρούπολη: Έκτακτα 
δρομολόγια της δημοτικής 
αστικής συγκοινωνίας
Την Κυριακή 19/12, 
λόγω ανοιχτής 
αγοράς 

Πρόστιμα και λουκέτα σε 
καταστήματα της ΑΜΘ
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Επιμέλεια: Κική 
Ηπειρώτου

Την προσωρινή στέγαση 
του τμήματος Ψυχολογίας, 
στο κτίριο του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου συμφώνησαν σε σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε 
πριν λίγες μέρες, οι βουλευ-
τές  Έβρου της ΝΔ, Δήμαρ-
χος Διδυμοτείχου, Πρύτανης 
και Αντιπρύτανης Οικονομικών 
του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με 
το ράδιο Έβρος, θα παραχωρη-
θεί το κτίριο της ΔΕΥΑΔ, απέ-
ναντι από το 3ο Δημοτικό, για 
τη στέγαση των διοικητικών 
υπηρεσιών του τμήματος. Για 
την οριστική χωροθέτηση του 
νέου τμήματος και άλλων πι-
θανών τμημάτων στο μέλλον, 
θα παραχωρηθεί η έκταση 
απέναντι από το ξενοδοχείο 
Ερμής, κοντά στον περιφερει-
ακό του Διδυμοτείχου. 

Το ραντεβού με τον υφυ-
πουργό Παιδείας Άγγελο Συ-
ρίγο ήταν ήδη κλεισμένο από 
τον Πρύτανη του ΔΠΘ Αλέ-
ξανδρο Πολυχρονίδη. Το πρωί 
της Τετάρτης 22 Δεκεμβρίου 
οι φορείς θα συναντηθούν εκ 
νέου, παρόντος του υπουργού 
και θα επιβεβαιώσουν τη συμ-
φωνία τους. Εκτιμάται μάλιστα 
πως το τμήμα Ψυχολογίας θα 
υποδεχτεί τους πρώτους φοι-
τητές το Σεπτέμβριο του 2022. 

 
Έντονη η αντίδραση του 
Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων 

Με βασικό «όπλο» την ακυ-
ρωτική απόφαση της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης επί της 
σχετικής απόφασης του δη-
μοτικού συμβουλίου Διδυμο-
τείχου ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων του 3ου Δημοτι-
κού Σχολείου, με ανακοίνωσή 
του, εμφανίζεται αποφασισμέ-
νος να μην επιτρέψει το κλεί-
σιμο του σχολείου.

Στη νέα τους παρέμβαση 
προς το Υπουργείο Παιδεί-
ας, εκτός από την υπενθύμιση 
της ακυρωτικής απόφασης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι 
γονείς επικαλούνται και νέα 

στοιχεία που συντελούν απο-
τρεπτικά στο να δοθεί προς 
χρήση το 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Διδυμοτείχου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση: 
«20.5.2021 ήταν η μέρα 

που πρωτοπληροφορηθήκα-
με ως Δ.Σ του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Διδυμοτείχου για την 
διάθεση του Δημάρχου, κ. Χα-
τζηγιάννογλου Ρωμύλου, και 
των συνυπεύθυνων, να στε-
γάσει προσωρινά το Τμήμα 
Ψυχολογίας στο σχολείο μας, 
πράξη που συνεπάγεται το 
κλείσιμο αυτού.

Σήμερα είναι 12.12.2021. 
Έχει προ πολλού δοθεί από τον 
Υφυπουργό Παιδείας, κ. Συρί-
γο, ένα έτος παράτασης για να 
βρεθεί άλλο κτίριο, έπειτα από 
τις ενστάσεις μας και από την 
ακυρωτική απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας- Θράκης, 
κατά της παράτυπης και ασυ-
νείδητης απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου.

Ένσταση από μέρους της 
Δημοτικής αρχής δεν έγινε κα-
τά αυτής της απόφασης, ούτε 
νέο Δημοτικό Συμβούλιο συ-
γκλήθηκε όπως δήλωνε και 
ξαναδήλωνε ο κ. Χατζηγιάννο-
γλου στα ΜΜΕ, ακριβώς διό-
τι γνώριζε ότι είναι παράτυπο 
και παράνομο να «διαλυθεί» 
ένα διδακτήριο και χώρος δι-
απαιδαγώγησης, μόρφωσης 
και «λάξευσης» συμπεριφοράς 
και προσωπικότητας των παι-
διών για να «αναπτυχθεί» οι-
κονομικά ένας τόπος και να 
καταπολεμηθεί η μείωση του 
πληθυσμού, όπως μας είπαν 
στις συναντήσεις που είχαμε 
με τους υπεύθυνους επί του 
θέματος. Όσο για εργασίες 
και διαδικασίες νομιμοποίη-
σης άλλων κτιρίων, έγινε λό-
γος… μόνο λόγος, όμως καμία 
πράξη. Χρειάζεται ευσυνειδη-
σία, υπευθυνότητα και παρα-
γωγικός συντονισμός για να 
φτάσει ο λόγος να γίνει πράξη!

Ποτέ κανείς από τους υπεύ-
θυνους δεν απάντησε στο αί-
τημά μας για κοινοποίησή τους 
προς εμάς των μελετών σκο-
πιμότητας και βιωσιμότητας 
αυτής της σχολής κι ευθαρσώς 

απαιτούν να αποδεχτούμε ως 
Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων και πολίτες αυτής της 
πόλης να συμβάλλουμε στο να 
κατέβει» ακόμη ένα σκαλοπάτι 
χαμηλότερα;

Σε όλη την Ελλάδα «κλεί-
νουν» σχολές και ακόμη περισ-
σότερο εδώ, στο Διδυμότειχο 
υπολειτουργούν και κλείνουν! 
Στη σχολή της Νοσηλευτικής, 
ο ίδιος ο Υφυπουργός Τριτο-
βάθμιας μας είπε ότι από τα 29 
μαθήματα διδάσκονται τα 11, 
γιατί δεν υπάρχουν διδάσκο-
ντες καθηγητές και θα επιτρέ-
ψουμε να «ανοίξει ακόμη ένα 
μαγαζάκι» σαν αυτά τα συνοι-
κιακά μαγαζιά που ανοίγουν 
και κλείνουν σαν κάποιος να τα 
έχει καταραστεί; Κανείς δεν τα 
καταράστηκε. Οι διαχειριστές 
τους κάνανε λάθος σχεδιασμό. 
Έτσι και με τις σχολές του Δι-
δυμοτείχου… λάθος κίνητρα 
δημιουργίας τους και λάθος 
σχεδιασμός… ή καλύτερα… κα-
νένας σχεδιασμός…!

Δεν γνωρίζουμε εάν ισχύ-
ει πως βρίσκει σύμφωνο τον 
Υφυπουργό Παιδείας κ. Συ-
ρίγο η παραχώρηση του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Διδυ-
μοτείχου για χρήση του από 
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Εάν, όμως, ισχύει θα θέλαμε 
να γνωρίζουμε σε ποιον νόμο 
θα βασιστεί το Υπουργείο για 
να προχωρήσει σε μια τέτοια 
απόφαση και να μοιράσει τους 
μαθητές του σχολείου μας σε 
όλα τα υπόλοιπα! Τι είναι τελι-
κά οι μαθητές για την πολιτεία; 
Πώς επιθυμούν οι αρχές να τις 
σέβονται οι νέοι που αποφοι-
τούν από οποιαδήποτε βαθ-
μίδα εκπαίδευσης, όταν αυτοί 

μεγαλώνοντας έχουν από αυ-
τές τόσο υποτιμητική και χωρίς 
σεβασμό αντιμετώπιση;

Για την δε Σύγκλητο, εάν 
όντως συμφωνεί με αυτή την 
κίνηση σύμφωνα με τις δη-
λώσεις του κ. Χατζηγιάννο-
γλου, πόσο ικανοποιημένοι 
είναι άραγε οι φοιτητές από 
τη λειτουργία των Τμημάτων 
του ΔΠΘ; Διότι εάν τα μέλη 
της Συγκλήτου δεν σκέφτο-
νται τις συνέπειες αυτής της 
σύμπραξής τους σε ανήλικους 
μαθητές, πόσο θα φροντίσουν 
να αποφύγουν αρνητικές συ-
νέπειες πράξεών τους στους 
ενήλικους φοιτητές τους;

Εάν πράγματι οι διοικού-
ντες επιθυμούν, όπως ισχυ-
ρίστηκαν, να αυξηθεί ο πλη-
θυσμός στα σύνορα για να 
θωρακιστεί η χώρα, ας φρο-
ντίσουν να βρούνε τρόπους 
αντιμετώπισης της υπογονιμό-
τητας, ας φροντίσουν να συμ-
βάλλουν στην βελτίωση της 
επικοινωνίας των μελών της 
οικογένειας μεταξύ τους, ας 
φροντίσουν να δίνουν κίνητρα 
έτσι ώστε οι νέοι να δημιουρ-
γούν οικογένεια στον ακριτικό 
τόπο τους, ας φροντίσουν να 
κρατούν καθαρή την συνείδη-
σή τους και τα κίνητρά τους σε 
ό,τι κάνουν, ας φροντίσουν να 
σέβονται και να δίνουν κίνητρα 
στο υγειονομικό, διδακτικό και 
λοιπό προσωπικό που εργάζε-
ται στις περιοχές των συνόρων 
μας, ας φροντίσουν να αξιο-
ποιούν κάθε ευκαιρία για πο-
λιτιστική ανάπτυξη στους τό-
πους αυτούς, ας φροντίσουν 
να βρούνε τρόπους μείωσης 
παράνομης εισόδου μετανα-
στών στη χώρα κι ας ασκούν 

το δημοκρατικό πολίτευμα 
όπως αυτό προβλέπεται!

Εμείς, τόσο ως μέλη του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου, όσο κι ως πολίτες, 
δηλώνουμε υπεύθυνα και 
υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρ-
χει περίπτωση να επιτρέψουμε 
όσο αυτό μας το επιτρέπει ο 
νόμος να διαλυθεί το σχολείο 
όπου φοιτούν τα παιδιά μας, 
ενώ βρίσκεται σε άριστη κατά-
σταση και κανένας νόμος δεν 
επιτρέπει «το κλείσιμό» του 
έτσι απλά! Θα προχωρήσουμε 
σε κάθε βήμα που προβλέπεται 
από το νόμο εάν αποφασιστεί 
κάτι τέτοιο.

Δεν είχαμε τη διάθεση να 
προσβάλουμε και να εκθέσου-
με καμία ελληνική αρχή και κα-
νέναν ελληνικό θεσμό υπεύ-
θυνο για την ποιότητα και την 
αναβάθμιση της παιδείας, δι-
ότι κι εμείς είμαστε Έλληνες. 
Εάν, όμως, αποφασιστεί κάτι 
τέτοιο, θα ενημερωθούν, εάν 
δεν έχουν ήδη ενημερωθεί για 
όλο το ιστορικό του θέματος, 
η ΕΘΑΑΕ (Εθνική Ανεξάρτη-
τη Αρχή Εκπαίδευσης) – ΑΔΙΠ 
(Αρχή Διασφάλισης και Πιστο-
ποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση), απο-
στολή των οποίων είναι η επί-
τευξη υψηλής ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση.

