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Δεκτή η προσφυγή Λαμπάκη για τη 
διεκδίκηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης 

του λιμένα Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με την προσφυγή, δεν προκύπτει εκ του νόμου κώλυμα 
λήψης απόφασης για τη διεκδίκηση για τον “αποχαρακτηρισμό” της 

έκτασης. Το σκεπτικό της Επιτροπής του άρθρου 152  
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Η Μπάντα του 
Πολεμικού 

Ναυτικού στην 
Αλεξανδρούπολη 

Την Παρασκευή στην 
έναρξη της Ναυτικής 

Εβδομάδας του 
Δήμου 
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Έντονες 
εντομολογικές 

προσβολές στην 
ευρύτερη αγροτική 
περιοχή Τυχερού

Τι συστήνει στους αγρότες 
η Διεύθυνση Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής Έβρου
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Στήνουν απάτες και στον Έβρο με 
αφορμή το Power Pass 

Καταγγελίες πολιτών που γίνονται αποδέκτες παραπλανητικών τηλεφωνημά-
των δήθεν από υπαλλήλους λογιστικών γραφείων της περιοχής. Να απευθύ-

νονται στην Αστυνομία καλεί τους πολίτες ο Σύλλογος Λογιστών 
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Α.Σ. “Κότινος”: 19 μετάλλια Α.Σ. “Κότινος”: 19 μετάλλια 
οι Εβρίτες αθλητές στο οι Εβρίτες αθλητές στο 
Πανελλήνιο Στίβου ΑμεΑ    Πανελλήνιο Στίβου ΑμεΑ    

Επιστρέφει στο Διδυμότειχο Επιστρέφει στο Διδυμότειχο 
η προτομή του Σεπτίμιου η προτομή του Σεπτίμιου 
Σεβήρου    Σεβήρου    

Ορεστιάδα: Ξεκίνημα 
εκπτώσεων με "δελεαστικές" 

προσφορές
«Φτάσαμε σε ένα οριακό σημείο…» δηλώνει η 

πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, 
Φιλιώ Μυλωνά με αφορμή την έναρξη των 

εκπτώσεων
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Πρόγραμμα RUBAN: 
Ανταλλαγή ιδεών για την 

ανάπτυξη αστικών κήπων σε 
Αλεξανδρούπολη και Ε.Ε.    
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Επαγγελματίες εστίασης: 
Μέτριο το καλοκαίρι, 
δεν το σώζουν ούτε οι 
Αμερικανοί στρατιώτες… 

 ● Σκληρή και .. διαφορετική φαίνεται ότι εί-
ναι η πραγματικότητα

● Για τη χαμηλή κίνηση και τις υπερβολές με 
τα 7.000 αβγά στα ΜΜΕ της Αθήνας, μίλησε 
ο πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Υγει-
ονομικού Ενδιαφέροντος Νίκος Γεωργιάδης

● «Η κίνηση δεν είναι σταθερή, υπάρχουν 
καταστήματα που δουλεύουν κυρίως τα Σαβ-
βατοκύριακα» 

● Μέχρι τώρα το φετινό καλοκαίρι δεν είναι 
πολύ καλό και τα μηνύματα, προς το παρόν, 
δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα, σημειώνουν οι 
ίδιοι οι επαγγελματίες � 7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1863
Υπογράφεται η συνθήκη του Λονδί-
νου, με την οποία επιλέγεται ως βα-
σιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος Α’ και 
ορίζεται ότι οι διάδοχοι του θα πρε-
σβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η 
ενηλικίωσή του, για να μην επαναλη-
φθεί ο θεσμός της Αντιβασιλείας, ορί-
ζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη 
ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα 
του Ελληνικού Βασιλείου θα εκτεί-
νονται με την παραχώρηση - προ-
σάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα 
συμφωνήσουν γι’ αυτό οι Μεγάλες 
Δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική 
ευχή από την Ιόνιο Βουλή.

1908
Γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για 
πρώτη φορά στους σύγχρονους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λονδίνο.

1930
Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της 
Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας 
- Μεξικού (4-1). Ο γάλλος Λισιέν Λο-
ράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην 
ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων.

1972
Ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή 
Αριστείδης Μούμογλου επιτυγχάνει 
145 πόντους κατά τη διάρκεια του 
αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ 
και δημιουργεί ρεκόρ όλων των επο-
χών στην Α’ Κατηγορία του μπάσκετ. 
Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94.

1978
Η κομμουνιστική Αλβανία του Εν-
βέρ Χότζα διακόπτει τις διπλωματικές 
σχέσεις της με την Κίνα και βυθίζεται 
στην απομόνωση.

1989
Ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο 
γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπι-
ακής Αεροπορίας, Δήμητρα Λιάνη, 
στο ναό της Ελευθερώτριας στην 
Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες 
ειδύλλιο που αναστάτωσε την ελ-
ληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1916
Δέσπω Διαμαντίδου, ελληνίδα ηθο-
ποιός. (Θαν. 18/2/2004)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1965
Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και 
λογοτέχνης από τις Κυδωνιές (Αϊβαλί) 
της Μικράς Ασίας. (Γεν. 8/11/1895)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3
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21...31

Ανατολή - 05:56
Δύση - 20:48

21...30

Συμφωνία  Περιφέρειας ΑΜ-Θ  και ΔΕΠΑ για 
τη δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου και 
από τα νοικοκυριά

17
ΙΟΥΛ
2015

44

16...31

Ένα πρώτο βήμα για τη δυνατότητα χρήσης του φυσικού 
αερίου και από τα νοικοκυριά της Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης έγινε πριν από λίγες ημέρες, σε συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη 
ΑΜΘ κ. Γιώργου Παυλίδη με εκπροσώπους της ΔΕΠΑ ΑΕ. 

Το εγχείρημα, ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική 
συγκυρία, είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ωστόσο, για αρχή, 
εκφράστηκε η επιθυμία και των δύο πλευρών να προ-
σπαθήσουν να το υλοποιήσουν. Στη συνάντηση συμμε-
τείχαν ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΑΜΘ μετά των συνερ-
γατών του, η Εκτελεστική Γραμματέας ΑΜΘ, ο Γενικός 
Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και εκ μέ-
ρους της ΔΕΠΑ ΑΕ ο Διευθυντής δραστηριοτήτων – 
διανομή αερίου, κ. Τερζόπουλος, ο Διευθυντής Τεχνι-
κής Υποστήριξης, κ. Κωστόπουλος και συνεργάτες τους.

Σε πρώτη φάση, συμφωνήθηκε η κατασκευή υπο-
δομών διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίε-
σης, (και οικιακής χρήσης) μήκους 340 χλμ, στα 5 
μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας: Αλεξαν-
δρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα). 
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Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μία από τις πρώτες εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ που 
ουσιαστικά μας δείχνει πώς ήταν το Σύμπαν πριν 13 δισ. χρόνια.
Κάθε φωτεινό σημάδι από τα χιλιάδες στη φωτογραφία είναι ένας γαλαξίας σε πολύ μακρινή απόσταση. Κάποιοι 
είναι από τους πιο αμυδρούς που έχουμε παρατηρήσει ποτέ, άρα τους βλέπουμε από μια εποχή που το Σύμπαν 
ήταν ακόμη «νεαρό».
Όπως εξήγησε ο διευθυντής της NASA, Μπιλ Νέλσον, η συγκεκριμένη φωτογραφία καλύπτει ένα μέρος του Σύ-
μπαντος, η αναλογία του οποίου ομοιάζει σε έναν κόκκο άμμου σε απόσταση όση το μήκος ενός χεριού

Όσο ηρεμεί η κατάσταση στη 
δυτική πλευρά της Ουκρανί-
ας, οι πρόσφυγες επιστρέφουν 
στην πατρίδα τους. Το θέλουν 
και οι ίδιοι… συνεχίζουν να δια-
τηρούν στενές σχέσεις με τους 
συγγενείς τους και η τάση είναι 
να επιστρέψουν για να βοηθή-
σουν όλοι στην ανοικοδόμηση 
της χώρας τους..   

Μ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΓΓ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 
ΑΣΥΛΟ

Είπαν

Χιλιάδες επιχειρήσεις καλούνται 
ήδη από το τέλος αυτού του μήνα 
να πληρώσουν μαζί με φόρο εισο-
δήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ, και μέ-
ρος της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής, με αποτέλεσμα το πρόβλημα 
με την έλλειψη ρευστότητας που 
αντιμετωπίζουν να γίνεται πλέον 
ασφυκτικό, καθώς παραμένουν 
αποκλεισμένες και από τον τρα-
πεζικό δανεισμό και από τα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία... 

Ν. ΓΚΑΡΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Την εβδομάδα 4 έως 10 Ιουλίου 
2022, παρατηρήθηκαν αυξητικές τά-
σεις, σε σχέση με την εβδομάδα 27 
Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2022, στο μέσο 
εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-
CoV-2 στα αστικά λύματα σε έξι από 
τις δώδεκα (6/12) περιοχές που ελέγ-
χθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδη-
μιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, 
σταθεροποίηση σε δύο από τις δώδεκα 
(2/12) περιοχές και μείωση σε τέσσε-
ρις από τις δώδεκα (4/12) περιοχές του 
ΕΔΕΛ. Καθαρά αυξητικές ήταν οι τάσεις 
στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των 
αστικών λυμάτων στη Λάρισα (+132%), 
στο Βόλο (+96%), στην Αλεξανδρούπο-
λη (+92%), στην Ξάνθη (+85%) και στη 

Θεσσαλονίκη (+32%), ενώ οριακή αύξη-
ση παρατηρήθηκε στην Πάτρα (+12%). 
Πτωτικές τάσεις διαπιστώθηκαν στον 
Άγιο Νικόλαο (-54%) και στα Χανιά 
(-51%), ενώ οριακή μείωση παρατη-
ρήθηκε στο Ηράκλειο (-27%) και στην 
Περιφέρεια Αττικής (-14%). Σταθερό 
παρέμεινε το ιικό φορτίο των αστικών 
λυμάτων στα Ιωάννινα (+1%) και στην 
Κέρκυρα (+7%).

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία 
εβδομάδα, 04-10/07/2022, παρατη-
ρήθηκε αύξηση (+92%) στα επίπεδα 
του ιικού φορτίου στην Αλεξανδρού-
πολη, σε σχέση με την εβδομάδα 27/06 
-03/07/2022.

Γ.Π.

Τι έδειξαν τα αστικά λύματα 
για την Αλεξανδρούπολη

Ανταπόκριση απ' το μέτωπο 
Δύο μήνες παραμονής στην εμπόλεμη 

Ουκρανία συμπλήρωσε η δημοσιογρά-
φος και πολεμική ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, 
Κάτια Αντωνιάδη η οποία μίλησε για τη 
σημαντική αυτή εμπειρία στην εκπομπή 
«Συνδέσεις».

«Την πρώτη φορά που άκουσα την σει-
ρήνα μου κόπηκαν τα πόδια» δήλωσε η 
Κάτια Αντωνιάδη. 