Κι αν διαπιστώσουμε από 
τις κινήσεις τους ότι γνωρί-
ζουν τα ποσοστά αποτυχίας 
της βιωσιμότητας και σταθερό-
τητας ενός Πανεπιστημιακού 
Τμήματος στο Διδυμότειχο, 
γνωρίζοντας και το ιστορικό 
των λάθος προσπαθειών των 
αρμοδίων για την δημιουργία 

του και τελικά προχωρήσουν 
στην έγκριση της δημιουργί-
ας του, τότε εννοείται ότι θα 
κοινοποιηθεί όλο το ιστορι-
κό και οι ενστάσεις μας στην 
ENQA (Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τη Διασφάλιση Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση), μετα-
φρασμένα στην αγγλική όπως 
αυτό προβλέπεται από τους 
όρους δικαιωμάτων ενστάσε-
ων συλλόγων και οργανισμών 
και της οποίας Ένωσης είναι 
μέλος η ΕΘΑΑΕ. Κι αυτό για-
τί εδώ που ζούμε, ορισμένοι 
υπεύθυνοι τόσο σημαντικών 
θεμάτων δεν γνωρίζουν την 
πραγματικότητά μας κι επει-
δή δεν μας αρέσει να λυπό-
μαστε τους εαυτούς μας χωρίς 
να προσπαθήσουμε, επιθυμού-
με και θα προσπαθήσουμε με 
όλους τους έννομους τρόπους 
μέχρι τέλους κι ελπίζουμε να 
δικαιωθούν τα παιδιά του σχο-
λείου μας, του τόπου μας και 
να συμβάλλουμε στη διακοπή 
αυτού του λάθους!

Επιθυμούμε να έρθει το 
Τμήμα Ψυχολογίας, να δια-
σφαλιστούν τα σύνορά μας 
αυξάνοντας τον πληθυσμό, 
να επωφεληθούν οι άνθρω-
ποι που είναι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και ιδιοκτήτες σπι-
τιών προς ενοικίαση, όχι όμως 
εις βάρος ανηλίκων μη ικανών 
να υπερασπιστούν τα δικαιώ-
ματά τους, ούτε με ακυβέρ-
νητους και καθόλου νόμιμους 
τρόπους, διότι το παράτυπο 
και όχι βασιζόμενο στο νόμο, 
εφόσον δεν έχει σωστή βάση 
κάποια στιγμή αφήνει μόνο τα 
συντρίμμια του!».

Εξελίξεις στο ∆ιδυμότειχο 
με την Σχολή Ψυχολογίας

ΔΉΜΟΣ, ΔΠΘ ΚΑΙ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΉΣΑΝ 
ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΉΘΕΙ ΤΟ 3Ο 
ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΉ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ      

Σφοδρή αντίδραση από το Σύλλογο 
Γονέων & Κηδεμόνων 

Αποφασίστηκε η προσωρινή στέγαση του τμήματος Ψυχολογίας, στο 
κτίριο του 3ου ∆ημοτικού Σχολείου ∆ιδχου, αντιδρά ο σύλλογος γονέων 

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜOΔOΤΗΣ! ΧΑΡΙΣΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΠΡOΣΦΕΡΕΙΣ ΛΙΓO ΑΠO ΤO ΑΙΜΑ ΣOΥ!
ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜOΔOΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΓΕΙΑ - ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ!

ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚO ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤO ΑΙΜΑ!
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Μετά το 1ο διαδικτυακό (λό-
γω των αυστηρών υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων) Santa Run 
που πραγματοποιήθηκε πέρυ-
σι, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
καλεί μικρούς και μεγάλους να 
συμμετάσχουν στο Night Santa 
Run, το Σάββατο 18 Δεκεμβρί-
ου 2021, ώρα 18.30 με σημείο 
εκκίνησης το selfie point #AXD 

στην παραλιακή λεωφόρο.
Η δράση έχει και φιλανθρω-

πικό σκοπό καθώς οι συμμε-
τέχοντες μπορούν εφόσον το 
επιθυμούν, να φέρουν τρόφι-
μα μακράς διαρκείας (ιδανικά 
ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο (1 λί-
τρου), ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια, 
όσπρια, γάλα εβαπορέ, αλεύρι), 
τα οποία θα παραδοθούν μέσω 

του Φιλανθρωπικού Συλλόγου 
ΜΕΡΙΜΝΑ σε συνανθρώπους 
μας που έχουν ανάγκη.

Σημείο αφετηρίας του Night 
Santa Run είναι το σημείο 
#AXD στην παραλιακή. Ακο-
λούθως η διαδρομή με κατεύ-
θυνση προς τον Φάρο και κα-
τέβασμα από τη ράμπα στη νέα 
παραλιακή ζώνη φτάνει μέχρι 
τον Άγιο Εύπλου, επιστροφή 
μέσα από το λιμάνι, ανέβασμα 
από την ανηφόρα της οδού Κύ-
πρου στο λιμάνι και επιστροφή 
στο σημείο #AXD.

Απαραίτητη προϋπόθεση 
συμμετοχής το κόκκινο σκου-
φάκι του Άη Βασίλη και η κα-
λή διάθεση!

 Χριστουγεννιάτικα κερά-
σματα, χορευτικά και εορτα-
στικές μελωδίες από τη Φιλαρ-
μονική Μπάντα του Δήμου θα 
περιμένουν τους συμμετέχο-
ντες στο σημείο τερματισμού!

Το Night Santa Run έρχεται 
στην Αλεξανδρούπολη!

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ   

Μικροί και μεγάλοι με σκούφο Αη Βασίλη 
θα τρέξουν στην παραλιακή, ενώ η δράση 
έχει  φιλανθρωπικό σκοπό καθώς οι 
συμμετέχοντες καλούνται να ενισχύσουν 
τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο ΜΕΡΙΜΝΑ

Σε συνολικά 50 πούλμαν με 
προορισμό τη Βουλγαρία επι-
βιβάστηκαν χιλιάδες νέοι Έλ-
ληνες, στην πλειονότητά τους 
Βορειοελλαδίτες, οι οποίοι κα-
τέκλυσαν το Μπάνσκο για ένα 
τριήμερο γεμάτο αλκοόλ, μου-
σική και φυσικά… πάρτι. Δεκά-
δες ναυλωμένα πούλμαν ανα-
χώρησαν τα ξημερώματα της 
περασμένης Παρασκευής από 
τη Θεσσαλονίκη με προορισμό 
το Μπάνσκο.

Σύμφωνα με το thesstoday.
gr, το μεσημέρι της ίδιας μέ-
ρας, το χιονισμένο Μπάνσκο 
γέμισε ζωή μετά από ενάμιση 
χρόνο και η περιοχή πλημμύρι-
σε από Έλληνες νεαρούς που 

σχημάτιζαν ουρές για συνάλ-
λαγμα, αλλά και στα καταστή-

ματα εστίασης. Εκατοντάδες 
αποβιβάστηκαν – με πετσέτα 
και μαγιό – στα πάρτι σε πισί-
να με θερμαινόμενα νερά και 
θέα το χιονισμένο τοπίο, υπό 
τους ήχους της τραπ μουσικής.

Το βράδυ ακολούθησε το 
κλάμπινγκ σε ένα από τα λί-

γα νυχτερινά μαγαζιά διασκέ-
δασης του Μπάνσκο. Ένα από 
τα λίγα κλαμπ της περιοχής, 
γέμισε ασφυκτικά από εκατο-
ντάδες άτομα, ενώ στη σκηνή 
οι Θεσσαλονικείς DJ’S έβαζαν 
«φωτιά» μέχρι τα ξημερώμα-
τα. Το Σάββατο όμως ο γνω-

στός τράπερ, Hawk, θα εμφα-
νίζονταν στο ίδιο μαγαζί και οι 
ουρές για την είσοδο σχηματί-
στηκαν από τις 11 το βράδυ.

Λόγω πληρότητας, μάλιστα, 
δεν κατάφεραν όλοι να μπουν 
μέσα. Η Κυριακή ήταν η μέρα 
επιστροφής. Και σύμφωνα με 

το ρεπορτάζ, δεν έγινε κανένας 
υγειονομικός έλεγχος, λόγω 
«αυξημένης κίνησης» και για 
«εξοικονόμηση χρόνου». Ακο-
λουθήστε το paratiritis-news.
gr στο Google News και μάθε-
τε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
thesstoday.gr

Χιλιάδες Βορειοελλαδίτες στο Μπάνσκο 
για διασκέδαση σε ξέφρενα πάρτι
Το χιονισμένο Μπάνσκο γέμισε ζωή 
μετά από ενάμιση χρόνο και η περιοχή 
πλημμύρισε από Έλληνες νεαρούς 

Πραγματοποιήθηκε την 
Δευτερα, συνάντηση ανάμεσα 
στον Πρόεδρο της Ομοσπονδί-
ας Εμπορίου και Επιχειρημα-
τικότητας Θράκης κ. Αντώνιο 
Φραντζή, στον Αντιπρόεδρο 
αυτής κ. Βασίλειο Κασαπίδη και 
στον Πρόεδρο της Εθνικής Αρ-
χής Προσβασιμότητας κ. Κων-
σταντίνο Στεφανίδη.

Αντικείμενο της συνάντη-

σης, η οποία πραγματοποιή-
θηκε σε άκρως εποικοδομητικό 
κλίμα, αποτέλεσαν κυρίως οι 
προοπτικές συνεργασίας των 
δύο φορέων, με κεντρικό άξο-
να την προσβασιμότητα των 
Ατόμων με Περιορισμένη Κινη-
τικότητα σε σχέση με το επιχει-
ρείν στην περιοχή της Θράκης 
όπου και δραστηριοποιείται η 
ΟΕΕΘ.

Εστιάζοντας περισσότερο 
στις υπηρεσίες και τις επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες 
που επιχειρούν στην περιοχή 
της Θράκης, η συζήτηση επι-
κεντρώθηκε σε ενέργειες που 
θα βοηθήσουν στην άρση των 
εμποδίων που υπάρχουν ώστε 
οι περισσότεροι άνθρωποι να 
έχουν ισότιμη με τους υπόλοι-
πους πρόσβαση στις υπηρεσίες 
αυτές. Αναφορά έγινε και από 
τις δύο πλευρές στον πληθυ-
σμό  των ηλικιωμένων ανθρώ-
πων στην Ελλάδα που λόγω 
της γήρανσης οι δυνατότητές 

τους είναι διαφορε-
τικές και οι ανάγκες 
τους στην προσβα-
σιμότητα αυξημένες. 
Στην συνέχεια συζη-
τήθηκαν μελλοντικές 
επαφές με περαιτέ-
ρω φορείς και οργα-
νισμούς όπως η Ομο-
σπονδία Ατόμων με 
Αναπηρία καθώς και οι 
Δήμοι της Θράκης, έτσι 
ώστε να υπάρξει ένα 
πρώτο επίπεδο συντο-
νισμού των ενεργειών.

Συνάντηση ΟΕΕΘ με τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας
Στο πλαίσιο συνεργασιών της Ομοσπονδίας 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης
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Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
παρέλαβε 8 συμβατικά και 8 
ηλεκτρικά ποδήλατα ειδικής 
κατασκευής για δημόσια χρήση 
με την υποστήριξη του κατάλ-
ληλου λογισμικού, στο πλαί-
σιο του έργου «Green Urban 
Territories – Better Place to 
Live» (Πράσινες αστικές εδα-
φικές περιοχές-Καλύτερος τό-
πος για να ζήσεις) με ακρωνύ-
μιο GUT-BPL.

Το έργο εντάσσεται στο 
πλαίσιο του προγράμμα-
τος INTERREG V-Α ΕΛΛΑ-
ΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2014-2020 του άξονα Προτε-
ραιότητας 2 «Βιώσιμη Κλιματι-
κή Προσαρμογή διασυνοριακής 
προσαρμογής». Επικεφαλής 
εταίρος είναι ο Δήμος Σβίλε-
γκραντ. Στο έργο σαν εταίροι 
συμμετέχουν οι Δήμοι Λιού-
μπιμετς, ο Δήμος Βόλβης και 
η Δημοσυνεταιριστική Έβρος 
Α.Ε., μέλος της οποίας είναι 
και Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Ο κύριος στόχος του έργου 

είναι η βελτίωση των οικοσυ-
στημάτων της διασυνοριακής 
περιοχής μέσω ενός κοινού μη-
χανισμού για τη βιώσιμη αστι-
κή ανάπτυξη και την υιοθέτη-
ση διασυνοριακών πράσινων 
πρωτοβουλιών που σχετίζο-
νται με αυτό.

Με την προμήθεια ηλεκτρι-
κών και κοινών ποδηλάτων με 
τη λειτουργία τους μέσω ηλε-
κτρονικού συστήματος δίνε-
ται στους πολίτες η ευχέρεια 
να παραλάβουν και να χρησι-

μοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ή 
κοινό ποδήλατο για όσο χρό-
νο επιθυμούν, επιστρέφοντας 
το σε κάποιο από τα σημεία 
στάθμευσης τα οποία θα είναι 

συγκεκριμένα προκειμένου να 
είναι εύκολη η λειτουργία και 
η συντήρησή τους.

Τα ποδήλατα θα τοποθετη-
θούν σε τέσσερα σημεία εντός 

του αστικού ιστού (Δημαρχείο, 
Μουσικό Γυμνάσιο, πάρκο ΚΑ-
ΠΗ, Μύλος Μασούρα) ώστε να 
διευκολύνουν τους δημότες 
στις μετακινήσεις τους.

Παραλαβή 8 συμβατικών και 8 ηλεκτρικών 
ποδηλάτων για δημόσια χρήση

ΑΠΟ ΤΟ ΔΉΜΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ, 
ΜΕΣΩ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

θα λειτουργούν με ηλεκτρονικό 
σύστημα – Δείτε πού θα τοποθετηθούν

Μέσα σε ένα δύσκολο διά-
στημα, με πολλές απώλειες, θυ-
σίες και στερήσεις, υπάρχει πε-
ρισσότερο από ποτέ η ανάγκη 
για φως. Φως στην πόλη, φως 
στην ψυχή.

Για αυτό φέτος, η οργάνω-
ση Action φέρνει στην πόλη τα 
ιπτάμενα φαναράκια και μας 
προσκαλεί στις 30 Δεκεμβρίου 
στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησί-

ας, να στείλουμε την σημαντικό-
τερη ευχή «υγεία για όλους και 
όμορφες στιγμές με τα αγαπη-
μένα μας πρόσωπα» ψηλά στον 
ουρανό.

Στην εκδήλωση θα διεξα-
χθούν παράλληλες δράσεις 
όπως εργαστήρια δημιουργι-
κής απασχόλησης για παιδιά 
υπό τον ήχο χριστουγεννιάτι-
κης μουσικής.

Η εκδήλωση θα 
διεξαχθεί υπό την 
αιγίδα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Η Action Team, 
είναι οργάνωση 
νεολαίας που επι-
χειρεί αλλαγές μέ-
σω εθελοντικών 
δράσεων πολιτι-
σμού, αλληλεγγύ-
ης και ποιότητας 
ζωής, στην πόλη 
της Καβάλας.

Φαναράκια θα λαμπυρίσουν τον ουρανό 
της Αλεξανδρούπολης
Μια ξεχωριστή δράση στο πάρκο της 
Ακαδημίας στις 30 Δεκεμβρίου
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Χρονογράφημα

Χάρισέ μου ένα τριαντάφυλλο
Μέρος έβδομο 

Ο 
Ιάσονας καθώς περπατούσε 
στα δρομάκια των Εξαρ-
χείων σκεφτόταν ότι ήρθε 
η ώρα να ξεπεράσει τους 
δισταγμούς του, κάνοντας 
το μεγάλο βήμα να υιοθε-

τήσει τη Γιασμίν. Δυστυχώς όμως εκείνη 
είχε κόψει κάθε επαφή μαζί του. Ίσως και 
να τον είχε ξεχάσει και απλά γι’ αυτήν να 
ήταν ένας ακόμα ξένος. 

«Μα τι είναι αυτά που σκέφτομαι, αν 
με θεωρούσε έναν απλό ανθοπώλη δε 
θα μου άνοιγε την καρδιά της. Όμως τότε 
γιατί χάθηκε; Τι ήταν αυτό που την πείρα-
ξε και έπαψε να έρχεται στο μαγαζί. Μή-
πως έπαθε κάτι; Με τρελαίνει η σκέψη 
ότι μπορεί να μην είναι καλά. Αν όμως δε 
συμβαίνει αυτό, σαν παιδί που είναι, δε θα 
έπρεπε να μου πει το λόγο για τον οποίο 
έφυγε τόσο ξαφνικά; Για να με πληγώσει 
δεν καταδέχτηκε το τριαντάφυλλο που με 
τόση αγάπη της είχα ετοιμάσει. Να πάρει… 
γιατί δεν παραδέχομαι πόσο πολύ αγα-
πώ και νοιάζομαι αυτό το παιδί. Μάλλον 
πρέπει οπωσδήποτε να τη βρω και να της 
πω τις προθέσεις μου. Δυστυχώς στη ζωή 
μου έχω κάνει αρκετά λάθη για τα οποία 
έχω μετανιώσει. Αν όμως κάνω και αυτό 
το λάθος με τη Γιασμίν, δε θα μπορέσω 
ποτέ να το συγχωρήσω στον εαυτό μου» 

Οι σκέψεις αυτές συντρόφευαν τον Ιά-
σονα, ενώ τα βήματά του τον οδήγησαν σ’ 
ένα υπόγειο μπαράκι στο Μεταξουργείο. 
Χωρίς να το σκεφτεί άνοιξε την πόρτα και 
μπήκε μέσα. Τα τραπέζια ήταν γεμάτα με 
ανθρώπους που οι περισσότεροι από αυ-
τούς κάθονταν μόνοι, μιας και η κοινωνία 
τους θεωρούσε παρακμιακούς, γιατί απέ-
κλιναν από τα πρέπει της. Ο Ιάσονας κάθι-
σε στο μπαράκι μέχρι την ώρα που έκλεισε. 
Εξάλλου, ξημέρωνε Κυριακή, το μαγαζί του 
θα ήταν κλειστό και στο σπίτι δεν υπήρχε 
κανείς να τον περιμένει. Βγαίνοντας είδε 
τον ήλιο ν’ ανεβαίνει σιγά σιγά στο γα-
λάζιο ουρανό της πόλης. Στους δρόμους 
οι ξενύχτηδες περπατούσαν ρυθμικά, λες 
και ακολουθούσαν ακόμα τις νότες της 
δυνατής μουσικής που τους συντρόφευ-
σε το βράδυ που ήδη πέρασε. Όλη την 
υπόλοιπη μέρα είχε για συντροφιά του 
τον πονοκέφαλο που τον ταλαιπωρούσε 
εξαιτίας του αλκοόλ. Αυτό όμως δεν ήταν 
ικανό να τον αποτρέψει από τις σκέψεις 
που έκανε για την υιοθεσία της Γιασμίν. 
Υπήρχε όμως, πέρα απ’ όλα τ’ άλλα, ένα 
σημαντικό εμπόδιο. Χρειαζόταν οπωσδή-
ποτε να βρει ένα πολιτικό μέσον για την 
υιοθεσία της. Στα τόσα χρόνια δουλειάς 
ποτέ δεν ζήτησε τίποτε από κανέναν, αν 
και στο μαγαζί του είχε πολλούς πελάτες 
με εξουσία. Όμως εξαιτίας των απόψεών 
του για την πολιτική και τις πελατειακές 
σχέσεις των πολιτικών με την κοινωνία 
απέφευγε τα πάρε δώσε μαζί τους. Τώρα 
όμως για πρώτη και τελευταία φορά κα-
ταλάβαινε πως δεν είχε άλλη επιλογή από 
το να  ζητήσει τη βοήθειά τους.  

Εκείνο το πρωινό, πριν έξι μήνες, που 
η Γιασμίν έφυγε από το ανθοπωλείο του 
Ιάσονα ήταν τόσο στεναχωρημένη ώστε το 
μόνο που πραγματικά ήθελε ήταν να τρέ-
ξει και να κρυφτεί στο κρησφύγετό της, 
το μικρό της διαμέρισμα στα Προσφυγικά 
της Αλεξάνδρας και να χαθεί στην αγκαλιά 
της Ηλιαχτίδας. Η Ηλιαχτίδα ήταν το ζωάκι 
της, μία αδέσποτη κεραμιδόγατα που είχε 
περιμαζέψει από το δρόμο. Εξαιτίας της 

θλίψης της προσπάθησε διακριτικά όλη 
εκείνη τη μέρα ν’ αποφύγει το Φαίδωνα 
που ανησυχούσε γι’ αυτήν. Την επομένη, αν 
και δεν είχε ακόμα ηρεμήσει, τον συνόδευ-
σε στην ανεύρεση πραμάτων μέσα από τα 
σκουπίδια. Δε θα ξεχάσει πως όταν γνω-
ρίστηκαν, εκείνος της είχε πει ότι αν ήθε-
λε θα μπορούσε να γίνει και αυτή 
ρακοσυλλέκτρια, για να μπορεί 
να βγάζει χρήματα για να ζή-
σει. Η Γιασμίν δεν είχε άλλη 
επιλογή. Αν δεν το έκανε 
θα έπρεπε να ζητιανεύει, 
όπως τόσα άλλα παιδιά, 
μετανάστες και Έλληνες 
που το κάνουν. Όμως αυτό 
θα ήταν πολύ επικίνδυνο για 
κείνη. Με το παλιό τρίκυκλο 
του Φαίδωνα ξεκινούσαν νω-
ρίς το πρωί,  γυρίζοντας όλη 
την πόλη πριν ακόμα περά-
σουν τ’ απορριμματοφόρα 
του δήμου και ότι έβρισκαν 
που θεωρούσαν ότι θα μπο-
ρούσε να τους αποφέρει χρήματα το που-
λούσαν, άλλοτε ως παλιοσίδερα και άλλο-
τε ως αντίκες. Υπήρχαν όμως και κάποιες 
φορές που βρίσκανε πράγματα που δεν 
τους πήγαινε η καρδιά να τα δώσουν. Αυτά 
ήταν κυρίως βιβλία. Ο Φαίδωνας λάτρευε 
το διάβασμα και τα βιβλία. Για κείνον ήταν 
οι μοναδικοί φίλοι του. Άλλωστε δεν είχε 
κανέναν στον κόσμο. 

Τον πρώτο καιρό που η Για-
σμίν έμεινε στα Προσφυγικά, ο 
Φαίδωνας,  μέχρι να ετοιμά-
σουν το διαμέρισμά της, την 
φιλοξενούσε στο δικό του. Τα 
βράδια τής μαγείρευε και τής 
έλεγε ιστορίες από την πόλη. 
Το τελευταίο βράδυ πριν μετα-
κομίσει στο δικό της διαμέρι-
σμα, εκείνος ασυναίσθητα, μιας 
και ήταν ψυχικά φορτισμένος, 
τής έκανε μία εξομολόγηση από 
καρδιάς.