«Όταν πήγα (στο Κίεβο) ήταν μια έρημη 
πόλη. Τώρα πια έχει επιστρέψει η ζωή. Ο 
κόσμος σιγά σιγά βγαίνει και επιστρέφει 
σε μια σχετική κανονικότητα» είπε, σημει-
ώνοντας ότι οι κάτοικοι είναι πολύ φιλικοί 
και πολύ γενναίοι.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «σιγά σιγά συνη-
θίζεις. Συνηθίζεις ακόμα και το ότι έπεσε 
βόμβα. Ακόμα και ο πόλεμος συνηθίζεται 

δυστυχώς. Μπορεί να ακούγεται αποτρό-
παιο, αλλά είναι το μόνο αισιόδοξο που 
μένει», πρόσθεσε η Κάτια Αντωνιάδη. «Το 
Κίεβο είναι μια ελεύθερη πόλη πια. Δεν 
περίμενα ότι θα κινδυνεύσω, αλλά εξα-
κολουθούν να πέφτουν πύραυλοι. Ένα 
λάθος μπορεί να γίνει για να συμβεί ένα 
μακελειό», δήλωσε στην ΕΡΤ εκθειάζο-
ντας ταυτόχρονα τα υπόλοιπα μέλη της 
ελληνικής αποστολής αλλά και τις δημο-
σιογράφους και εικονολήπτες από όλο 
τον κόσμο που καλύπτουν τον πόλεμο.

Κ.Η.

Πραγματικά Ελπιδοφόρος 
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδο-

φόρος τέλεσε τη βάφτιση των παιδιών 
ενός ομόφυλου ζευγαριού στην Αθήνα. 
Πρόκειται για τα παιδιά του Ευάγγελου 

Η θάλασσα αποτελεί απάγκιο για την 
δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών. 
Η περιοχή μας, πόλη παραθαλάσσια, 
δεν αποτελεί εξαίρεση. Χιλιάδες κά-
τοικοι αλλά και επισκέ-πτες από τις 
γύρω περιοχές και όχι μόνο, κατακλύ-
ζουν καθημερινά τις ακτές του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για μια δροσιστική 
βουτιά, για να περάσουν λίγες στιγ-
μές ξέγνοια-στες… 
Αλλωστε η κοντινή 
απόσταση της πό-
λης με τις παραλίες 
μας, αποτελεί αβα-
ντάζ ώστε σε λίγα 
λεπτά από τα σπί-
τια και τις δουλειές 
μας να βουτάμε στα 
γαλανά νερά μας. 

Φέτος,η κίνηση 
στις κοντινές παρα-
λίες είναι ιδιαίτερα 

αυξημένη, απόρροια ίσως και τη τι-
μής τη βενζίνης, που αποτρέπει κόσμο 
να αναζητήσει καταφύγιο για τις πιο 
μακρινές, ειδικά τις καθημερινές. Ένα 
επιπλέον ατού φέτος για τη θαλάσσια 
ακτογραμμή της Αλε-ξανδρούπολης, 
το γεγονός ότι πλέον παρατηρούνται 
σχεδόν παντού (σε αντίθεση με παλαι-
ότερα) εξέδρες ναυαγοσωστών, με την 
παρουσία τους να ενισχύει το αίσθημα 
της ασφάλειας.

Γ.Π.

Μπούση και του Πίτερ Ντούντας, γνωστοί 
ως Dundas world, οι οποίοι ντύνουν με-
ταξύ άλλων τους πιο διάσημους σταρ του 
Hollywood. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί στη 
Μύκονο, ενώ απέκτησε τα παιδιά του με 
παρένθετη μητέρα.Όπως δυστυχώς, ήταν 
μάλλον αναμενόμενο, ακολούθησαν αντι-
δράσεις από τους γνωστούς οπαδούς της 
συντήρησης, με το hashtag #ΚΑΘΑΙΡΕ-
ΣΗ_ΤΩΡΑ να γίνεται trend στο Twitter. 
Υπό το hashtag αυτό, οι αγέλες των πιο 
σκοτεινών κύκλων της κοινωνίας μας, που 
εν πολλοίς στην Ελλάδα βρίσκουν χώρο 
να αναπνέουν εντός τους κόλπους της 
Εκκλησίας, βρήκαν την ευκαιρία να βγουν 
για λίγο προς τα έξω και να ουρλιάξουν 
το μίσος τους. Βέβαια, ως είθισται στον 
σύγχρονο κόσμο του διαδικτύου, κάτω 

από το ίδιο hashtag αναρτήθηκαν και δη-
μοσιεύσεις που βάζουν τα πράγματα στη 
θέση τους, και τάσσονται υπέρ της κίνησης 
του Ελπιδοφόρου, η οποία έχει σε κάθε 
περίπτωση μια ιδιαίτερα συμβολική αξία.

K.H.

Επιλογή 
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Εκατόν σαράντα τρεις (143) 
συνολικά θέσεις διδακτικού προ-
σωπικού (τακτικών, αναπληρω-
ματικών και βοηθών) προκηρύ-
χθηκαν για το Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για 
το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023. 
Ειδικότερα, η προκήρυξη για τις 
προσλήψεις αναφέρει 17 θέσεις 
τακτικού διδακτικού προσωπικού 
για 10 μαθήματα του Α’ εξαμή-
νου, 43 θέσεις αναπληρωματι-
κών και 17 βοηθών για τα ίδια 

μαθήματα και το ίδιο εξάμηνο. 
Επίσης, περιλαμβάνει 18 θέσεις 
τακτικού προσωπικού, 37 ανα-
πληρωματικών και 11 βοηθών 
για 13 μαθήματα του Γ’ Εξαμή-
νου. Η υποβολή των αιτήσεων 
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
θα πρέπει να γίνει προσωπικά από 
τους υποψήφιους ή εξουσιοδοτη-
μένα πρόσωπα αυτών, στο Τμήμα 
Δοκίμων Αστυφυλάκων (1ο χλμ 
Διδυμοτείχου-Μεταξάδων) μέχρι 
τις 27 Ιουλίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερώνονται από 
την αναλυτική προκήρυξη που έχει 
αναρτηθεί στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 
Ω2ΒΕ46ΜΤΛΒ-Ι07).

«Φτάσαμε σε ένα οριακό ση-
μείο που οι έμποροι περιμένουμε 
οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει-
έστω περιστασιακά- προς όφελος 
της αγοράς», σχολίασε στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας η πρόεδρος του Εμπο-

ρικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φι-
λιώ Μυλωνά, με αφορμή τη ση-
μερινή έναρξη της περιόδου των 
θερινών εκπτώσεων, που θα δι-
αρκέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου. 
Η ίδια κάλεσε τους καταναλωτές 

«να εκτιμήσουν την τοπική αγορά», 
στην οποία, όπως είπε, «μπορούν 
να βρουν τα πάντα και για όλα τα 
βαλάντια». Η κα. Μυλωνά πρό-
σθεσε πως οι εκπτώσεις είναι δε-
λεαστικές και αυτό μπορούν να το 
διαπιστώσουν οι καταναλωτές σε 
μία έρευνα αγοράς. Δεν παρέλειψε 
επίσης να επισημάνει το «συνεχές 
πλήγμα που δέχεται η αγορά της 
περιοχής από την έξοδο των κατα-
ναλωτών στις γειτονικές χώρες», 
υπογραμμίζοντας πως ειδικά κατά 
τις εκπτωτικές περιόδους και τις 
περιόδους προσφορών, «οι οποίες 
είναι μεγαλύτερες, πλέον, σε διάρ-
κεια από εκείνες που τα εμπορεύ-
ματα πωλούνται σε κανονικές τι-
μές», όλοι μπορούν να βρουν αυτό 
που ψάχνουν σε εξαιρετικά συμ-
φέρουσες τιμές. 
ΕΡΤ Ορεστ.

Ορεστιάδα: Ξεκίνημα 
εκπτώσεων με 
"δελεαστικές" προσφορές

Έντονες εντομολογικές 
προσβολές στην 
ευρύτερη αγροτική 
περιοχή Τυχερού

Τι συστήνει στους αγρότες η Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου

Μετά από επίσκεψη κλιμακίου γε-
ωπόνων του Τμήματος Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύ-
θυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής Έβρου, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2022 στην 
ευρύτερη αγροτική περιοχή Τυχερού, δι-
απιστώθηκε έντονη εντομολογική προ-
σβολή από προνύμφες λεπιδόπτερων 
της οικογένειας Crambidae σε ορισμέ-
νες τοποθεσίες.

Λόγω του μεγάλου πληθυσμού και 
της ταχύτατης εξάπλωσης του, συστή-
νεται ο καθημερινός έλεγχος των αγρο-
τεμαχίων  από τους αγρότες, για πιθα-
νές προσβολές των καλλιεργειών τους.

Σε περίπτωση ύπαρξης προσβολών 
προτείνεται ο άμεσος ψεκασμός σε όλα 
τα αγροτεμάχια της εν λόγω περιοχής, 
με εγκεκριμένα εντομοκτόνα για την 
αντίστοιχη καλλιέργεια.

Σλυνμφωνα κε όσα ανέφερ ο ασντι-

δήμαρψο κ. Δαρούσης, «Ορισμένες μέ-
χρι στιγμής αγροτικές εκτάσεις της ευ-
ρύτερης περιοχής του Τυχερού δέχονται 
έντονες προσβολές από σκουλήκι. Σή-
μερα (χθες) το πρωί μαζί με τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Βασίλη Δεληστάματη και 
Κλιμάκιο γεωπόνων της Περιφέρειας 
επισκεφτήκαμε τις περιοχές που αντιμε-
τωπίζουν μέχρι στιγμής πρόβλημα, όπου 
διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατά-
στασης και είδη από την ΔΑΟΚ Έβρου 
έχει εκδοθεί δελτίο τύπου με οδηγίες 
προς τους αγρότες της περιοχής.

Παράλληλα ελήφθησαν δείγματα και 
ήδη έχουν σταλεί σε ειδικό εργαστήριο.

Επίσης την περιοχή επισκέφτηκε και 
Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ. 

Ευχαριστώ θερμά την Περιφέρεια 
και τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Βασίλη Δε-
ληστάματη που από την πρώτη στιγμή 
βρέθηκε στο Τυχερό».

143 θέσεις διδακτικού προσωπικού στη 
Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Προκηρύχθηκαν για 
το εκπαιδευτικό έτος 
2022-2023

ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΙΛΗΣΕ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΦΙΛΙΩ 
ΜΥΛΩΝΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ          

 «Φτάσαμε σε ένα οριακό σημείο που οι έμποροι 
περιμένουμε οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει-
έστω περιστασιακά- προς όφελος της αγοράς», 
σχολίασε
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Στην εν μέρει αποδοχή της 
προσφυγής του επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλε-
ξανδρούπολης Βαγγέλη Λα-
μπάκη προχώρησε η Επιτροπή 
του άρθρου 152 της Περιφέ-
ρειας ΑΜΘ.

Είχε προηγηθεί απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης με την οποία 
αποφασίστηκε: Α) η διεκδίκη-
ση για τον «αποχαρακτηρισμό» 
της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 ν. 2971/2001 και 
Β) η συγκρότηση διαπαρατα-
ξιακής επιτροπής για τη διεκ-
δίκηση της Δυτικής Χερσαίας 
Ζώνης. Κατά της απόφασης 
αυτής υπέβαλαν ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης και οι δημο-
τικοί σύμβουλοι της παράταξης 
«ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ 
ΕΣΥ»  προσφυγή ενώπιον του 
Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης, ο οποίος έκανε δεκτή 
την προσφυγή Ζαμπούκη, προ-
χωρώντας στην ακύρωση της 
(σε ορθή επανάληψη) απόφα-
σης του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αλεξανδρούπολης. Κατά 
της παραπάνω απόφασης του 
Συντονιστή προσέφυγε ενώπι-
ον της Ειδικής Επιτροπής του 
άρθρου 152 ο κ. Λαμπάκης.