-  Στεναχωριέμαι πολύ 
που έχασες την οικογένειά σου 
στον πόλεμο και η μοίρα σ’ εξα-
νάγκασε σε τόσο μικρή ηλικία 
να ωριμάσεις. Δυστυχώς η ζωή 
δε δείχνει πάντα σε όλους το 
καλό της πρόσωπο. Όπως βλέ-
πεις το ίδιο μπορεί να συμβαίνει 
και με μένα. Όχι ότι παραπο-
νιέμαι. Αυτό δεν το έκανα ποτέ 
μου. Απλά ήθελα να στο πω για να μην 
απογοητεύεσαι. Αν παλέψεις όλα θα πάνε 
καλά. Πάλεψε όμως. Κάντο για μένα. Γιατί 
εγώ δεν είχα ποτέ τη διάθεση να το κάνω. 
Μερικές φορές απορώ με τη μάνα μου για 
το πώς πήρε την απόφαση να φύγει από 
το χωριό της, που βρίσκεται κάπου στην 
Ήπειρο και να ‘ρθει στην Αθήνα. Ήταν σχε-
δόν είκοσι χρονών όταν ανέβηκε στο λε-
ωφορείο και έφυγε από το σπίτι της. Δεν 
άντεχε άλλο τον πατέρα της να τη δέρνει 
χωρίς λόγο. Ένας άνθρωπος παλαιών αρ-
χών που δούλευε εδώ και κει για να ζήσει 
την οικογένειά του. Στην επαρχεία ακόμα 
και τώρα οι άνθρωποι έχουν οπισθοδρο-
μικές απόψεις και φοβούνται τα σχόλια 
της κοινωνίας. Φτάνοντας στην Αθήνα, 
με τα λίγα λεφτά που είχε μαζέψει κρυ-
φά από τον πατέρα της, πήγε να μείνει σ’ 
ένα φτηνό ξενοδοχείο στην Ομόνοια με 
την ελπίδα να βρει σύντομα δουλειά. Οι 

μέρες περνούσαν και δυστυχώς δεν είχε 
καταφέρει τίποτα. Τότε ήταν που γνώρι-
σε τυχαία σ’ ένα ψιλικατζίδικο την Ξένια. 
Μία κοπέλα σχεδόν συνομήλική της, που 
έκανε πιάτσα στους σκοτεινούς δρόμος 
γύρω από την Ομόνοια. Βλέποντας την 
ότι είχε ανάγκη από χρήματα τής πρότεινε 

να την πάρει μαζί της. Εγώ ξέρεις, 
είμαι το αποτέλεσμα της συ-

νεύρεσής της μ’ έναν πελάτη. 
Έτσι της άρεσε να με απο-
καλεί. Τη θυμάμαι τα βρά-
δια να ετοιμάζεται για τη 
δουλειά, φορώντας προ-
κλητικά ρούχα και να μ’ 
αφήνει μόνο μου κλειδω-

μένο στο σπίτι. Όσο κι αν 
τη ρωτούσα κλαίγοντας πού 

πηγαίνει, εκείνη το μόνο που μου 
απαντούσε, κλείνοντας βιαστικά 

την πόρτα, ήταν πως πάει να 
μας φέρει χρήματα. Υπήρχαν 
φορές που όταν γύριζε στο σπί-
τι ήταν χτυπημένη και γεμάτη 

μώλωπες, αλλά και αίματα στο σώμα της. 
Βλέπεις, οι καθωσπρέπει κύριοι όλα τους 
τα βίτσια τα βγάζουν πάνω στα κορίτσια 
των δρόμων, γιατί τις γυναίκες τους τις 
βλέπουν ως κάτι ιερό. Η γειτονιά δε μας 
συμπαθούσε και μας αποκαλούσαν, η που-
τάνα με το μπάσταρδό της. Ο σπιτονοικο-
κύρης,  παρόλες τις πιέσεις που δεχόταν 

για να μας διώξει από το σπίτι δεν το έκα-
νε,  αν και ήξερε καλά τι δουλειά έκανε η 
μάνα μου. Όταν ερχόταν για το νοίκι, εκεί-
νη φρόντιζε να του δίνει τα τυχερά του. 
Εγώ, αν και λάτρευα το σχολείο, επειδή 
τ’ άλλα παιδιά με φώναζαν μούλικο, δεν 
ήθελα να πηγαίνω. Φίλους δεν είχα πο-
τέ στη ζωή μου. Συντροφιά μου ήταν οι 
ήρωες των βιβλίων που μου  αγόραζε. 
Όμως όλα άλλαξαν ξαφνικά όταν έγινα 
δεκαπέντε χρονών. Ήταν Δεκέμβρης μή-
νας θυμάμαι. Κόντευαν Χριστούγεννα και 
η μάνα μου τέτοιες μέρες είχε πολύ δου-
λειά. Ξημέρωνε και γω δεν είχα ακούσει 
ακόμα ν’ ανοίγει η πόρτα. Όσο κι αν προ-
σπάθησα να ξανακοιμηθώ δεν μπόρεσα. 
Ανησυχούσα γι’ αυτήν. Τον μοναδικό άν-
θρωπο που είχα στη ζωή μου. Τον πατέ-
ρα μου δεν τον γνώρισα ποτέ. Εξάλλου, 
ούτε εκείνη γνώριζε συγκεκριμένα ποιος 
ήταν. Όσο για την οικογένειά της, αυτή 

είχε να τη δει από τότε που έφυγε από το 
χωριό της. Γνώριζε καλά ότι οι γονείς της 
εξαιτίας της ζωής που επέλεξε δε θα την 
αποδέχονταν ποτέ. Γι’ αυτό το λόγο προτί-
μησε να τη θεωρούν εξαφανισμένη, χωρίς 
όμως να γνωρίζουν άλλες λεπτομέρειες. 

Ο Φαίδωνας έκανε μία μικρή παύση και 
κοίταξε έξω από το παράθυρο, παίζοντας 
για λίγο με το μισογεμάτο ποτήρι με κρασί 
που είχε πάνω στο τραπέζι. Η λεωφόρος 
ήταν γεμάτη αυτοκίνητα. Το βλέμμα του 
για μια στιγμή  ακολούθησε ένα αστικό 
λεωφορείο που εκείνη την ώρα περνούσε 
μπροστά από την  πολυκατοικία. 

-  Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Α ναι, 
τώρα θυμήθηκα. Εκείνο το πρωινό δεν 
μπορούσα να ηρεμήσω. Ήμουν αρκετά 
μεγάλος ώστε να καταλάβω ότι κάτι κακό 
είχε συμβεί. Αρκετά χρόνια πριν ήξερα ήδη 
ποια πραγματικά ήταν η δουλειά της μάνας 
μου, αν και ποτέ δεν της το είπα για να 
μην την κάνω να νιώσει ντροπή. Γύριζα μέ-
σα στο σπίτι σαν αγρίμι περιμένοντας την. 
Καθώς η ώρα κυλούσε χωρίς να το κατα-
λάβω έβαλα τα κλάματα. Ήμουν σίγουρος 
πια ότι κάτι κακό είχε συμβεί. Άνοιξα την 
τηλεόραση. Εκείνη την ώρα είχε ειδήσεις. 
Η παρουσιάστρια ανέφερε «άγριο έγκλημα 
έγινε χθες το βράδυ στις πιάτσες του αγο-
ραίου έρωτα στα δρομάκια της Ομόνοιας». 
Πάγωσα, δεν ήθελα ν’ ακούσω παρακάτω. 
Τώρα πια ήμουν βέβαιος ότι ήταν η μάνα 

μου. Ο μοναδικός άνθρωπος που 
αγαπούσα είχε φύγει για πάντα. 
Λίγη ώρα μετά χτύπησαν την πόρ-
τα δύο αστυνομικοί. Με ρώτησαν 
αν γνωρίζω την Πολυξένη Λίβρα. 
Τους είπα ότι ήταν η μάνα μου και 
τους ζήτησα να μου εξηγήσουν τι 
συνέβη. Με ενημέρωσαν ότι το 
προηγούμενο βράδυ την είχε μα-
χαιρώσει μάλλον κάποιος πελάτης 
της μέσα στο αυτοκίνητό του και 
στη συνέχεια την πέταξε σ’ ένα 
απόμερο και σκοτεινό σοκάκι. Πα-
ρόλες τις προσπάθειες της αστυ-
νομίας ο δράστης ακόμα και σήμε-
ρα κυκλοφορεί ελεύθερος. Μόνος 
πια, αφού δεν είχα άλλη επιλογή, 
αποφάσισα να φύγω από το σπίτι 
και να έρθω εδώ στα Προσφυγι-
κά της Αλεξάνδρας. Εδώ νιώθω 
ασφάλεια, αποκομμένος από τους 
ανθρώπους και τις ανάλγητες γε-
μάτες υποκρισία γειτονιές τους. 

Η Γιασμίν όλη αυτή την ώρα τον 
άκουγε με σεβασμό. Μπροστά της έβλεπε 
έναν άνθρωπο που είχε συμβιβαστεί και 
τώρα πια αγαπούσε τη μοναξιά του. Η ίδια 
του η πατρίδα με τις ηθικές καταβολές της 
δεν τον είχε αποδεχτεί και εύρισκε πάντα 
τρόπο να τον στιγματίζει. 

Ο Φαίδωνας μετά από εκείνη την τόσο 
προσωπική εξομολόγηση δεν ξαναμίλησε 
για τη ζωή του. Φοβόταν να δείξει πόσο 
ευάλωτος και πληγωμένος ήταν μέσα του. 
Όμως από διακριτικότητα δε ρωτούσε και 
τη Γιασμίν πού βρίσκει τόσο όμορφα τρι-
αντάφυλλα και στολίζει το βάζο που της 
είχε χαρίσει. Αφού του έφτανε να τη βλέ-
πει χαρούμενη. Όταν η πόλη κοιμόταν της 
μάθαινε να διαβάζει ελληνικά. Η Γιασμίν 
πολλές φορές κοιτώντας τον ένιωθε οίκτο 
για τον Φαίδωνα που δεν είχε νιώσει πο-
τέ του πραγματικά ευτυχισμένος και στο 
βάθος ήταν αφόρητα μόνος…

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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Την ήττα με 3-1 γνώρισε ο Εθνικός 
σε μια ακόμη αγωνιστική του πρωταθλη-
ματος της 2 ανδρών, δείχνοντας απο-
γοητευτική εικόνα.  Η ομάδα της Αλε-
ξανδρούπολης ηττήθηκε στην έδρα της 
από τον Περσέα και έμεινε χαμηλά στην 
βαθμολογία του υποομίλου της στην Α2. 
Πλέον είναι στην προτελευταία θέση με 
5 βαθμούς.

Τα σετ: 23-25, 24-26, 25-22, 23-25.
Σύνθεση Εθνικού (Ανδραβίζος): Δαλδαβε-

ρένης, Καβαρατζής, Δημητριάδης, Σταυρόπου-
λος, Μπουφίδης, Κεσκίνης, λ- Κωνσταντινιδης 
(Σουσουρίδης, Κοντοστάθης, Πα-
πάζογλου).

Ο Έβρος Σουφλίου δεν μπόρε-
σε να περάσει από την έδρα της 
Ένωσης Τούμπας αλλά παρέμεινε 
τρίτος, με τον Εθνικό αντίθετα να 
μένει στην τέταρτη θέση και τα 
πλέι οφ να κρίνονται τις τελευταί-
ες αγωνιστικές.

Α2 ΑΝ∆ΡΩΝ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ης 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ένωση Τούμπας – Έβρος Σουφλί-
ου 3-1 (16-25, 25-22, 25-17, 25-
22)
Εθνικός Αλεξ. – Περσέας 1-3 (23-
25, 24-26, 25-22, 23-25)
ΡΕΠΟ: Ελπίδα Αμπελοκήπων

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 6 
ΑΓΩΝΕΣ):

1. Περσέας 14 (Νίκες 5-0, Σετ 15-5)
2. Ένωση Τούμπας 9 (Νίκες 3-2, Σετ 10-8)
3. Έβρος Σουφλίου 6 (Νίκες 2-3, Σετ 8-10)
4. Εθνικός Αλ 5 (Νίκες 1-4, Σετ 9-13)
5. Ελπίδα Αμπελοκήπων 2 (Νίκες 1-3, Σετ 5-11)

Μετά το Νεοχώρι –  Ορέστης την 
Κυριακή, ακόμη ένα ματς της 11ης 
αγωνιστικής στην Α’ κατηγορία της 
ΕΠΣ Έβρου αναβάλλεται. Ο λόγος 
για το παιχνίδι Θράκη Φερών – Ιπ-
ποκράτης, το ντέρμπι της αγωνι-
στικής, με το οποίο θα έπεφτε και 
η αυλαία του α’ γύρου.

Ωστόσο, όπως μπορείτε να δια-
κρίνετε και από τις φωτογραφίες, 
στο γήπεδο των Φερών δεν ήταν 
δυνατό να παιχτεί ποδόσφαιρο, κα-
θώς αυτό μετατράπηκε σε βούρκο 
μετά από τις βροχοπτώσεις των τε-
λευταίων ωρών.

Έτσι η ΕΠΣ αναμένεται να ορί-
σει σε νέα ημερομηνία τα δύο αυτά 
παιχνίδια, με την λήξη του α’ γύρου 
να παίρνει έτσι μία μικρή παράταση.

Ευρείες εκτός έδρας νίκες σημεί-
ωσαν Εθνικός και Άβαντας, εντός 
έδρας τρίποντο πανηγύρισε ο Άρ-

δας, ενώ εντυπωσιακό ήταν το Δι-
δυμότειχο κόντρα στο Μαΐστρο 

Στη Β’ Κατηγορία δεν είχα-
με αγωνιστική δράση και από την 
προηγούμενη εβδομάδα που ολο-
κληρώθηκε ο α’ γύρος είχαμε τους 
πρωταθλητές χειμώνα σε κάθε 
όμιλο. Στο Βορρά ήταν ο αήττητος 
Ακρίτας Νέας Βύσσας και στο Νότο 
η Νίκη Απαλού.

Α’ ΕΠΣ Έβρου – 11η 
αγωνιστική
Σάββατο 11/12

Ποντιακός – Εθνικός Αλεξ/πολης 
2-6 (21' Αντωνακούδης, 57' Καλα-
ϊτζίδης πεν. – 10' Τσινταράκης, 23' 
& 65' Μπουζιάνης, 30' & 45' & 59' 
πεν. Κυριζάκης)

Κόκκινη κάρτα: 87' Πεταλούδης 
(Εθνικός)

Άρδας Καστανεών – Έβρος Σου-

φλίου 1-0 (41' Κουτέρης)
Ένωση Οινόης – Ατρόμη-

τος Άβαντα 0-7 (20', 35', 70' 
Γραικίδης, 24' Μωραΐτης, 55' 
Τσανάκας, 65' Ευστρατιάδης, 
80' Λαζαρίδης)

Κυριακή 12/12
ΑΟ Νεοχωρίου – Ορέστης 

Ορεστιάδας ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
ΑΕ Διδυμοτείχου – ΑΟ Μα-

ΐστρου 5-0 (25' Μαντζίρης, 
35' Γιαννόπουλος, 59' Αλεξα-
κίδης, 76' & 88' Αραμπατζής)

Δευτέρα 13/12, 15:00
Θράκη Φερών – Ιπποκρά-

της

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ατρόμητος Άβαντα 27 (42-15)
2. Ιπποκράτης 27 (26-3) *
3. Ορέστης Ορεστιάδας 24 (33-9) *
4. ΑΕ Διδυμοτείχου 23 (33-10)
5. Θράκη Φερών 19 (21-9) *
6. Άρδας Καστανεών 14 (16-15)
7. ΑΟ Νεοχωρίου 13 (13-20) *
8. ΑΟ Μαΐστρου 11 (13-28)
9. Εθνικός Αλεξ/πολης 10 (20-23)
10. Έβρος Σουφλίου 7 (7-26)
11. Ένωση Οινόης 6 (5-40)
12. Ποντιακός 2 (8-45)
* Έχουν ένα ματς λιγότερο.
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ΕΠΣ Έβρου: Αναβλήθηκε το 
ντέρμπι Φέρες – Ιπποκράτης!

«ΘΥΜΑΤΑ» ΤΉΣ ΕΝΤΟΝΉΣ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΉΣ ΔΥΟ ΓΉΠΕΔΑ ΤΉΣ 
Α΄ΚΑΤΉΓΟΡΙΑΣ     

Τι έγινε στην 11 αγωνιστική που το τέλος της 
βρίσκει Αβαντα και «γιατρούς» στην κορυφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την 390/23-08-2021 αίτηση του στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης 
για έκδοση κληρονομητηρίου, ο Ευάγγελος Ντινίδης  του Δαμιανού και 
της Αγγελικής, ισχυρίσθηκε ότι η Δάφνη Ντινίδου του Αθανασίου, γεν-
νηθείσα το 1933 στην Ορεστιάδα, που απεβίωσε στις 02.07.2021 στην 
Αλεξανδρούπολη, δεν είχε κατά το χρόνο θανάτου της συγγενείς από τη 
μητρική της γραμμή. Ειδικότερα δεν είχε συγγενείς από την μητέρα της 
Φανή χήρα Αθανασίου Ντινίδη, το γένος Μιχαήλ Μωραϊτου, που γεν-
νήθηκε το 1908 στην Αλεξανδρούπολη και απεβίωσε στις 16.10.1996.

Η παρούσα πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 1959 ΑΚ και 
όσα όρισε η Ειρηνοδίκης κ. Ανθούλα Βεζυρίδου προς εξακρίβωση του 
άνω ισχυρισμού του αιτούντα στην αίτηση περί έκδοσης κληρονομητη-
ρίου. Καλούνται δε, όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό με την ύπαρξη 
συγγενών εκ της Φανής χήρας Αθανασίου Ντινίδη, το γένος Μιχαήλ Μω-
ραϊτου, να προσέλθουν στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/ποληςκαι να το δηλώσουν.

Αλεξ/πολη, 13.12.2021
Η πληρεξούσια δικηγόρος

Βασιλική Μιχαλακάκου-Λαμπάκη
(ΑΜ 69 Δ.Σ. Αλεξ/πολης/ Διεύθυνση: Κωλέττη αρ. 3 Αλεξ/πολη, 

Τηλ: 2551024226)

Με νίκες για Αίαντα και Δημοκρίτειο Κο-
μοτηνής ξεκίνησε ο β’ γύρος στο ανδρικό 
πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Σε ένα παι-
χνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς, η Αγία 
Βαρβάρα επικράτησε 67-64 της Θύελλας 
Φερών, στο κλειστό γυμναστήριο της κω-
μόπολης του Έβρου.

Στο τελευταίο λεπτό το ματς κρίθηκε 
κυρίως στις βολές, με τις δύο ομάδες που 
βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της βαθ-
μολογίας του ανατολικού ομίλου να προ-
σφέρουν όμορφο θέαμα στους φιλάθλους 
που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η 9η νίκη της 
Αγίας Βαρβάρας σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ 
η Θύελλα έχει μόνο 2 ήττες στο πρωτάθλη-
μα και οι δύο από την αντίπαλό της.

Τα αποτελέσματα της 10ης 

αγωνιστικής με την οποία ξεκίνησε ο 
δεύτερος γύρος:
Αίας Κομοτηνής – Εθνικός Αλεξ/πολης 58-
52
Δημοκρίτειο – ΑΟ Καβάλα 59-51
Θύελλα Φερών – Αγία Βαρβάρα 64-67
Ηρακλής Καβάλας – Ολυμπιάδα Αλεξ/πο-
λης 0-20 α.α.
Ρεπό: ΑΕ Κομοτηνής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγία Βαρβάρα  18(9-0)
2. Θύελλα Φερών   16(7-2)
3. Δημοκρίτειο Κομοτηνής 15(6-3)
4. Αίας Κομοτηνής  14(5-4)
5. Εθνικός Αλεξ/πολης 13(4-5)
6. ΑΟ Καβάλα   12(3-6)
7. Ολυμπιάδα Αλεξ/πολης  12(3-6)
8. ΑΕ Κομοτηνής  11(3-5)*
9. Ηρακλής Καβάλας  **
* Έχουν κάνει το ρεπό τους στον β’ γύρο
** Έχει μηδενιστεί και αποχωρήσει απο το 
πρωτάθλημα

Ξεκίνησε ο β’ γύρος στο 
ανδρικό πρωτάθλημα της 
ΕΚΑΣΑΜΑΘ

Ήττα θρίλερ των Φερών 
στο ντέρμπι κορυφής

Νέα ήττα, εντός έδρας αυτή 
τη φορά,  χάνει έδαφος για 
την άνοδο

Βόλεϊ : Απογοητευτικός Εθνικός 
στο πρωτάθλημα της Α2 ανδρών 
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2 8 5

6 2 3

9 4 3 8

1 6 9

1 9 4 6

2 9 4

1 8 3 4

6 1 9

9 2 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

3 1 2 4 5

3 8

4 8 5 1

7 6

6 5 1 4 2

8 4

4 8 5 3

1 3

9 8 2 6 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Τοπικό επίρρημα — Κλωστικό εργα-
λείο — Εκεί όπου (επίρρ.).
2. Σιούτα ζώα.
3. Ιστός πλοίου.
4. Νερουλά, όχι πυκνά — … Φε: πόλη 
της Αργεντινής.
5. Ο πάνω όροφος σπιτιού — Είδος τρά-
πουλας.
6. Χαϊδεμένη… μητέρα — Έργο του το μυ-
θιστόρημα "Ντέμιαν" — Εντούτοις (αρχ.).
7. Τροπικό για… μαγείρους — Σύνδεσμος 
Ελλήνων Βιομηχάνων — Ένα… Γερμανού.
8. Το Γ'… θυμίζει Κατοχή — Πρόδρο-
μος της Ολυμπιακής (αρχικά) — Τμήμα 
της ημέρας.
9. Όρος της πρέφας — Ποδοσφαιρική 
ομάδα της Ιταλίας.
10. Κάτοικος πόλης — Γεροντική πάθηση.
11. Βρόμικος, ακάθαρτος.
12. Ορμώ αλόγιστα.
13. Αριθμητικό σύμβολο — Τόπος μαρ-
τυρίου για ταύρους — Προσκαλεί μο-
νολεκτικά.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια μέρα γυρνάει ο άντρας από τη δουλειά 
του και βρίσκει το σπίτι και τον κήπο άνω-κάτω. 
Τα παιδιά, με τις πιζάμες τους ακόμη, παίζανε μέ-
σα στη λάσπη και σε βρωμιές και ήταν σε άθλια 
κατάσταση, άδεια κονσερβοκούτια και παλιόχαρ-
τα ένα γύρο.