Όπως αναφέρεται στην 
προσφυγή του κ. Λαμπάκη,  
μπορεί η επιτροπή για τη δι-
εκδίκηση της χερσαίας ζώνης, 
που συστάθηκε μετά την απο-
χώρηση του Δημάρχου από τη 
συνεδρίαση, με αποτέλεσμα να 
μην έχει ακολουθηθεί η νόμιμη 
διαδικασία, ωστόσο, όπως ανα-
φέρεται, «όσον αφορά το σκέ-
λος Α. της σε ορθή επανάληψη 
υπ' αριθμ. 43/2022 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης, δεν προ-
κύπτει εκ του νόμου κώλυμα 
λήψης της απόφασης για τη 
«διεκδίκηση για τον “αποχα-

ρακτηρισμό” της δυτικής χερ-
σαίας ζώνης …» από τη σύνθε-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου 
όπως αυτή είχε διαμορφωθεί 
μετά την αποχώρηση του Δη-
μάρχου και κάποιων δημοτι-
κών συμβούλων. Η κρίση αυτή 
ενισχύεται και από το γεγονός 
ότι από τη μελέτη της με ημε-
ρομηνία εισόδου στην ΑΔΜΘ 
07.04.2022 προσφυγής του 
Δημάρχου Αλεξανδρούπολης 
Ζαμπούκη Ιωάννη και των δη-

μοτικών συμβούλων της πα-
ράταξης «ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ» θίγεται μόνο το 
ζήτημα της συγκρότησης της 
επιτροπής διεκδίκησης, ήτοι 
το σκέλος Β. της ως άνω από-
φασης και όχι το σκέλος Α. 
αυτής.  Με βάση τα προανα-
φερόμενα, προκύπτει ότι μη 
ορθά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
151278/23.05.2022 απόφα-
ση του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακε-

δονίας – Θράκης έγινε δεκτή 
η με ημερομηνία εισόδου στην 
ΑΔΜΘ 07.04.2022 προσφυγή 
του Δημάρχου Αλεξανδρούπο-
λης Ζαμπούκη Ιωάννη και των 
δημοτικών συμβούλων της πα-
ράταξης «ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ» κατά της σε ορθή 
επανάληψη υπ' αριθμ. 43/2022 
απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλεξανδρούπολης στο 
σύνολό της».

Έτσι, η Επιτροπή του άρ-

θρου 152 αποφάσισε την εν 
μέρει αποδοχή της προσφυ-
γής Λαμπάκη κατά της απόφα-
σης του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης, και την ακύρωση 
της απόφασης αυτής κατά το 
μέρος που ακυρώνει το σκέλος 
Α. «διεκδίκηση για τον  “αποχα-
ρακτηρισμό” της δυτικής χερ-
σαίας ζώνης» της απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης.

Κ.Η. 

Δεκτή η προσφυγή Λαμπάκη για τη 
διεκδίκηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης 
του λιμένα Αλεξανδρούπολης

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ, 
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΚΩΛΥΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
“ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ” ΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ    
                               
Το σκεπτικό της Επιτροπής 
του άρθρου 152  

Στην εν μέρει αποδοχή της προσφυγής του επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης 
προχώρησε η Επιτροπή του άρθρου 152 της Περιφέρειας ΑΜΘ

Διακόσια ενήλικα στελέ-
χη των Προσκόπων από όλη 
την Ελλάδα και την Κύπρο 
πρόκειται να συμμετέχουν 
στην 73η Πανελλήνια Συνά-
ντηση Πτυχιούχων Διακριτι-
κού Δάσους που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στην Αλε-
ξανδρούπολη το διήμερο 17 
και 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Στην συνάρτηση θα απο-
νεμηθεί το πτυχίο της ολο-
κλήρωσης της εκπαίδευσης 
στα νέα Ενήλικα στελέχη ενώ 
όλοι μαζί θα γνωρίσουν τις 
ομορφιές της πόλης.

Αυτό προέκυψε από την 
συνάντηση που είχε ο δή-
μαρχος Αλεξανδρούπολης 

Γιάννης Ζαμπούνης με εκ-
προσώπους των Ελλήνων 
Προσκόπων όπως ο  Κων-
σταντίνος Μπάζας, Έφορος 
Εκπαίδευσης Γενικής Εφορεί-
ας Σώματος Ελλήνων Προ-
σκόπων, Χαράλαμπος Νασ-
σόπουλος: Περιφερειακός 
Έφορος Προσκόπων Ανατο-

λικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, Γιώργος Κουτρούλας, 
Βοηθός Περιφερειακός Έφο-
ρος Προσκόπων Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και 
Ελευθέριος  Σταυρίδης Έφο-
ρος Διοίκησης Π.Ε. Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης

Σε εξέλιξη βρίσκονται 
οι έρευνες των 
αστυνομικών Αρχών

Eιδική συνεδρίαση του Συ-
ντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
(Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
στο Κοινοτικό Κατάστημα Μά-
κρης με αντικείμενο τη συνερ-

γασία και το συντονισμό όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων σε 
δράσεις οργανωμένης απομά-
κρυνσης πολιτών.

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα 
θέματα 

• Σχέδια πυροπροστασίας 
και εκκένωσης κατασκηνώσε-
ων και Κ.Α.Α.Υ.

• Σενάρια εκκένωσης και δι-
αχείρισης κρίσης περιοχής Μά-
κρης, με ταυτόχρονη άσκηση 
επί χάρτου και

• Θέματα επικοινωνίας και 
συνεργασίας που θα προκύ-
ψουν.

Eιδική συνεδρίαση για τη θωράκιση 
της περιοχής της Μάκρης

Συντονισμός των μελών του Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής 
Προστασίας

Αλεξανδρούπολη: Το Σεπτέμβριο 
η 73η Πανελλήνια Συνάντηση 
Πτυχιούχων Προσκόπων 
Διακριτικού Δάσους
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Tο επίδομα του Power 
Pass χρησιμοποιούν, πλέ-
ον, ως «δόλωμα» οι επιτή-
δειοι για νέες τηλεφωνικές 
απάτες, έχοντας απλώσει τα 
πλοκάμια τους και στον Έβρο. 
Όπως κατήγγειλε ο Σύλλο-
γος Λογιστών-Φοροτεχνικών 
Ελεύθερων Επαγγελματιών 
Β. Έβρου, αρκετοί δικαιούχοι 
του Power Pass έχουν δεχθεί 
τελευταία περίεργες κλήσεις 
από δήθεν υπαλλήλους λογι-
στικών γραφείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι κα-
ταγγελίες αναφέρουν ότι δι-
καιούχοι του επιδόματος ρεύ-
ματος  γίνονται αποδέκτες 
παραπλανητικών τηλεφωνη-

μάτων από αγνώστους που 
συστήνονται ως υπάλληλοι 
των λογιστικών γραφείων 
του Β. Έβρου, οι οποίοι, με 
αιτιολογία την άμεση κατά-
θεση του δικαιούμενου πο-
σού του επιδόματος, ζητούν 
την παραχώρηση ευαίσθητων 
πληροφοριών όπως τον αριθ-
μό τραπεζικής κάρτας των δι-
καιούχων, τον τριψήφιο κω-
δικό ασφαλείας της και τον 
κωδικό χρήστη (pin). 

«Ως Σύλλογος ζητάμε από 
τους πελάτες μας να μην 
ανταποκρίνονται σε τέτοιου 
είδους ενέργειες που σκοπό 
έχουν την εξαπάτηση τους 
και την απόκτηση πρόσβα-

σης στον λογαριασμό τους, 
προφανώς για την απόσπα-
ση χρηματικού ποσού, ή/και 
τη χρήση των καρτών τους. 
Διαβεβαιώνουμε τους δικαι-
ούχους ότι δεν πρόκειται να 

ζητηθούν ποτέ από τους λογι-
στές, μέσω email, μηνυμάτων, 
ή τηλεφωνημάτων, προσωπι-
κά τους στοιχεία όπως, αριθ-
μοί και άλλες πληροφορίες 
τραπεζικών καρτών ή κωδικοί 

πρόσβασης σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς που χρησιμο-
ποιούνται από τους ίδιους για 
την ψηφιακή τους εξυπηρέτη-
ση κατά τις συναλλαγές τους 
με τα τραπεζικά ιδρύματα 

(ebanking / phonebanking). 
Όλες οι πληρωμές επιδομά-
των, επιδοτήσεων και οποιασ-
δήποτε μορφής άλλη ενίσχυ-
ση, πραγματοποιούνται με 
τραπεζική κατάθεση από τον 
υπεύθυνο φορέα, σε πιστωτι-
κά ιδρύματα. Για να αντιμετω-
πιστεί η απάτη αυτή, ο Σύλλο-
γος Λογιστών- Φοροτεχνικών 
Ελεύθερων Eπαγγελματιών 
Β. Έβρου καλεί τους δικαι-
ούχους που γίνονται δέκτες 
τέτοιων τηλεφωνημάτων, να 
υποβάλλουν αμέσως καταγ-
γελία στην Αστυνομία».

Σημειώνεται πως αυτή η 
τακτική παρατηρείται το τε-
λευταίο διάστημα σε όλη τη 
χώρα, με τις καταγγελίες να 
έχουν πάρει τη  μορφή χιονο-
στιβάδας. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ο κόσμος είναι  
υποψιασμένος και δεν πείθε-
ται από τους δήθεν λογιστές. 
Ωστόσο, υπάρχουν και περι-
πτώσεις, όπως αυτή ενός άν-
δρα από την Πάτρα, ο οποίος  
έδωσε χωρίς δεύτερη σκέψη 
τους κωδικούς του λογαρια-
σμού του, με αποτέλεσμα να 
κάνει «φτερά» το ποσό των 
5.400 ευρώ.
Κ.Η. 

Στήνουν απάτες και στον Έβρο 
με αφορμή το Power Pass 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΘΕΝ 
ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
                               
Να απευθύνονται στην Αστυνομία καλεί 
τους πολίτες ο Σύλλογος Λογιστών 

ΡΟΔΟΠΗ

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Οι ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC με κύρια 
εργαλεία τη γκάιντα, το ντα-
ούλι και την ηλεκτρική κιθάρα, 
έρχονται την Κυριακή 17 Ιουλί-
ου  για μια συναυλία στο Ακό-
ντισμα Νέας Καρβάλης, στην 
Καβάλα. Ώρα έναρξης μετά τις 
21.00. Η είσοδος είναι ελεύθε-
ρη. Η συναυλία διοργανώνε-
ται στο πλαίσιο του 42ου Διε-
θνούς Λαογραφικού Φεστιβάλ 
ΗΛΙΟΣ & ΠΕΤΡΑ

«Του ευχηθήκαμε καλή δύναμη και κα-
λό κουράγιο, έπρεπε να μας ευχηθεί το 
ίδιο». Με αυτά τα λόγια σχολίασε την 
παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην καφετέρια που διατηρεί 
επί της πλατείας Ειρήνης, ο επαγγελμα-
τίας εστίασης και δημοτικός σύμβουλος 
αντιπολίτευσης Νίκος Παπακωνσταντί-
νου που άσκησε έντονη κριτική στη δη-
μοτική αρχή για τη μη προσέλκυση του-
ριστών. xronos.gr

ΞΑΝΘΗ

Στην ευρύτερη αγροτική πε-
ριοχή Τυχερού, διαπιστώ-
θηκε έντονη εντομολογική 
προσβολή από προνύμφες 
λεπιδόπτερων της οικογένει-
ας Crambidae σε ορισμένες 
τοποθεσίες. Λόγω του μεγά-
λου πληθυσμού και της ταχύ-
τατης εξάπλωσης του, συστή-
νεται ο καθημερινός έλεγχος 
των αγροτεμαχίων  από τους 
αγρότες. Σε περίπτωση ύπαρ-
ξης προσβολών προτείνεται ο 
άμεσος ψεκασμός με εγκεκρι-
μένα εντομοκτόνα.

Ανάρμοστη ήταν σύμφωνα με κατα-
ναλωτή η συμπεριφορά επιχείρησης 
της Ξάνθης όταν ο ίδιος επισκέφθηκε 
το κατάστημα για τα ψώνια του. Σε 
ανακοίνωση του ο Εμπορικός Σύλλο-
γος παροτρύνει τους καταναλωτές να 
καταγγέλλει οποιαδήποτε κακή συ-
μπεριφορά. «Φτάνει η ανοχή και η 
σιωπή… Λίγοι κακοί επαγγελματίες 
δεν μπορούν να αμαυρώνουν την 
εικόνα της Αγοράς μας»

Στο πρόγραμμα χρηματοδό-
τησης «Αντ. Τρίτσης» εντάχθη-
κε μόλις πρόσφατα το ενεργει-
ακό πάρκο Προσοτσάνης με 
προϋπολογισμό 2.786.280 ευ-
ρώ. Πρόκειται για ένα σημαντι-
κό έργο, από το οποίο ο Δήμος 
Προσοτσάνης ευελπιστεί ότι 
θα κερδίσει κατά 20% περί-
που από το ενεργειακό κόστος, 
όσον αφορά τα έξοδά του για 
αντλιοστάσια και γεωτρήσεις. 
(proinos-typos.gr)

Φυλλορροούν κτηνοτρόφοι και 
αιγοπρόβατα στη Ροδόπη. Κατά 
1/3 μειώθηκε ο πληθυσμός των 
αιγοπροβάτων στη Ροδόπη το 
διάστημα 2015 -2021. Σύμφω-
να με τους ασχολούμενους με 
την κτηνοτροφία το ποσοστό της 
μείωσης αγγίζει το 32%. Μικρή 
εξαίρεση αποτελούν τα βοοειδή, 
όπου εκεί σημειώθηκε αύξηση 
κατά 6% (ΕΡΤ Κομοτηνής)

ΚΑΒΑΛΑ 
TYXEΡΟ 
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Την πραγματική διάστα-
ση του φετινού καλοκαιριού, 
που δεν είναι σε καμία περί-
πτωση τόσο… καταπληκτικό, 
όσο προβάλλεται από αθηνα-
ϊκά ΜΜΕ, λόγω της παρουσί-
ας Αμερικανών στρατιωτών 
στην Αλεξανδρούπολη, δίνουν 
οι επαγγελματίες της εστία-
σης που κάνουν λόγο για ένα 
όχι πολύ  καλό καλοκαίρι, με 
κίνηση που δεν είναι σταθε-
ρή και με αρκετά μαγαζιά να 
δουλεύουν κυρίως τα Σαββα-
τοκύριακα.

Μετά από τα δημοσιεύματα 
που αναπαράχθηκαν σχεδόν 
από το σύνολο των πανελ-
λαδικών sites, πολύς κόσμος 
εξέφρασε τον προβληματισμό 

του για το αν, τελικώς, κατοι-
κεί σε άλλη πόλη. Οι υπερ-
βολές για τους Αμερικάνους 
που… κατασπάραξαν χιλιάδες 
αβγά και κρέατα και οι τίτλοι 
ότι με αυτό κατάφεραν και 
«άλλαξαν τη ζωή της πόλης», 
προβάλουν μία εντελώς στρε-
βλή εικόνα της πραγματικότη-
τας. Όπως λένε οι επαγγελ-
ματίες της εστίασης, ναι μεν 
τονώθηκε η κίνηση με τους 
Αμερικάνους, αλλά δεν είναι 
αυτή η καθημερινότητα που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν.

 «Όλο αυτό με τα χιλιά-
δες αυγά που κατανάλωσαν 
οι Αμερικανοί, είναι μια υπερ-
βολή κάποιων ΜΜΕ και sites 
της Αθήνας, που στηρίχτηκαν 

σε μία δήλωση ενός επαγγελ-
ματία, ο οποίος χαριτολογώ-
ντας είπε ότι τελείωσαν τα αυ-
γά στην Αλεξανδρούπολη…», 
σχολίασε μιλώντας στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας ο πρόεδρος της 
Ένωσης Επιχειρήσεων Υγει-
ονομικού Ενδιαφέροντος 
Έβρου, Νίκος Γεωργιάδης, 
«όντως ήταν τονωτική η κί-
νηση στην πόλη τις δύο φο-
ρές που τα αμερικανικά πλοία 
έφτασαν στο λιμάνι, όμως αυ-

τή δεν είναι η εικόνα της κα-
θημερινότητας στην εστίαση».

 Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η 
Αλεξανδρούπολη, τις καθημε-
ρινές, δεν είναι περιοχή υψη-
λής τουριστικής κίνησης, όπως 
τα νησιά ή η Αθήνα», ενώ δεν 
παρέλειψε να παρατηρήσει ότι 
μέχρι τώρα, το φετινό καλο-
καίρι δεν είναι πολύ καλό και 
τα μηνύματα, προς το παρόν, 
δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. 
«Η κίνηση δεν είναι σταθερή, 

υπάρχουν καταστήματα που 
δουλεύουν κυρίως τα Σαβ-
βατοκύριακα με όσους έρχο-
νται στην Αλεξανδρούπολη 
από άλλες περιοχές του νο-
μού ή από κοντινές περιοχές 
των γειτονικών χωρών, ενώ 
και ο καιρός δεν ευνόησε ιδι-
αίτερα, αφού ήδη 1-2 Σαββα-
τοκύριακα του καλοκαιριού 
έχουν χαθεί εξαιτίας των και-
ρικών συνθηκών». 

Συμπερασματικά, από τα 

έως τώρα στοιχεία, ο κ. Γε-
ωργιάδης δήλωσε πως «σί-
γουρα, φέτος δεν υπάρχει η 
εικόνα και οι καταναλώσεις 
προηγούμενων ετών». 

Επαγγελματίες εστίασης: 
Μέτριο το καλοκαίρι, δεν το σώζουν 
ούτε οι Αμερικανοί στρατιώτες… 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΜΕ ΤΑ 7.000 ΑΒΓΑ 
ΣΤΑ ΜΜΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΜΙΛΗΣΕ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  
                               
Σκληρή και .. διαφορετική η 
πραγματικότητα. «Η κίνηση δεν είναι 
σταθερή, υπάρχουν καταστήματα που 
δουλεύουν κυρίως τα Σαββατοκύριακα» 

Ανακοινώνεται ότι στο 
πλαίσιο συνέχισης της τακτι-
κής και σταθερής  υποστήρι-
ξης των πολιτών που βρίσκο-
νται σε οικονομική αδυναμία 
να καλύψουν τις βασικότερες 

των  αναγκών τους  σε τρό-
φιμα, το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του Δήμου Ορεστιάδας, 
καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να υποβάλλουν τα δικαιολο-
γητικά τους για ένταξή τους 
στο πρόγραμμα και έκδοση ή 
ανανέωση κάρτας ωφελού-
μενου .

Τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά  που καλούνται να  
προσκομίσουν  οι ενδιαφε-
ρόμενοι  είναι:

1.  Αστυνομική Ταυτότητα 
(φωτοτυπία)

2.  Πιστοποιητικό οικογε-
νειακής κατάστασης

3.  Βεβαίωση μόνιμης κα-

τοικίας
4.  Ε1, Εκκαθαριστικό, Ε9, 

ΕΤΑΚ-ΕΝΦΙΑ οικον. έτους 
2021 (φωτοτυπία), για κά-
θε ενήλικο μέλος της οικο-
γένειας που διαμένει στο νοι-
κοκυριό

5.  Βεβαίωση χρόνου 
ανεργίας (ΟΑΕΔ) για κάθε 
ενήλικο, άνεργο, μέλος

6.  Απόφαση υγειονομι-
κής επιτροπής ΚΕΠΑ/γνω-
ματεύσεις (φωτοτυπία εφό-
σον υπάρχει αναπηρία)

7.  Φωτοτυπία βιβλιαρίου 
υγείας ( πρώτη σελίδα )

Προθεσμία υποβολής δι-
καιολογητικών από 15 Ιουλί-

ου έως 31 Αυγούστου 2022,  
 όλες τις εργάσιμες ημέρες 

από τις 9:00 έως τις 14:00
-  στο Δημαρχείο Ορεστι-

άδας, Γραφείο Κοινωνικής 
Υπηρεσίας (Βασ. Κωνσταντί-
νου 9-11)

-  Στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο, Εθνομαρτύρων 98, 
1ος όροφος (Παλαιά Δικα-
στήρια)

Πληροφορίες,: 
τηλ.:2552-3-50017 – Κοι-

νωνική Υπηρεσία Δήμου
2552026542 – Κοινωνι-

κό Παντοπωλείο Δήμου Ορε-
στιάδας

Δήμος Ορεστιάδας: Πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων σε κοινωνικό παντοπωλείο 
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για 
ένταξή τους στο πρόγραμμα

Όπως λένε οι επαγγελματίες της εστίασης, ναι μεν 
τονώθηκε η κίνηση με τους Αμερικάνους, αλλά δεν είναι 
αυτή η καθημερινότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο  Ιωάννης Τραμουντάνης   του  Νικολάου και της  Χριστίνας  το γένος  Καχριμανί-
δου  που γεννήθηκε  Στουτγάρδη, Γερμανίας και  κατοικεί στην Όφενμπαχ Γερμανίας 
και η  Μαρία Μπατζή του  Γεωργίου  και της  Ευπραξίας   το γένος  Πρίγγα   που 
γεννήθηκε  Όφενμπαχ Γερμανίας και  κατοικεί στην  Όφενμπαχ Γερμανίας πρόκειται 
να παντρευτούν με Θρησκευτικό Γάμο στο Ιερό Ναό Αγίου Εύπλου Αλεξανδρούπο-
λης στις 05/08/2022.

H Αλεξανδρούπολη, τις καθη-
μερινές, δεν είναι περιοχή υψη-
λής τουριστικής κίνησης, όπως 
τα νησιά ή η Αθήνα. Μέχρι τώ-
ρα το φετινό καλοκαίρι δεν εί-
ναι πολύ καλό και τα μηνύματα, 
προς το παρόν, δεν είναι ιδιαί-
τερα αισιόδοξα.

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΒΡΟΥ
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Η 4η Συνάντηση του Δικτύ-
ου RU:RBAN πραγματοποιή-
θηκε στις 30 Ιουνίου και 1η 
Ιουλίου στην Αλεξανδρούπο-
λη. Συνεργάτες από την Ιτα-
λία και την Ιρλανδία μαζί με 
τα τοπικά μέλη του ULG από 
την Ελλάδα, καθώς και τον Δή-
μο Αλεξανδρούπολης που φι-
λοξένησε την όλη εκδήλωση, 
συναντήθηκαν για να συζητή-
σουν και να δώσουν τις ιδέες 
τους για τους αστικούς κήπους 
σε μια 2ήμερη διεθνή εκδή-
λωση ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών.