Προχωράει στο σπίτι και το βρίσκει σε ακόμη 
χειρότερη κατάσταση. Πιάτα σωρός στο νεροχύτη, 
το φαΐ του σκύλου χυμένο παντού, ένα σπασμένο 
ποτήρι κάτω από το τραπέζι, και ένας μικρός σω-
ρός άμμου στην πίσω πόρτα, Το καθιστικό είναι 
γεμάτο με παιχνίδια και διάφορα είδη ρουχισμού 
και μια επιτραπέζια λάμπα έχει αναποδογυριστεί.

Πάει επάνω να δει τη γυναίκα του, πατώντας 
σε διάφορα σπασμένα παιχνίδια και σκουπίδια. 
Είχε ήδη αρχίσει να ανησυχεί ότι μπορεί να ήταν 
άρρωστη, ή ότι είχε πάθει ατύχημα.

Τη βρήκε στην κρεβατοκάμαρα, στο κρεβάτι 
με το νυχτικό της ακόμη, να διαβάζει ένα βιβλίο. 
Τον κοίταξε, του χαμογέλασε και τον ρώτησε πώς 
ήταν η μέρα στη δουλειά. Αυτός την κοίταξε απο-
ρημένος και:

- Μα τι συνέβη εδώ σήμερα; ρώτησε.
Εκείνη του χαμογέλασε πάλι και απάντησε:
- Ξέρεις, κάθε μέρα που έρχεσαι σπίτι από τη 

δουλειά, με ρωτάς τι έκανα όλη μέρα.
- Ε και λοιπόν;
- Ε λοιπόν σήμερα δεν το έκανα!

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

Βράδυ , μεσάνυχτα , χιονίζει και ένας τυπάκος 
αναγκάζεται να περάσει μέσα από ένα νεκροτα-
φείο για να κόβει δρόμο , αν και τρέμει από το 
φόβο του .

Καθώς περπατάει ακούει ένα "τικ - τακ ,τικ - τακ 
, τικ-τακ ".... πλησιάζει στο σημείο απ όπου προερχό-
ταν ο ήχος κατατρομαγμένος .. Βλέπει λοιπόν έναν 
τύπο να σκαλίζει κάτι πάνω σε μια ταφόπλακα ...

- Τι ...τι κάνετε εκεί ; του λέει με τρεμάμενη 
φωνή !

- Τι να σε πω ρε φιλαράκι ! Αυτοί οι βλάκες 
έγραψαν το όνομά μου λάθος !

Συστατικά 
• 3 κεσ. καρότο, τριμμένο στον τρίφτη  
• 1 κεσ. ζάχαρη, καστανή
• 2 κεσ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο
• 1 κεσ. καλαμποκέλαιο
• 1 κεσ. αμυγδαλόψιχά, τριμμένη
• 1 κ.σ. κανέλα
• 1 κ.γλ. Μπέικιν πάουντερ
• 1 κ.γλ. μαγειρική σόδα
• 4 αυγά

Για το γλάσο
• 1 κεσ. άχνη ζάχαρη
• Μισό κεσ. μαργαρίνη, μαλακή  
• 1 βανίλια
• 1 κεσ. τυρί κρέμα

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά, σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά του 

κέικ εκτός από τα αυγά.
• Χτυπάμε πολύ καλά με μίξερ χειρός, ώσπου να 

ομογενοποιηθούν.
• Στην συνέχεια προσθέτουμε 1-1 τα αυγά χτυπώ-

ντας καλά.
• Βουτυρώνουμε την φόρμα και στρώνουμε μια 

λαδόκολλα.
• Ψήνουμε στους 160 βαθμούς Κελσίου στις αντι-

στάσεις κάτω-κάτω, για 50 με 60 λεπτά περίπου.
• Τέλος, για το γλάσο μας χτυπάμε την άχνη, τη μαρ-

γαρίνη, την βανίλια και μετά προσθέτουμε λίγο-λί-
γο το τυρί κρέμα ανακατεύοντας απαλά.

• Το κέικ με γεύση καρότο είναι έτοιμο.
• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Kέικ καρότο με γλάσο

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Ακολουθεί… το πέντε — Υπόνομος — 
Βουλευτές τα μέλη της (αρχικά).
2. Φαγητά κατάλληλα για υπερτασικούς.
3. Το "έτερον ήμισυ" της Ιουλιέτας.
4. Φαινόμενο των Αναστενάρηδων — 
Μαγειρικό σκεύος.
5. Μάρκα ραδιοενισχυτών — Στερεώ-
νει… βίδα (ξ.λ.).
6. Καθαρά στο βάρος τους — Λατίνων… 
είναι — Ομαδικά το βόλεϊ και το μπάσκετ.
7. Ραδιοφωνικά αρχικά — Δικά σου… μά-
γκικα — Αρχικά κίνησης ειρήνης.
8. Παράγγελμα για έναρξη βαδίσματος — 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
— Διπλό… κάνει γρήγορα.
9. Απώλεια κάποιας μάχης — Στο πεντά-
γραμμο γράφεται.
10. Όπερα του Βέρντι — Προς τα εμπρός.
11. Λαός τουρκομογγολικής καταγωγής.
12. Λιγόστεμα, κατά μια έννοια.
13. Αρχικά για το μπάσκετ — Αρπακτικά 
πουλιά — Λουκία βαφτίστηκε.
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Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός 
Σύλλογος «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ 
– Γνώση και Δράση», σας 
προσκαλεί να παρακο-
λουθήσετε την δια-
δικτυακή εκπομπή 
"Καστρινοί Διάλο-
γοι" με επίκεντρο 
την ενημέρωση, για 
την ιστορία και τον 
πολιτισμό του Διδυ-
μοτείχου, της Θράκης 
και γενικά της Πατρίδας 
μας.

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 
και ώρα 19:00.

Το θέμα του έκτου επεισοδί-
ου για την χρονική περίοδο 

2021-22 είναι:
«Τα έθιμα του 

12ημερου στην 
περιφέρεια του 
Διδυμοτείχου» με 
προσκεκλημένο 
ομιλητή τον Δη-
μήτρη Βραχιόλο-

γλου (εκπαιδευτικό, 
λαογράφο, δημοσιο-

γράφο, συγγραφέα και 
χοροδιδάσκαλο).

Ζωντανή μετάδοση μέσω δια-
δικτύου (Facebook και You Tube 

του συλλόγου) : 
Fb : ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώ-

ση και Δράση (ακολουθήστε μας 
στο fb)

https://www.facebook.com/
kastropolites 

You Tube : ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ 
Γνώση και Δράση (κάντε εγγραφή 
στο κανάλι μας)

https://www.
youtube.com/channel/
UCToeoVw0EEeNIre4szrX4Bw 

Διεύθυνση Εκδήλωσης  https://
www.facebook.com/events/3094
216080835982/?ref=newsfeed
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Η πόλη του μεταξιού για άλλη μια χρονιά δη-
μιουργεί φανταστικές εκδηλώσεις για μικρούς 
και μεγάλους. Δυστυχώς φέτος για άλλη μια 
χρονιά το φανταστικό ” Σαν Παρα-
μύθι” δεν θα μπορέσει να πραγμα-
τοποιηθεί και να γεμίσει την πόλη 
του Σουφλίου με κόσμο από όλες 
τις γύρω περιοχές, αλλά οι ήρωες 
του θα βρεθούν στην κεντρική πλα-
τεία και θα γεμίσουν τους μικρούς 
μας φίλους χαρά και χαμόγελα.

Ολόκληρο πρόγραμμα των εκ-
δηλώσεων έχει ως εξής:

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 
στις 19:00, o Δήμος Σουφλίου σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Εθε-
λοντών και Νεολαίας Σουφλίου 
“κινήσου” και την Ένωση Επαγγελ-
ματιών Σουφλίου μας προσκαλεί 
στην τελετή φωταγώγησης του 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου!
Την Παραμονή των 
Χριστουγέννων:

• Ξανά από την αρχή ο χρό-
νος γύρνα το έλκηθρο φέτος θα 
βγει στα στενά! Ρούντολφ, Άγιος 
και όλα τα ξωτικά δώρα θα φέ-
ρουν από τις 18:00 το απόγευμα 
και μετά.
Την Παραμονή 
Πρωτοχρονιάς: 

• 11:00 το πρωί οι ήρωες από 
το “Σαν παραμύθι” έρχονται στην 

πλατεία του Σουφλίου για να παίξουν να κατα-
σκευάσουν και να φωτογραφηθούν με μικρούς 
και μεγάλους!

Στο 
Πολιτιστικό 
Πολύκεντρο

Η ΔΗΚΕΠΑΟ σας προσκαλεί 
στη χριστουγεννιάτικη συναυλία 
του Δημοτικού Ωδείου Ορεστιά-
δας που θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 
και ώρα 8:00μ.μ. στο Πολιτιστι-
κό Πολύκεντρο Ορεστιάδας.

Στη συναυλία συμμετέχουν η 
ορχήστρα νέων του Δημοτικού 
Ωδείου, σε πρώτη εμφάνιση η 
δίφωνη νεανική χορωδία ‘’Εν 
Ορεστιάδι’’, καθώς και η τετρά-
φωνη χορωδία ‘’Εν Ορεστιάδι’’. 
Τις χορωδίες συνοδεύει η ορχή-

στρα των καθηγητών του ωδεί-
ου. Το τμήμα αρχαρίων καθώς 
και η Jazz Band της ΔΗΚΕΠΑΟ 
σε πρώτη εμφάνιση θα παίξουν 
γνωστές χριστουγεννιάτικες με-
λωδίες.

Θα τηρηθούν όλα τα προ-
βλεπόμενα υγειονομικά πρω-
τόκολλα. Είσοδος ελεύθερη!*Οι 
θεατές εισέρχονται κατόπιν υπο-
χρεωτικής επίδειξης κατά την 
είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμ-
βολιασμού ή [β] πιστοποιητικού 
νόσησης που εκδίδεται τριάντα 

(30) ημέρες μετά από τον πρώτο 
θετικό έλεγχο και η ισχύς του δι-
αρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες μετά από αυτόν. Απαιτεί-
ται αστυνομική ταυτότητα ή δί-
πλωμα οδήγησης ή διαβατήριο 
ή άλλο αποδεικτικό ταυτότη-
τας, προκειμένου να διενεργεί-
ται έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά επιδει-
κνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή 
είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής 
συσκευής του θεατή.

Χριστουγεννιάτικη συναυλία του Δημοτικού 
Ωδείου Ορεστιάδας

Προσκεκλημένος- 
ομιλητής ο 
Δημήτρης 

Βραχιόλογλου

«Καστροπολίτες»: Εκδήλωση για τα «έθιμα του 
12ημερου στο Διδυμότειχο 

Μαθήματα ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης παραδί-
δουν δύο μαθητές που θέλησαν να βοηθήσουν δια-
κριτικά έναν συμμαθητή τους ώστε να μπορέσει 
κι εκείνος να πάει στο θέατρο μαζί του. 
ε μία συγκλονιστική της ανάρτηση, η 
δασκάλα τους Ρούλα Καραγιάννη 
έγραψε για την συγκινητική πράξη 
των δύο μαθητών της. Ο Γιώργος 
και ο Πάνος, της έδωσαν κρυφά 
από πέντε ευρώ παραπάνω από 
το αντίτιμο του θεάτρου για να 

μπορέσει να πάει μαζί τους και ένας συμμαθητής 
τους που η οικογένειά του δεν είχε τη δυνατότητα 
να πληρώσει ούτε αυτό το μικρό ποσό. 