Οι κοινοτικοί κήποι προσελ-
κύουν ένα ευρύ φάσμα αν-
θρώπων σε ολόκληρο το κοι-
νωνικοοικονομικό εύρος και 
περιλαμβάνουν άτομα που 
έχουν μικρή εμπειρία στην κη-
πουρική, καθώς και άτομα που 
ασχολούνται με την κηπουρι-
κή εδώ και χρόνια, καθιστώ-
ντας τους ένα εξαιρετικό μέ-
ρος για εκμάθηση σε φυσικό 
περιβάλλον.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρού-
πολης κ. Γιάννης Ζαμπούκης, 
μαζί με την Ομάδα του Δήμου 
καλωσόρισαν τους εταίρους 
στο Γραφείο του Δημάρχου την 
προηγούμενη μέρα για μια σύ-
ντομη συζήτηση, προκειμένου 
να ξεκινήσει η επόμενη διήμε-
ρη εκδήλωση.

Η διήμερη συνεδρία περι-
λάμβανε επισκέψεις σε διάφο-
ρους κοινοτικούς κήπους, μέσα 
και έξω από την πόλη, μαζί με 
αξιολόγηση και μάθηση από 

ομοτίμους, παρουσιάσεις πε-
ριπτωσιολογικών μελετών, εκ-
παίδευση και καθοδήγηση από 
διεθνείς ομάδες εμπειρογνω-
μόνων που διερεύνησαν και 
μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτι-
κές σχετικά με τη διακυβέρνη-
ση, τη διαχείριση και την ανά-
πτυξη χώρων με Κοινοτικούς 
Κήπους. 

Οι εταίροι επίσης παρουσί-
ασαν, συζήτησαν, μοιράστηκαν 
ιδέες για εκπαίδευση και ερ-
γαστήρια προκειμένου να βο-
ηθήσουν στην ανάπτυξη των 
κοινοτικών κήπων μας σε ολό-
κληρο τον δήμο Αλεξανδρού-
πολης.

Οι εταίροι είχαν άφθονο 
χρόνο κατά τη διάρκεια των 
επισκέψεων για να ενημερω-
θούν για τους κήπους της κοι-
νότητάς μας και τους ανθρώ-
πους που εργάζονται εκεί, να 
μοιραστούν μαζί τους ιδέες και 
να μιλήσουν για τις ομοιότη-
τες και τις διαφορές μεταξύ 
τέτοιων κήπων σε διάφορες 
χώρες.

Το πρόγραμμα περιελάμ-
βανε εκπαιδευτικές συνεδρίες 
και παρουσιάσεις από διεθνείς 
εμπειρογνώμονες βέλτιστων 
πρακτικών, παρουσιάσεις από 
κάθε χώρα εταίρο για ανταλ-
λαγή ιδεών, εργαστήρια για την 
εξέταση τρεχουσών και νέων 
ιδεών και μια ευκαιρία για το 
Urbact Local Group (ULG) της 
Αλεξανδρούπολης να συναντή-
σει τους Ευρωπαίους εταίρους 
μας “πρόσωπο με πρόσωπο”, 

ενισχύοντας το δίκτυό μας και 
εμπνέοντας και παρακινώντας 
τις ομάδες τοπικής κοινότη-
τας να συμμετάσχουν και να 
αναπτύξουν τους κοινοτικούς 
κήπους.

Μιλώντας για το πρό-
γραμμα Κοινοτικών Κήπων 
RU:RBAN, ο Δήμαρχος Ιωάν-
νης Ζαμπούκης είπε: «Είμαι χα-
ρούμενος που είμαστε μέρος 
του έργου RU:RBAN. Είναι υπέ-
ροχο να καλωσορίζουμε αν-
θρώπους και πόλεις από την 
Ε.Ε. που εργάζονται σε αστι-

κούς κήπους. Στόχος μας εί-
ναι να έχουμε μια προσέγγιση 
χωρίς αποκλεισμούς που εί-
ναι ανοιχτή και αγκαλιάζει τα 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέλη. 
Αυτό που είναι σημαντικό για 
εμάς είναι η ευκαιρία να συ-
γκεντρώσουμε τους ανθρώ-
πους για να γίνουν μέρος αυ-
τού του τεράστιου δικτύου και 
μιας υπέροχης μαθησιακής δι-
αδικασίας. Είμαστε λοιπόν εδώ 
για να μοιραστούμε όλες μας 
τη γνώσεις, τις βέλτιστες πρα-
κτικές, τα διδάγματα από όλες 

τις πόλεις, τις εμπειρίες, τις ιδέ-
ες, τις μεθοδολογίες τους σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η διακρατική ανταλλαγή 
ήταν μέρος ενός προγράμ-
ματος της ΕΕ που ονομάζε-
ται RU:RBAN το οποίο χρη-
ματοδοτείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Urbact. Το 
“RU:RBAN's Good Practice” εί-
ναι το μοντέλο διαχείρισης των 
αστικών κήπων στη Ρώμη που 
θα μεταφερθεί σε νεοφερμένες 
πόλεις που είναι γεωγραφικά, 
ιστορικά και κοινωνικο-πολιτι-

στικά απομακρυσμένες μετα-
ξύ τους, για να διασφαλιστεί 
η ανταλλαγή εμπειριών για 
την ενίσχυση των ικανοτήτων 
της τοπικής διακυβέρνησης. Οι 
προσπάθειες μεταφοράς θα δι-
ασφαλιστούν σε τρία γνωστά 
και επιτυχημένα στοιχεία: 

1. Ανάπτυξη ικανοτήτων
2. Έμπνευση και εκπαίδευ-

ση ανθρώπων για τη διαχείρι-
ση αστικών κήπων (Κηπουροί)

3. Διακυβέρνηση & Κανο-
νισμοί

8  ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ανταλλαγή ιδεών για την ανάπτυξη 
αστικών κήπων σε Αλεξανδρούπολη και Ε.Ε.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ 4Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ «RU:RBAN» Η ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ, 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ          

Στην διήμερη συνεδρία οι εταίροι 
συναντήθηκαν για να συζητήσουν και να 
δώσουν τις ιδέες τους για τους αστικούς 
κήπους σε μια 2ήμερη διεθνή εκδήλωση 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 

Ομαδική φωτογραφία των εταίρων, των Ελλήνων μελών του ULG με τους 
καλλιεργητές του βιοαγρού κατά την επίσκεψή τους σε έναν κοινοτικό κήπο

“Εκμαθησιακό Εργαστήρι" στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

«Ενώνουμε δυνάμεις» σε συν-δημιουργία στο Εθνολογικό Μουσείο ΘράκηςΟι συνεργάτες στη Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης
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«Η προτομή του Σεπτίμιου Σεβή-
ρου θα έρθει στο Βυζαντινό Μουσείο 
του Διδυμοτείχου», ανέφερε στην τε-
λευταία συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Διδυμοτείχου, ο δήμαρ-
χος της πόλης, Ρωμύλος Χατζηγι-
άννογλου, μεταφέροντας τη σχετι-
κή διαβεβαίωση που έλαβε από την 
υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο 
Διδυμότειχο. 

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηγιάννο-
γλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ζήτημα 
άπτεται αποκλειστικά της αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Πολιτισμού και 
της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που 
όπως φαίνεται από τις διαβεβαιώσεις 
και των δύο πλευρών, θα δρομολογή-
σουν τη μεταφορά της χρυσής προ-
τομής, από το Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Κομοτηνής στο Βυζαντινό Μου-
σείο Διδυμοτείχου. «Τόσο η υπεύθυνη 
της αρχαιολογικής υπηρεσίας όσο και 
η κα. Μενδώνη, θεωρούν ότι η προ-
τομή πρέπει να έρθει εδώ, στην ειδική 
προθήκη που είναι εν αναμονή, μέσα 
στο Βυζαντινό Μουσείο», ανέφερε 
συγκεκριμένα ο δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου. Η χρυσή προτομή του Σεπτίμιου 
Σεβήρου βρέθηκε το 1965 στον λόφο 
της «Αγίας Πέτρας» Πλωτινόπολης 

στο Διδυμότειχο, στη διάρκεια εργα-
σιών κατασκευής χαρακώματος από 
τον Στρατό. Εδώ και 57 χρόνια εκτί-
θεται στο αρχαιολογικό μουσείο της 
Κομοτηνής. Είναι έργο της Ρωμαϊκής 
Περιόδου και χρονολογείται μεταξύ 
τέλους 2ου και αρχές 3ου αιώνα μ. Χ.

Η χρυσή προτομή του Ρωμαίου 
Αυτοκράτορα 

Στη ΝΑ πλευρά του Διδυμοτείχου, 
ανάμεσα στη συμβολή των ποταμών 
Έβρου και Ερυθροποτάμου και το σι-
δηροδρομικό σταθμό, υψώνεται ένας 
βραχώδης οχυρός λόφος γνωστός με 
το όνομα «Αγία Πέτρα», το ύψος του 
οποίου είναι 55,90 μέτρα. Στα 1959-
60 ο καθηγητής Γεώργιος Μπακαλά-
κης ταύτισε το λόφο της «Αγίας Πέ-
τρας» με την Πλωτινόπολη.

Όπως γράφει ο Ευάγγελος Σ. Σο-
βαράς (Καστροπολίτης), οι πηγές 
μας πληροφορούν ότι η Πλωτινόπο-
λη ιδρύθηκε από τον Ρωμαίο αυτο-
κράτορα Τραϊανό (98-117 μ.Χ.), για 
να τιμήσει τη σύζυγό του, Πομπηία 
Πλωτίνα. Κατά τον Ιεροκλέα και τον 
Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο ήταν 
μία από τις πέντε πόλεις της επαρχίας 
Αιμιμόντου. Στα εκκλησιαστικά χρο-
νικά αναφέρεται ως έδρα επισκόπου 

της αυτής επαρχίας που υπαγόταν στο 
μητροπολίτη Αδριανουπόλεως. Από 
τον Προκόπιο επίσης είναι γνωστό 
ότι ο Ιουστινιανός ανοικοδόμησε τα 
τείχη της Πλωτινόπολης.

Το 1965, κατά την κατασκευή χα-
ρακώματος από στρατιώτες και σε 
βάθος 1,60 μ. βρέθηκε η χρυσή σφυ-
ρήλατη προτομή του Ρωμαίου αυτο-
κράτορα Σεπτίμιου Σεβήρου (193-
211 μ.Χ.)

Πρόκειται για έργο από καθαρό 
χρυσό, με μέγεθός λίγο μικρότερο 
από το φυσικό και κατασκευασμένο 
με την τεχνική της σφυρηλάτησης.

Ο αυτοκράτορας εικονίζεται γενει-
οφόρος να φοράει φολιδωτό θώρακα 
με γοργόνειο στο στήθος. Τα μαλλιά 
του είναι διαμορφωμένα σε ελλει-
ψοειδείς βοστρύχους και αποδίδο-
νται διαφορετικά από τη γενειάδα. 

Το πρόσωπό του είναι ευρύ, τα μάτια 
μεγάλα, και η ίριδά τους δηλώνεται 
με χάραξη. Λείπει μόνο μικρό κομμάτι 
από το πρόσθιο αριστερό τμήμα της, 
ενώ ένα άλλο είναι συγκολλημένο.

Ίχνη χαλκού στο πίσω μέρος δεί-
χνουν ότι η προτομή ήταν στερεωμέ-
νη σε κοντάρι, όπως οι προτομές και 
άλλων αυτοκρατόρων που τις κρα-
τούσαν οι “imaginiferi” του ρωμαϊ-
κού στρατού, σαν ένα είδος λαβάρου.

Τα πορτραίτα αυτά ήταν μέσο έκ-
φρασης της αυτοκρατορικής εξου-
σίας και αποτελούσαν ταυτόχρονα 
εικόνες λατρείας του αυτοκράτορα-
θεού στις μακρινές  επαρχίες της αυ-
τοκρατορίας.  