Ο διάλογος με τους μικρούς μαθητές:
«Ανοίγοντας το φάκελο του Γιώρ-

γου βρήκα μέσα 5 ευρώ περισσότε-
ρα από όσα κοστίζει το εισιτήριο 
για το θέατρο που θα πάμε. -Γιώρ-
γο μου, γιατί μου έφερες 5 ευρώ 
περισσότερα;

Ο Γιώργος με ύφος συνωμο-
τικό με πλησιάζει και μου λέει 
στ’ αυτί.

-Κυρία, εγώ και ο Πάνος θέ-
λουμε να πληρώσουμε το εισι-
τήριο για τον Ι.

Ξέρουμε πως δε θα έρθει 
στην εκδρομή, όχι γιατί ζαλίζε-
ται στο λεωφορείο όπως είπε, 
αλλά γιατί δεν έχει χρήματα…. 
Είχε φέρει και ο Πάνος 5 ευρώ 
περισσότερα.

Πλησίασε κι εκείνος να τα 
δώσει… κρυφά.

Έτσι κι αλλιώς είχα φροντί-
σει για το θέμα. Όμως τα παιδιά 
δεν το ήξεραν.

Τους έδωσα τα χρήματα πί-
σω, με ένα κόμπο στο λαιμό συ-
γκίνησης.

Τιμή μου που είμαι η δασκά-
λα τέτοιων παιδιών. Τιμή μου κι 
ελπίδα μου!». 
Πηγή: rosa.gr

Συγκινεί η αλληλεγγύη μαθητώνΓιορτή με χαμόγελα και από το δήμο Σουφλίου

Life

Πλήρωσαν 
κρυφά εισιτήριο 

θεάτρου για 
συμμαθητή 

τους

«Υπάρχει αυξητική τάση εμβολιασμών στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η 
ενημέρωση του κόσμου είναι το κλειδί για να ξεκλειδωθεί η όλη επιφύλαξη που 

υπάρχει γύρω από τους εμβολιασμούς» 
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης
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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 - 21:15
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 21:15
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:40 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:40 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 19:30

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΠΕΜΠΤΗ:  15:35 - 17:40 - 21:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

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
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Γούση Μ.Ε. - Γρηγορίου Σ. Εθν. Αντιστά-
σεως 146 (πλησίον S/M Mασούτη & ΑΒ) 
✆2551400229
Χατζησωτηρίου Ανατολικής Θράκης 47 (ένα-
ντι ΙΚΑ) ✆25510 27333
ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273
ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 
∆I∆YMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐου 139 (έναντι Νο-
σοκομείου) ✆2553024010
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου ∆. Ευρι-
πίδου 17 ✆2552022456

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
∆ιάλεξη «Η «Επιθετικότητα 
σχέσεων: Η σιωπηλή όψη των 
σχέσεων»
• Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 7-9μμ 
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξαν-
δρούπολης 

• Από την Δρ Ιωάννα Βουλγαρί-
δου, διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Ψυ-
χολογίας
----------------------------------
∆ιαδικτυακή εκπομπή "Καστρι-
νοί ∆ιάλογοι"  «Τα έθιμα του 
12ημερου στην περιφέρεια του 
∆ιδυμοτείχου»
• Πολιτιστικός Σύλλογος «ΚΑΣ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δρά-
ση», 
• Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 
και ώρα 19:00.
• Ζωντανή μετάδοση (Facebook 

και You Tube του συλλόγου) : 
• https://www.facebook.com/
kastropolites 
• https://www.
youtube.com/channel/
UCToeoVw0EEeNIre4szrX4Bw 

----------------------------------
Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγί-
ου Ελευθερίου Αλεξανδρου-
πόλεως
• Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 6.30’ μ.μ
--------------------------------
Στέλιος Ανατολίτης - ΧΑΠΙ 
(stand up comedy) 
• Πέμπτη 16 Δεκ 19:00-20:30
• House of Fun
Η δεύτερη σόλο παράσταση του 
Στέλιου Ανατολίτη επιστρέφει
----------------------------------
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Eγκαίνια νέου γραφείου 
Europe Direct
• Από το ΔΠΘ και την Περιφέ-
ρεια ΑΜΘ
• Tην Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 
2021 και ώρα 17:00
• Θα στεγαστεί  στο κτήριο της Πι-
νακοθήκης του Ιδρύματος  “Χρή-
στου Α. Μανέα” Π. Ιωακείμ Γ’ 5, 
στην Κομοτηνή.
----------------------------------
Μουσικό παραμύθι «Ο Γαργα-
ληστής» του ∆ημήτρη Μπα-
σλάμ
• Στο Μεγάρο Μουσικής Κομο-
τηνής
• Από την Παιδική Σκηνή του Θε-
άτρου Αυλαία
• Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 
στις 17:00 και στις 19:00 το από-
γευμα.

Σάλτσα ντομάτας, 
μαγιονέζα και ελαιόλαδο: 
Έτσι θα ξεφορτωθείτε τους 
πιο λιπαρούς λεκέδες

Δεν πάει ο νους σας ποιο είναι το 
υλικό που μπορεί να εξαφανίσει τα ση-
μάδια που αφήνουν στα ρούχα σας οι 
λιπαροί λεκέδες.

Τι κοινό έχουν η σάλτσα ντομάτας, 
η μαγιονέζα και το ελαιόλαδο; Ναι, το 
ξέρουμε ότι είναι απολαυστικά—αυτή 
είναι η προφανής απάντηση. Το κρυφό 
κοινό μυστικό τους είναι ότι όταν πέ-
σουν στα ρούχα σας δημιουργούν τις 
ιδανικές συνθήκες για τραγωδία. Κι αυ-
τό γιατί η αφαίρεσή τους είναι συνή-
θως δύσκολη και απαιτεί άμεση δράση. 
Και μπορεί να γνωρίζετε ήδη διάφο-
ρους τρόπους για να αντιμετωπίσετε 

τον καθέναν από αυτούς τους λεκέδες 
ξεχωριστά, αλλά εμείς σήμερα θα σας 
αποκαλύψουμε το πιο απρόσμενο υλικό 
που αντιμετωπίζει όλους τους λιπαρούς 
«εχθρούς» των ρούχων σας δίνοντάς 
τους ένα πολύ καλό… μάθημα—κυριο-
λεκτικά.

Ποιο είναι αυτό το μοναδικό και πα-
νίσχυρο υλικό που βάζει τους λιπαρούς 
λεκέδες σε τάξη; Η κιμωλία! Αν λοιπόν 
στο αγαπημένο σας ρούχο έσταξε λίγο 
λαδάκι ή σάλτσα παραπάνω, δεν έχετε 
παρά να τρίψετε λίγη λευκή κιμωλία πά-
νω στο πληγέν σημείο και να την αφή-
σετε να δράσει για 10-15 λεπτά. Στη 
συνέχεια, αφαιρέστε την κιμωλία με ένα 
πανάκι και, τέλος, πλύντε το λερωμένο 
ρούχο στο πλυντήριο ακολουθώντας τις 
οδηγίες που θα βρείτε στην ετικέτα του.

Και μην αρκεστείτε να χρησιμοποιή-
σετε την κιμωλία για να λάμψετε τους 
λιπαρούς λεκέδες από φαγητό μόνο: η 
δύναμή της είναι τέτοια που εξουδετε-
ρώνει και τους λεκέδες από γράσο.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

αγγελιεσ

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

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.

Οδηγός
Εκδηλώσεων

Ζητείται υπάλληλος ( καμαριέρα) από 
το Ξενοδοχείο «Μαριάννα»
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2551081455.

Πωλείται 

διαμέρισμα τεσσάρι 100τμ. 1ος όροφος 
διόροφης οικοδομής 

Με 3 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 
ατομική θέρμανση, πετρέλαιο , ενεργειακό 
τζακι, τέντες, πάρκινγκ στην πυλωτή

Περιοχή Εφορίας, 155.000 
Πληροφορίες: 6945063624 ώρες 

επικοινωνίας: 9πμ-4μμ

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Ανθίας, Ανθία, Ανθή, 
Ελευθέριος, Ελευθερία, 
Σωσάννα, Σουζάνα.
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Μπορεί το πρωτόκολλο λειτουρ-
γίας των χιονοδρομικών κέντρων να 
εγκρίθηκε σύμφωνα με ομόφωνη ει-
σήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορονοϊού, παρ’ όλα αυτά το χιο-
νοδρομικό κέντρο στο Φαλακρό της 
Δράμας, δεν θα λειτουργήσει φέτος.

Η μελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων δεν επιτρέπει την ασφαλή 
λειτουργία του χιονοδρομικού, ενώ 
πολλαπλές είναι και οι εργασίες που 
πρέπει να γίνουν για τη νομιμοποίη-
ση και βελτίωση των εγκαταστάσεων.

«Το Χ.Κ. Φαλακρού κάτω από τις 
υπάρχουσες συνθήκες δεν μπορεί να 
λειτουργήσει καθ’ ότι κανένας υπη-
ρεσιακός παράγοντας δεν βάζει την 
υπογραφή του, προκειμένου να έρθει 
σε μένα ως πολιτικό προϊστάμενο η 
εισήγηση και στη συνέχεια να πάρω 
την τελική απόφαση, καθώς επίσης 
και σε συνδυασμό με την πανδημία 
και τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουμε» δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος, 
αρμόδιος για τη λειτουργία του χιο-
νοδρομικού κέντρου.

Ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου, 
υπήρχαν γκρίνιες, αιχμές και κατη-
γορίες περί μη λειτουργίας του χιο-
νοδρομικού και επ’ αυτού, ο κ. Παπα-
δόπουλος μέσω δελτίου Τύπου που 
έδωσε στη δημοσιότητα αναφέρεται 
σε μια σειρά ενεργειών που έγιναν 
από την έναρξη της θητείας του μέ-
χρι σήμερα, εξηγώντας τους λόγους 
για τους οποίους, φέτος δεν θα λει-
τουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο 
Φαλακρού.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να υπο-
γράψω’ είναι θέμα ασφάλειας, των 
πολιτών, των εργαζομένων, των επι-
σκεπτών» δηλώνει στο GRTimes.gr ο 
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γιώργος 
Παπαδόπουλος επισημαίνοντας πως 
τόσο η ασφάλεια όσο και η νομιμο-
ποίηση είναι τα δυο κυρίαρχα ζητήμα-
τα σ’ ότι αφορά τη σωστή λειτουργία 
του χιονοδρομικού.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει πώς 
ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου έχουν 
ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη νομι-
μοποίηση των εγκαταστάσεων αλλά 
και για να αποκτηθούν τα απαραίτη-
τα πιστοποιητικά.

«Ευελπιστούμε ότι με τη νέα χρο-
νιά θα αποκτήσουμε τη νομιμοποίηση 
και την ασφάλεια» δηλώνει ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Δράμας προσθέτοντας 
ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν όλα 
«καλά καμουφλαρισμένα και τώρα 
έσπασε το γυαλί’ τίποτα κάτω από 
το χαλί» συμπληρώνει.

Οι λόγοι που δεν θα 
λειτουργήσει φέτος το 
χιονοδρομικό

Μέσω δελτίο Τύπου, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Δράμας Γιώργος Παπαδό-
πουλος επισημαίνει τα εξής:

“Με αφορμή ανυπόστατες και 
άκαιρες συζητήσεις περί της λειτουρ-
γίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Φα-
λακρού και τις προσπάθειες που κά-
ποιοι διοχετεύουν περί ευθυνών, έχω 
να δηλώσω τα παρακάτω:

Τον Σεπτέμβριο του 2019 (1-9-
2019) ανέλαβα καθήκοντα Χωρικού 
Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και από 
τα πρώτα ενδιαφέροντα μου ήταν να 
έχω ιδία άποψη ώστε να βρεθεί λύ-
ση για την λειτουργία του Χ.Κ. Φα-
λακρού άμεσα.