Τις χρυσές προτομές Ρωμαίων αυ-
τοκρατόρων σε Ελλάδα και Ελβετία 
επιχείρησε να συνδέσει από το 2001 
η έρευνα της Ελβετίδας αρχαιολόγου 

Ανν Ντεπουρί Γκιζέλ, πρώην διευθύ-
ντριας του Ρωμαϊκού Μουσείου στο 
Αβάνς της Ελβετίας.

Η εντυπωσιακή ολόχρυση προτομή 
του Ρωμαίου αυτοκράτορα Σεπτιμίου 
Σεβήρου (193-211 μ.Χ.) που ανακα-
λύφθηκε στην περιοχή της αρχαίας 
Πλωτινούπολης στο Διδυμότειχο είναι 
από τα καλύτερα διατηρημένα ευρή-
ματα του είδους, μαζί με την προτο-
μή του Μάρκου Αυρήλιου που ανα-
καλύφθηκε στην Ελβετία και κοσμεί 
το Ρωμαϊκό Μουσείο Αβάνς.

Στις σελίδες του επίσημου οδηγού 
για το Ρωμαϊκό Μουσείο Αβάνς της 
Ελβετίας παρουσιάζονται φωτογρα-
φίες και στοιχεία για τη χρυσή προτο-
μή του Σεπτιμίου Σεβήρου της Πλω-
τινόπολης του Διδυμοτείχου. 
Κ.Η.

Επιστρέφει στο Διδυμότειχο η 
προτομή του Σεπτίμιου Σεβήρου

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η 
ΠΡΟΤΟΜΗ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ   

Η χρυσή προτομή του Ρωμαίου αυτοκράτορα 
ανακαλύφθηκε το 1965  

«Απόβαση» στην Αλεξανδρούπολη 
θα κάνει την Παρασκευή 15 Ιουλίου 
2022, η περίφημη μπάντα του Πολε-
μικού Ναυτικού μετά από πρόσκληση 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προ-
κειμένου να συμμετάσχει στις γιορτές 
της Ναυτικής Εβδομάδας.

Μάλιστα, θα συμμετάσχει στην 
επίσημη έναρξη της Ναυτικής Εβδο-
μάδας με μια μεγάλη συναυλία με 
ελεύθερη είσοδο για όλους που θα 
πραγματοποιηθεί στην πλατεία του 
Φάρου, την Παρασκευή 15 Ιουλίου, 
ώρα 21.00.

Ο Αρχιμουσικός της Μπάντας ΠΝ 
Πλωτάρχης (Ε) Αντώνης Καραγου-
δάκης Π.Ν. και οι μουσικοί του έχουν 
ετοιμάσει ένα μουσικό ταξίδι που πα-
ντρεύει τις μελωδίες των Θεοδωράκη, 
Παπαθανασίου και Χατζιδάκι με ήχους 
και μουσικές του Αιγαίου πελάγους 

και της ελληνικής παράδοσης.
Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυ-

τικού, που η ιστορία της ξεκινά τον 
Απρίλιο του 1879, επιτελεί όχι μόνο 
σπουδαίο πολιτιστικό, καλλιτεχνικό 
και κοινωνικό έργο, αλλά, επιπρό-
σθετα, διαφημίζει όλες τις Ένοπλες 
Δυνάμεις της χώρας δημιουργώντας 
– και μέσα από την τέχνη – βαθιά 
αισθήματα εμπιστοσύνης και σεβα-
σμού και αναδεικνύει την κοινωνική 
αλληλεγγύη ως υπέρτατο κοινωνι-
κό αγαθό.

Οι στιγμές χαράς και ελπίδας  που 
απλόχερα χαρίζει σε ιδρύματα με παι-
διά που τόσο έχουν ανάγκη να αι-
σθανθούν ότι η κοινωνία είναι κο-
ντά τους και τα στηρίζει, καθώς και 
η διασκέδαση που προσφέρει σε πο-
λίτες όλων των κοινωνικών τάξεων 
που κατακλύζουν τα θέατρα και τις 
πλατείες όπου εμφανίζεται,  είναι το 
ισχυρότερο κίνητρο για τα στελέχη 
της μπάντας του ΠΝ να συνεχίσουν 
να προάγουν αυτό που οι ίδιοι γνω-
ρίζουν καλύτερα. Τον πολιτισμό.

Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στην έναρξη της 
Ναυτικής Εβδομάδας του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Θα κάνει «απόβαση» 
την Παρασκευή 15 
Ιουλίου
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Χρονογράφημα

Ηλιοβασίλεμα στο Αιγαίο 

Η ώρα οχτώ το πρωί, το πλοίο «Ηλιοβα-
σίλεμα στο Αιγαίο» σε λίγο θα ξεκινήσει για 
ένα ακόμα δρομολόγιο από το λιμάνι της 
Ρόδου με προορισμό προς το μεγάλο λιμά-
νι του Πειραιά. Αν όλα πάνε καλά θα δέσει 
κάβο σε εικοσιτέσσερις ώρες. Οι επιβάτες 
και οι νταλίκες που είναι γεμάτες με κάθε 
λογής εμπορεύματα σιγά σιγά αρχίζουν να 
επιβιβάζονται. Ο καιρός είναι καλός, ηλιό-
λουστος, με τη θάλασσα να λαμπιρίζει κά-
τω από τον καταγάλανο ουρανό.  

Είναι αρχές άνοιξης, το ταξίδι 
ξεκινάει και το πλοίο κάνει την 
πρώτη του στάση στο νησί της 
Κω, με τα ψηλά κάστρα των 
ιπποτών κατά μήκος της πό-
λης. Οι επιβάτες συνωστίζο-
νται στο κυλικείο για καφέ 
και το πρώτο πρόχειρο γεύ-
μα της ημέρας. Η διαδρομή 
είναι μεγάλη και κουραστική, 
γιατί το κράτος ακόμα δεν κατά-
φερε να βρει τρόπο να μικρύνει το 
χρόνο μετακίνησης από τα νησιά 
προς την ηπειρωτική Ελλάδα.   

Άνθρωποι, όπου ο καθένας 
κουβαλάει τη δική του μικρή ή 
μεγάλη ιστορία, θα ανεβοκατέ-
βουν στα διάφορα λιμάνια. Μία ευχάριστη 
νότα δίνουν οι οικογένειες των τσιγγάνων, 
που πάνω στις ανοιχτές καρότσες των φορ-
τηγών τους, οι οποίες είναι σκεπασμένες 
με πολύχρωμα κιλίμια, έχουν στοιβάξει τα 
εμπορεύματά μαζί με τα παιδιά τους, με τις 
μύξες να τρέχουν από τη μύτη τους σαν 
βροχή. Ηλικιωμένες τσιγγάνες ξεκινούν να 
λένε τη μοίρα για έρωτες και πάθη με το 
αζημίωτο, σε βαριεστημένους ταξιδιώτες 
που θέλουν να περάσουν την ώρα τους.

Επόμενες στάσεις τα λιμάνια της Καλύ-
μνου, Λέρου και Πάτμου. Κοντεύει απόγευ-
μα και νεαρά κορίτσια ντυμένα με τα καλά 
τους βολτάρουν στο λιμάνι περιμένοντας 
το πλοίο να δέσει. Όχι γιατί έχουν κάποιο 
ιδιαίτερο λόγο, αλλά σαν μία ευκαιρία για 
να ξεφύγουν για λίγο από το σπίτι τους και 
ποιος ξέρει, ίσως  να γνωρίσουν κάποιον 
περαστικό ταξιδευτή ο οποίος θα τις κά-
νει να ονειρευτούν έναν έρωτα που θα τις 
πάρει από την κλειστή και καταπιεστική 
κοινωνία του νησιού τους. 

Λίγο πριν σουρουπώσει το καράβι  θα 
κάνει στάση στο Καρλόβασι της Σάμου, μα 
μετά θα περάσουν ώρες και πολλά μίλια 
θάλασσας μέχρι να πιάσει ξανά λιμάνι. Οι 
επιβάτες προσπαθούν να γεμίσουν την ώρα 
τους με όποιον τρόπο μπορούν ο καθένας. 
Κάποιοι πιάνουν κουβέντα με τον μέχρι πριν 
από λίγη ώρα άγνωστο συνταξιδιώτη τους, 
μερικοί βλέπουν τηλεόραση σχολιάζοντας 
τα νέα των οχτώ, ενώ άλλοι κοιμούνται σε 
καναπέδες και καρέκλες.

 Όμως υπάρχουν και οι ονειροπόλοι τα-
ξιδευτές. Μια τέτοια όμορφη μέρα που ο 
ήλιος φλερτάρει ευγενικά με τη θάλασσα, 
εκείνοι, βαστώντας ένα ποτήρι με καφέ στο 
χέρι, έχουν για συντροφιά την καύτρα από 
το τσιγάρο τους, η οποία σκορπίζεται στην 
ατμόσφαιρα σαν το μαντίλι που χαιρετάει 
τα δελφίνια που ακολουθούν το καράβι,  
χορεύοντας πάνω στο κύμα.  

Μια κοπέλα με το κινητό της αρχίζει να 
φωτογραφίζει τα δελφίνια βλέποντάς τα 
σαν φίλους που συντροφεύουν την απέρα-
ντη μοναξιά της. Η Μαρία ανέβηκε από το 
λιμάνι Καρλόβασι της Σάμου. Είχε πάει να 
επισκεφτεί για λίγες μέρες τον μικρότερο 
αδερφό της, τον Αντώνη, που είναι αξιω-
ματικός του στρατού. Αν και έχουν περά-
σει χρόνια πάντα την πληγώνει η απόφαση 
των γονιών της να μη σπουδάσει, παρόλο 

που ήταν άριστη μαθήτρια. Οι γονείς της 
ήθελαν ν’ ασχοληθεί με τα χωράφια και 
να παντρευτεί με προξενιό ένα παλικάρι 
που θα της βρίσκανε από το χωριό της, 
με σκοπό να τους γηροκομήσει όταν πια 
αργότερα θα γερνούσαν. Αντίθετα όμως ο 
αδερφός της, ο Αντώνης, θα μπορούσε να 
σπουδάσει και φεύγοντας από το σπίτι να 
εγκαταλείψει την αφάνταστη μιζέρια του 
τόπου του. Έτσι εκείνη, από αντίδραση, δε 
θέλησε ποτέ ν’ ακολουθήσει τα θέλω των 

γονιών της παρά τις πιέσεις τους. Αυ-
τό όμως που την έκανε να νιώ-

θει ελεύθερη ήταν οι επισκέψεις 
της στις διάφορες πόλεις όπου 
υπηρετούσε ο αδερφός της. 
Μα τώρα γύριζε πίσω και τα 
δάκρυα είχαν πλημυρίσει το 
πρόσωπό της, ενώ η αρμύ-

ρα της θάλασσας αγκάλιαζε 
το κορμί της, θέλοντας να την 

παρηγορήσει.  
Μεσάνυχτα και σιγά σιγά το πλοίο 

θα έμπαινε στα φιλόξενα νερά των 
νησιών των Κυκλάδων για να συ-
ναντήσει την Άνδρο, τη Νάξο, την 
Τήνο και την αρχόντισσα Σύρο, που 
η θέα της προκαλούσε θαυμασμό 

και δέος. Έμοιαζε σαν οικοδέσποινα που 
ευχόταν «καλό ταξίδι» και «στο καλό» σε 
όλους τους ταξιδευτές που την αντίκριζαν.   