Έτσι, στις 14 Νοεμβρίου 2019 πή-
γα στην Αθήνα και αναζήτησα να βρω 
τον σχετικό φάκελο που είχε υπο-
βληθεί, προκειμένου να εκδοθεί η 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων και ο οποίος ήταν κυριολεκτικά 
«θαμμένος» επί 5ετία στο Υπουργείο 
Αθλητισμού, χωρίς κανένας να ενδι-
αφερθεί για την τύχη του, όλο αυτό 
το χρονικό διάστημα!

Στις 24 Δεκεμβρίου 2019 γνωστο-
ποιήθηκε στην Π.Ε. Δράμας η απόφα-
ση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) και μετά την κατάθεση συ-
μπληρωματικών εγγράφων χορηγή-
θηκε το μόνιμο πλέον (και όχι προ-
σωρινό που είχε παραχωρηθεί μέχρι 
εκείνη τη στιγμή) ειδικό σήμα για την 
λειτουργία του Κέντρου.

Το ειδικό σήμα ήρθε στην Π.Ε 
∆ράμας στις 20/2/2020.

Μετά από αυτή την ημερομηνία 
δημιουργήθηκε μία έντονη διαμάχη 
μεταξύ επιχειρηματία και φερόμενων 
ως ιδιοκτητών έκτασης και διαθέσι-
μου «επαγγελματικού» χώρου στο 
Χ.Κ. Φαλακρού. Ακολούθησαν εκα-
τέρωθεν καταγγελίες και των δύο 
πλευρών, στις οποίες αναφερόταν η 
ύπαρξη αντικανονικής δραστηριότη-
τας του Αθλητικού Σωματείου Ε.Ο.Σ. 
Δράμας, με βαρείς μάλιστα χαρα-
κτηρισμούς μεταξύ άλλων πως «ο 
ΕΟΣ αντιστρατεύεται και εμποδίζει 
την ανάπτυξη του Χ.Κ. Φαλακρού».

Για τα παραπάνω συντάσσω 
και αποστέλλω έγγραφο προς τον 
Υπουργό Αθλητισμού όπου του γνω-
στοποιώ την πραγματική κατάσταση 
ζητώντας την παρέμβασή του.

Στις 23/6/2020 και συγκεκριμένα 
το Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Γ.Γ. 
Αθλητισμού του Υπουργείου απευθύ-

νεται με επιστολή του στο γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη και ζητά αποδει-
κτικά στοιχεία για τα όσα έχουν ανα-
φερθεί στην αρχική επιστολή προς 
τον κ. Υπουργό.

Στις 24/6/2020 το Τμήμα Αθλητι-
κής Περιουσίας και Αθλητικής Υποδο-
μής της Γ.Γ. Αθλητισμού του Υπουρ-
γείου, αποστέλλει έγγραφο μέσω του 
οποίου ζητείται η κατάθεση απόψε-
ων σχετικά με το περιεχόμενο επι-
στολής του Ε.Ο.Σ. Δράμας προς το 
Υπουργείο, ενώ παράλληλα ενημε-
ρώνει ότι θα προβεί στις απαιτούμε-
νες ενέργειες.

Στις 24/8/2020 και μετά από επί-
μονες οχλήσεις μας προς κάθε κα-
τεύθυνση, η Εκτελεστική Γραμματέας 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης συστήνει «Ομάδα 
Έργου» προκειμένου να ελεγχθούν 
τυχόν παρανομίες ή ό,τι άλλο διαπι-
στωθεί μετά από την διενέργεια αυ-
τοψίας στο συγκεκριμένο χώρο του 
Χ.Κ. Φαλακρού.

Στις 25/9/2020 η Γ.Γ.Α. ενημερώ-
νεται μέσω εγγράφου για την σύστα-
ση της Ομάδας Έργου και την εξέλιξη 
της διαδικασίας του ελέγχου.

Στις 30/10/2020 τα μέλη της Ομά-
δας Έργου, συντάσσουν και αποστέλ-
λουν σε εμάς, υπηρεσιακό σημείωμα 
συνοδευόμενο από σχετικό έγγραφο 
της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσί-
ας της Π.Ε. Δράμας με περισσότερα 
στοιχεία που υπήρχαν διαθέσιμα ήδη 
στην Υπηρεσία μας.

Στις 20/11/2020 η Τεχνική υπηρε-
σία της Π.Ε. Δράμας αποστέλλει στο 
γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δρά-
μας έγγραφο, με τα τελικά συμπερά-
σματα που είχε αποτυπώσει η Ομάδα 
Έργου που είχε επιφορτιστεί με το 
έργο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Στις 15/1/2021 αποστέλλεται 
ολόκληρος ο φάκελος «ΧΙΟΝΟΔΡΟ-
ΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ» στο 
Υπουργείο Αθλητισμού και συγκε-
κριμένα, αποδέκτης αυτής της αλλη-
λογραφίας ήταν ο ίδιος ο Υπουργός 
Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Στις 22/9/2021 μετέβηκα στην 
Αθήνα συνοδευόμενος από Υπηρεσι-
ακό παράγοντα και επισκεφθήκαμε το 
γραφείο του Υπουργού Αθλητισμού 
κ. Αυγενάκη, τον οποίο ενημερώσαμε 
για την πορεία της υπόθεσης.

Στις 24/9/2021 υποβλήθηκε από 

τον αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα, 
έγγραφο για επανεξέταση από τον 
Υπηρεσιακό του προϊστάμενο του θέ-
ματος «Χ.Κ. Φαλακρού».

Στις 29/10/2021 υποβλήθηκε στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ., ει-
σήγηση με θέμα την χρηματοδότηση 
για το Χ.Κ. Φαλακρού, για την οποία 
εκδόθηκε η υπ’ αριθμό 224/2021 
απόφαση, εγκρίνοντας 15.000 ευρώ 
ψηφισμένο από όλους τους συναδέλ-
φους Περιφερειακούς Συμβούλους 
της συμπολίτευσης, με αντικείμενο 
τη ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΑΛΑΚΡΟΥ.

Στις 8/11/2021 υποβλήθηκε νέο 
έγγραφο προς τον Αντιπεριφερειάρ-
χη Δράμας με το σύνολο των τελικών 
και σημαντικών «ευρημάτων» σχετι-
κών με παραβάσεις και παρανομίες, 
αλλά και σχετικών με την ασφάλεια 
για τους πολίτες, έχοντας ως απο-
τέλεσμα να επανεξεταστεί το θέμα 
και να καταλήξουν σε οριστικές απο-
φάσεις περί λειτουργίας ή μη, δε-
δομένου ότι είχαν ψηφίσει ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ το συγκεκριμέ-
νο θέμα για το συγκεκριμένο ποσό 
(άρα θέλω να πιστεύω πως κατάλα-
βαν ΟΛΟΙ οι ψηφίσαντες πως υπήρχε 
πρόβλημα παράνομων εγκαταστάσε-
ων στο Χ.Κ. Φαλακρού).

Δυστυχώς αυτή είναι η σειρά των 
γεγονότων για το θέμα αυτό.

Το Χ.Κ. Φαλακρού κάτω από τις 
υπάρχουσες συνθήκες δεν μπορεί να 
λειτουργήσει καθ’ ότι κανένας υπη-
ρεσιακός παράγοντας δεν βάζει την 
υπογραφή του, προκειμένου να έρ-
θει σε μένα ως πολιτικό προϊστάμε-
νο η εισήγηση και στη συνέχεια να 
πάρω την τελική απόφαση, καθώς 
επίσης και σε συνδυασμό με την παν-
δημία και τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουμε.

Η κοινωνία της Δράμας ξέρει, βλέ-
πει και έχει ιδίαν αντίληψη και άποψη 
για την προσφορά και τη δραστηριό-
τητα όλων μας.]

Σημειώνεται ότι ανάδοχος για τη 
λειτουργία του χιονοδρομικού κέ-
ντρου υπάρχει, και όπως πληροφό-
ρησε το GRTimes.gr, το οποίο επι-
κοινώνησε μαζί του, «όποια εντολή 
μας δώσουν από την Π.Ε. Δράμας, 
για το εάν θα λειτουργήσουμε ή όχι» 

αναφέρθηκε.

Στο 40% – 45% η κίνηση στα 
καταλύματα

Πλησιάζοντας όλο και περισσότε-
ρο στην υψηλή περίοδο των εορτα-
στικών ημερών, το δεκαπενθήμερο 
ουσιαστικά που αναμένουν οι επιχει-
ρηματίες του τουρισμού να πάρουν 
μια μικρή ανάσα, οι πληρότητες που 
καταγράφει η περιοχή της Δράμας 
δεν ικανοποιούν απόλυτα τους ξε-
νοδόχους.

«Στα διήμερα –Σάββατο, Κυριακή- 
είμαστε καλά, σε επίπεδο 15νθήμε-
ρου δεν είμαστε ικανοποιημένοι» δη-
λώνει στο GRTimes.gr ο πρόεδρος 
της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και 
επικεφαλής της ομάδας ορεινών ξε-
νοδοχείων Άγγελος Καλλίας λέγο-
ντας πως οι πληρότητές τους κινού-
νται στο 40% – 45%.

Ο ίδιος εξηγεί πως υπάρχει σειρά 
ανασταλτικών παραγόντων για τις 
μειωμένες πληρότητες όπως:

α. ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει 
αλλά φοβάται

β. η επιδημιολογική εικόνα στη 
Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετά επιβα-
ρυμένη

γ. μεταξύ Χριστουγέννων και Πρω-
τοχρονιάς μεσολαβεί ολόκληρη εργά-
σιμη εβδομάδα

δ. η μη λειτουργία του χιονοδρο-
μικού κέντρου Φαλακρού.

«Ελπίζουμε στις κρατήσεις της τε-
λευταίας στιγμής, οι οποίες θα δώ-
σουν κάποια νούμερα, αλλά σε καμία 
περίπτωση τις πληρότητες που είχαμε 
άλλες χρονιές» δηλώνει ο κ. Καλλίας.

Σχετικά με τη μη λειτουργία του 
χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, 
ο πρόεδρος των ξενοδόχων Δράμας 
εξηγεί ότι οι κρατήσεις για τους ξε-
νώνες και τα καταλύματα της περιο-
χής επηρεάζονται σε ποσοστό 50%.

Τέλος, η λειτουργία του χριστου-
γεννιάτικου χωριού στην πόλη της 
Δράμας, η «Ονειρούπολη», όπως πλη-
ροφορείται το GRTimes.gr δίνει νού-
μερα στα ξενοδοχεία της πόλης.

«Είναι καλό που λειτουργεί, και 
επικοινωνιακά βοηθάει, όμως μην ξε-
χνάτε ότι τρία ξενοδοχεία στην πό-
λη δεν έχουν ανοίξει» αναφέρει ο κ. 
Καλλίας.
Ντέπυ Χιωτοπούλου

Φαλακρό ∆ράμας: ∆εν θα λειτουργήσει 
φέτος το χιονοδρομικό κέντρο

Ή ΜΕΛΕΤΉ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΉΝ 
ΑΣΦΑΛΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ, ΕΝΩ 
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΉ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΉΣΉ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΉ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

«Είναι θέμα ασφάλειας, των πολιτών, των 
εργαζομένων, των επισκεπτών» δηλώνει ο 
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, εξηγώντας πως 
τόσα χρόνια ήταν όλα καλά καμουφλαρισμένα 
και τώρα ξεσκεπάστηκαν