Τώρα πια σχεδόν όλοι οι επιβάτες έχουν 
κοιμηθεί και ο θόρυβος από το πολύβουο 
πλήθος έχει δώσει τη θέση του στην ησυ-
χία της νύχτας, η οποία όμως διακόπτεται 
συνεχώς από τη φωνή που αναγγέλλει την 
άφιξη και την αναχώρηση από τα διάφο-
ρα λιμάνια. 

Το πολύωρο αυτό ταξίδι έχει πια κουρά-
σει τον κόσμο. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι άν-
θρωποι φτάνοντας την επόμενη μέρα στον 
τελικό προορισμό τους θα ξεχυθούν στους 
δρόμους για να συνεχίσουν τη ζωή τους. 

Ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλός 
και η θάλασσα γαλήνια ξαγρυπνάει κάνο-
ντας τα δικά της όνειρα. Αφήνοντας και το 
τελευταίο λιμάνι των Κυκλάδων το πλοίο 
μπαίνει στην τελική του ευθεία. 

Ξημερώνει, η ώρα έχει πάει έξι το πρωί 
και οι επιβάτες σιγά σιγά ξυπνούν και αρ-
χίζουν να ετοιμάζονται για την αποβίβα-
ση τους . Οι τσιγγάνες με τις πολύχρω-
μες μακριές τους φούστες μαζεύουν τα 
κιλίμια πάνω στα οποία είχαν ξαπλώσει, 
ενώ προσπαθούν να συγκεντρώσουν ένα 
τσούρμο από παιδιά που τρέχουν ξυπόλυ-
τα προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι άντρες 
βρίζοντας και βλαστημώντας στη γλώσσα 
τους προσπαθούν να μαζέψουν και κείνοι 
την οικογένεια και ν’ ανεβάσουν την πο-
λύχρωμη πραμάτειά τους στην καρότσα 
του φορτηγού.  

Οι νταλικέρηδες αρχίζουν και αυτοί σιγά 
σιγά να πηγαίνουν προς τα φορτηγά τους 
για να βάλουν μπρος τις μηχανές, ώστε να 
είναι έτοιμοι μόλις δέσει το καράβι να κατέ-
βουν. Έχουν όμως ακόμα πολύ δρόμο μπρο-
στά τους μέχρι να παραδώσουν το φορ-
τίο τους στις τέσσερις γωνιές του κόσμου.   

Από τα μεγάφωνα οι επιβάτες ενημερώ-
νονται για τελευταία φορά ότι σε λίγη ώρα 
φτάνουν στον προορισμό τους.

- Παρακαλούνται οι κύριοι και οι κυρίες 
επιβάτες να είναι έτοιμοι για την αποβίβα-
σή τους από το πλοίο.  

Η ώρα οχτώ το πρωί ακριβώς, το «Ηλιο-
βασίλεμα στο Αιγαίο» έχει αποβιβάσει και 
τους τελευταίους ταξιδευτές με την ευχή 
σύντομα να κάνει μαζί τους το ταξίδι της 
επιστροφής.       

Προβληματισμοί

Το πέπλο του καθρέφτη μου

Να ‘μαι πάλι απέναντι σ’ άδειο χαρτί.
Γράφω – σβήνω…
Σβήνω –  Γράφω…
Απύθμενο πιθάρι. 
Ωκεανός ασάλευτος.
Πώς να χορτάσω την πείνα του;
Τι να χωρέσω; 
Κι όμως όσο το παρατηρώ, χωρίς να 
σκέφτομαι, όλο και μικραίνει στα μά-
τια μου.
Ένα μικρό λευκό, σχεδόν τετράγωνο 
χαρτί, σαν άστρο που ταξιδεύει στο 
σκοτάδι και ολοένα απομακρύνεται.
Μου φαίνεται τόσο περιορισμένο! 
Πως ν’ απλώσω την ψυχή μου 
επάνω του;
Θα πλημμυρίσει  ύπαρ-
ξη. 
Ίσως χυθούν κάποια 
κομμάτια της έξω.
Σαν απλωμένο λάδι 
πάνω στο ψωμί που γλι-
στράει και ολοένα χύνεται 
από παντού.
Αν πέσει στο χώμα, φοβάμαι, 
μη τυχόν και εξατμιστεί
ή την κατασπαράξουν τα 
έντομα
ή με κατασπαράξουν τα 
έντομα.
Αρχίζει να με κυριεύει ο φόβος.
Τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα που νιώ-
θω κάτι.
Δεν χάνω ευκαιρία, βουτάω μέσα μου, 
με την αγωνία του εξερευνητή που δεν 
ξέρει τι θα αντικρίσει.
Πώς θα αντιμετωπίσει αυτό που μπο-
ρεί να δει;
Μα… 
Δεν αφουγκράζομαι τίποτα.
Κι ο φόβος μου;
Ίσως θα βούτηξε στα ρηχά.
Δεν ήτανε φτιαγμένος για μεγάλα 
υπαρξιακά βάθη. 
Εκεί κάτω ακούγεται μόνο ο ήχος μίας 
θορυβώδους σιωπής. 
Τι σκόρπια αίσθηση!
Σκληρή σαν πέτρα πάνω σ’ άδειο στο-
μάχι.
Σαν φωνές από διαλυμένη διαδήλωση 
που σε τρελαίνουν.
Αχ θα ‘ταν αλλιώς αν υπήρχε ένα μέ-
τρο.
Ένας ρυθμός.
Θα έμοιαζε  σαν καλπασμός χιλιάδων 
αλόγων
ή σαν τα τύμπανα που οδηγούν τις με-
γάλες στρατιές τους στη μάχη.
Τώρα όμως δε συμβαίνει τίποτα απ’ 
όλα αυτά.
Μόνο ανακατεμένες φωνές.
Θα το τσαλακώσω αυτό το χαρτί.
Σας λέω πως θα το τσαλακώσω.
Εξάλλου μου φαίνεται κάπως κιτρι-
νισμένο. 
Ίσως είναι και πιο μικρό απ’ όσο ένα 
κανονικό κομμάτι χαρτιού,
ή και στοιχειωμένο. 
Ναι στοιχειωμένο, γι’ αυτό δεν κολλάει 
πάνω του το μελάνι.
Έτσι εξηγείται που ήμασταν τόσο 
εχθρικοί οι δυο μας σήμερα.
Ήμασταν ή είμαστε, μήπως θα είμαστε;
Πως με τρομάζουν αυτές οι χρονικές 

κλείσεις μέσα σε κάποια νοήματα; 
Για πόσο;
Έως πότε;
Φοβάμαι ν’ αντιμετωπίζω τέτοιους 
εχθρούς που κλείνονται σε όλους τους 
χρόνους.
Με καθρεφτίζουν.
Με απογυμνώνουν. 
Με τρομάζουν.
Όχι! 
Δεν είναι ώρα για μεμψιμοιρίες.
Δεν έχω ανάγκη να γεμίζω τις ώρες 
μου με σκόρπιες φλυαρίες, πάνω σε 
άδεια χαρτιά, που δεν αφορούν κα-

νέναν.
Μία τεράστια μύγα γυρίζει 

στο δωμάτιό μου.
Δεν της δίνω σημασία.
Κάνω ξανά βουτιές μέ-
σα μου… 
Μα ακούω το ζουζούνι-

σμά της.
Αντί για σκέψεις τώρα φτύ-

νω ζουζουνίσματα. 
Τι παράξενο! 

Αισθάνομαι όμως κάπως 
να λυτρώνομαι από την 
εφιαλτική μου κενότητα. 
Υπάρχει κάτι πιο συγκεκρι-

μένο από τις φλύαρες φωνές.
Είναι ο ήχος αυτού του εντόμου.
Ναι!
Αυτό θα φταίει που δεν μπορώ να σκε-
φτώ. 
Που είμαι τόσο μπερδεμένος. 
Εννοώ, αυτή η μύγα.
Θα ήταν εδώ από ώρα και δεν το εί-
χα καταλάβει.
Είμαι σίγουρος πως ήταν εδώ από ώρα.
Θα την διώξω.
Εν ανάγκη αν δε φεύγει θα τη σκο-
τώσω.
Και ύστερα…
Ύστερα θα καθίσω στη φαρδιά πολυ-
θρόνα μου,
Θα πιω μία γουλιά καφέ και φυσώντας 
τον καπνό του τσιγάρου μου θ’ αρχίσω 
να γράφω ασταμάτητα.
Οι σκέψεις μου θα τρέχουν πάνω στο 
άδειο χαρτί σαν χείμαρρος.
Τώρα νιώθω κάπως καλύτερα.
Μα… ακόμη σαν να αισθάνομαι πως 
φοβάμαι.
Πώς να διώξω αυτό το ζουζούνισμα 
από μέσα μου χωρίς να είμαι σίγουρος;
Να είμαι σίγουρος γιατί;
Μα αν αντιμετωπίσω ξανά την ίδια 
θορυβώδη κενότητα;
Νομίζω πως μία παράταση ανάμεσα σε 
μένα και στη μύγα  δεν θα ‘κανε κακό 
σε κανέναν από τους δυο μας.
Δεν την διώχνω σήμερα.
Φοβάμαι σήμερα!
Υπάρχω μέσα απ’ αυτήν σήμερα.
Αν τη σκοτώσω, θα σκοτώσω το ζου-
ζούνισμά της.
Και είναι αυτό που  σκεπάζει κάτι πιο 
βαθύ.
Κάτι που ακούγεται σαν σκόρπια δι-
αδήλωση.
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΠΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ 
ΜΟΥ.
Δεν τη διώχνω σήμερα

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΥΛΟY

ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η Τριμελής Επιτροπή που διορίστηκε και εξουσιοδοτήθηκε δυνάμει του 155/2022 πρακτικού απόφασης του 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως» έχοντας υπόψη 

α) τις διατάξεις του τις διατάξεις του Κανονισμού εκμισθώσεως και εκποιήσεως εκκλησιαστικών ακίνητων 
της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως (ΦΕΚ 4332/Β/17-9-2021 άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15) 
όπως αυτός ισχύει σήμερα,

β) τα καταστατικά άρθρα του ν. 590/1977,
γ) τo υπ’ αριθμ. 155/06-07-2022 Πρακτικό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλε-

ξανδρουπόλεως,
δ) τις από Οκτώβριο 2018 και Φεβρουάριο 2021 εκθέσεις εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτων που συντάχθηκαν 

από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή Υπουργείου Οικονομικών με Α.Μ. 503 Σωτηρόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου 
ε) την από 12-7-2022 διακήρυξη, 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την πώληση αγροτεμαχίων ήτοι:
1) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ξηρικό, μονοετούς καλλιέργειας, που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ΓΠΣ, εντός 

περιοχής NATURA 2000, στη θέση «ΑΓΙΑ ΚΑΡΑ» Σαμοθράκης, έκτασης 5.961,77 τ.μ. απέχει 1.250 μέτρα από 
την θάλασσα και συνορεύει: Βορειοανατολικά σε πλευρά μέτρων 56,10 με ιδιοκτησία Βασιλείου Τερζή, Νοτιοα-
νατολικά σε πλευρά μέτρων 94,89 με ιδιοκτησία κληρονόμων Πλάτωνα Τερζή, Νοτιοδυτικά σε πλευρά μέτρων 
56,91 με αγροτική οδό και Βορειοδυτικά σε πλευρά μέτρων 53,21 και 43,30 και 22,32 με ιδιοκτησία κληρονό-
μων Ιωάννη Βαφειάδη με ΚΑΕΚ Ανάρτησης110701305028.

2) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ξηρικό, μονοετούς καλλιέργειας, που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ΓΠΣ, εντός 
περιοχής NATURA 2000, στη θέση «ΠΣΤΑΓΗ» Σαμοθράκης. έκτασης 9.790,83 τ.μ., απέχει 600 μέτρα από την 
θάλασσα και συνορεύει: Βορειοανατολικά σε πλευρά μέτρων 24,19 και 26,21 και 34,97 και 43,79 και 6,86 με 
ιδιοκτησίες Απόστολου Μαυρογιάννη και Πέτρου Σταφυλά, Νότια σε τεθλασμένη πλευρά μέτρων 60,30 και 
23,37 και 46,32 και 30,44 με ιδιοκτησία Ματθαίου Αποστολούδια και χέρσα δημόσια έκταση, Δυτικά σε πλευρά 
μέτρων 53,76 με ιδιοκτησία Ραξή Μαστρογιώργη και Βορειοδυτικά σε πλευρά μέτρων 76,87 με ιδιοκτησία Ηλία 
Ματσά με  ΚΑΕΚ Ανάρτησης 110701507028.

3)  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ, που βρίσκεται, στη θέση «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» περιοχής Αλωνιών Σαμοθράκη . έκτασης 2.329,41 
τ.μ. με δώδεκα (12) ελαιόδεντρα εντός αυτού και συνορεύει: Βόρεια σε τεθλασμένη πλευρά μέτρων 17,42 
+19,70+10,67+0,68+6,69+9,64 με ιδιοκτησία Αθανάσιου Ματζάρη, Νότια – Νοτιοανατολικά με πλευρά μέτρων 
22,85+28,89+16,77+9,86 με ρέμα, Ανατολικά σε πλευρά 10,17 μέτρων με δημοτική οδό, και Δυτικά σε πλευρά 
57,44 μέτρα με ιδιοκτησία Ιερού Ναού Κοιμήσεως Χώρας Σαμοθράκης με ΚΑΕΚ Ανάρτησης 110702011051.

4) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ, που βρίσκεται, στη θέση « ΠΕΤΡΑΔΙΑ» περιοχής Λακκώματος Σαμοθράκης έκτασης 3.765,66 
τ.μ. με τριάντα τρία (33) ελαιόδεντρα εντός αυτού το οποίο βρίσκεται εντός ζώνης ΝATURA 2000 και συνο-
ρεύει: Βόρεια – Βορειοδυτικά σε πλευρά μέτρων 13,78+28,96 με ιδιοκτησία Σωτηρούδη και με πλευρά μέτρων 

25,24+28,87+17,96 με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρυσόστομου Σαράντου του Δημήτριου, Νοτιοδυτικά εν μέρει 
με πλευρά μέτρων 21,10+7,30+14,24+10,31 με ιδιοκτησία κληρονόμων Δούκα Λενούδια του Ευστράτιου και 
εν μέρει με πλευρά μέτρων 10,05 με αγροτική οδό, και Ανατολικά σε πλευρά 36,54+59,90+28,13 μέτρων με 
ρέμα με ΚΑΕΚ Ανάρτησης 110704014014.

5) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ, που βρίσκεται, στη  θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ» περιοχής Αλωνιών Σαμοθράκης, 
έκτασης 4.298,68 τ.μ. και συνορεύει: Βόρεια – Βορειοδυτικά σε πλευρά μέτρων 61,32+16,18+19,40+66,51 (με 
ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό , Βορειανατολικά με πλευρά μέτρων 4,69 με αγροτική οδό, Ανατολικά –  Νοτι-
οανατολικά σε πλευρά μέτρων 9,87+9,91+21,16+18,18+35,37+57,08 με αγροτική οδό και πέραν αυτής με ιδι-
οκτησία Παναγιώτη Κατσίκια και Δυτικά – Νοτιοδυτικά σε πλευρά μέτρων 20,25+23,73 με ιδιοκτησία Χρήστου 
Σαρλάνη με ΚΑΕΚ Ανάρτησης 110701617001. 

Περιήλθαν δε αυτά τα μεν πρώτα δυο (2) στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ιεράς Μητροπόλεως 
Αλεξανδρουπόλεως δυνάμει του υπ› αριθμ. 4208/10-05-2019 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογρά-
φου Σαμοθράκης Μαρίας Καλλινάκη που μεταγράφηκε στον τόμο 135με α/α 48 των βιβλίων μεταγραφών του 
Υποθηκοφυλακείου Σαμοθράκης και τα υπόλοιπα με το υπ› αριθμ. 50311/8-11-1995 συμβόλαιο δωρεάς του 
Συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Χαραλάμπους Κ. Καρυωτάκη που μεταγράφηκε βιβλία μεταγραφών του 
Υποθηκοφυλακείου Σαμοθράκης.

 
Η τιμή εκκίνησης ορίστηκε για το ακίνητο 1ο ακίνητο στη θέση ΑΓΙΑ ΚΑΡΑ είναι 14.000,00 Ευρώ , για το 2ο 

ακίνητο στη θέση «ΠΣΤΑΓΗ» είναι 17.000,00 Ευρώ, για το 3ο ακίνητο στη θέση «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» είναι 9.500,00 
Ευρώ , για το 4Ο ακίνητο στη θέση «ΠΕΤΡΑΔΙΑ» είναι 5.000,00 Ευρώ, για το 5ο ακίνητο στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ 
- ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ» είναι 17.000,00 Ευρώ. 

 Ο διαγωνισμός θα γίνει με γραπτές προσφορές και πρόσθετη δυνατότητα βελτιώσεως της προσφο-
ράς. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώ-
πιον τριμελούς επιτροπής. Χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η ημέρα Τρίτη 26η Ιουλίου του έτους 
2022. Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται το Επισκοπείτο της Ιεράς Μητροπόλεως στην Σαμοθράκη 
που βρίσκεται στην Καμαριώτισσα. Ώρα διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η ώρα 11:00 έως την ώρα 12:00μ. 
Οι γραπτές προσφορές θα κατατεθούν από την 11:00 έως στην 12:00 της 26ης Ιουλίου 2022. 

Για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στην δημοπρασία καθώς και για τις προϋποθέσεις και όρους 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως 
(οδός Πλαταιών αριθμ. 6) από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 9:00 έως και ώρα 13:00 αντίγραφα της 
διακηρύξεως -συγγραφής υποχρεώσεων ώστε να λάβουν γνώση ως προς όλους τους όρους και προϋποθέσεις 
συμμετοχής και διεξαγωγής της δημοπρασίας. Γίνεται μνεία και διακηρύσσεται ρητώς ότι η με ημερομηνία 12-
07-2022 διακήρυξη διεξαγωγής δημοπρασίας - συγγραφή υποχρεώσεων δεσμεύει απόλυτα τους ενδιαφερομέ-
νους θεματιστές καθώς και τον υπερθεματιστή με μόνη την συμμετοχή τους .

Εκ της επιτροπής

Πανελλήνιες 2022

Μηχανογραφικό Δελτίο: Γιατί να συμπεριλάβω 
το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το τμήμα Δασολογίας ΔΠΘ

Τ
α τελευταία έτη στη χώρα 
μας, είναι ξεκάθαρο πως 
απαιτείται αναπροσαρμο-
γή της πρωτογενούς παρα-
γωγής με έμφαση στην αει-
φορία. Επιπλέον, είναι πιο 

επίκαιρο παρά ποτέ, η ανάγκη για προ-
στασία των δασών και του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. Καθοριστικό ρόλο και στις 
δύο αυτές παραμέτρους, παίζουν οι Γε-
ωτεχνικοί, με προϋπόθεση τη σωστή εκ-
παίδευση και κατάρτιση των νέων επι-
στημόνων.

Ο σύλλογος φοιτητών τμήματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης ΔΠΘ και ο σύλλογος φοι-
τητών τμήματος Δασολογίας και Διαχείρι-
σης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
ΔΠΘ, προτρέπουν τους μαθητές, να συ-
μπεριλάβουν τα πανεπιστημιακά τμήματα 
της Ν. Ορεστιάδας στο μηχανογραφικό 
τους δελτίο.

Γιατί οι μαθητές να επιλέξουν το 
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης για το 
μηχανογραφικό τους; 

Το Τμήμα διακρίνεται σε έξι Τομείς και 
δεκαεννέα Εργαστήρια, ενώ λειτουργεί 
με τρεις (3) κατευθύνσεις προχωρημένου 
εξαμήνου:

Α) Διαχείριση Φυτικής Παραγωγής, Φυ-
τοπροστασίας και Περιβάλλοντος, Β) Αγρο-
τική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών 
Επιχειρήσεων, Γ ) Επιστήμη και Τεχνολο-
γία Τροφίμων.

Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμ-
ματος σπουδών, με θεωρητική και εργα-
στηριακή εμπέδωση των γνώσεων, προσ-
δίδουν στους αποφοίτους τις αντίστοιχες 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που 
απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δρα-

στηριότητες της ειδικότητας του Γεωπόνου.
Παράλληλα, το Τμήμα διαθέτει Αγρό-

κτημα το οποίο αξιοποιείται εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά, παρέχοντας τη δυνατότη-
τα για πρακτική και εργαστηριακή άσκηση 

των φοιτητών, αλλά και τη διενέργεια πει-
ραμάτων και ερευνητικών συνεργασιών. 
Γιατί οι μαθητές να επιλέξουν το 
τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
για το μηχανογραφικό τους ;

Αποστολή του Τμήματος είναι: α) να 
παρέχει εκπαίδευση στην επιστήμη της 
Δασολογίας και της Διαχείρισης του Πε-
ριβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, β) 
να πραγματοποιεί σημαντικές, καινοτόμες 
έρευνες για την αειφορική διαχείριση των 
δασών, των δασικών εκτάσεων και του πε-
ριβάλλοντος, για τη βιοποικιλότητα, για τις 

επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, για τη 
διατήρηση και προστασία του περιβάλλο-
ντος, γ) να βελτιώσει τα χερσαία οικοσυ-
στήματα και την άγρια ζωή, προς όφελος 
των ανθρώπων και της φύσης.

Και για τα δύο τμήματα της 
σχολής επιστημών Γεωπονίας και 
Δασολογίας : 

Λειτουργούν σύγχρονες φοιτητικές 
εστίες, με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια 
και εστιατόριο για την σίτιση των φοιτητών. 
Επιπλέον, η ολοκλήρωση του πρώτου κύ-
κλου σπουδών και στα δύο τμήματα οδηγεί 
στην απόκτηση ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master) στην ειδικότητα του 
Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευ-
ρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ακόμη, οι 

φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκη-
ση στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών 
τους, κάτι που συνδέει την ακαδημαϊκή 
γνώση με την αγορά εργασίας. 

Τέλος, διεξάγονται πληθώρα εκπαιδευ-
τικών δράσεων, εκδρομών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, τόσο από τους καθηγη-
τές, όσο και από τους ίδιους τους φοιτητές.

Δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφο-
ρά στην τοπική κοινωνία, που τόσο φιλό-
ξενα "αγκαλιάζει" κάθε φοιτητή ξεχωρι-
στά, σε μια πόλη που κυριαρχεί τόσο το 
αίσθημα ασφάλειας, όσο και αξίες που 
πολλές φορές χάνονται στην καθημερι-
νότητα και τους ρυθμούς των μεγάλων 
αστικών κέντρων. 

Καταληκτικά, αξίζει να σημειωθεί πως 
τόσο το εκπαιδευτικό, όσο και το διοικητι-
κό προσωπικό, είναι αρκετά προσιτό, κάτι 
που κάνει την καθημερινότητα του φοιτητή 
πολύ πιο εύκολη. Παράλληλο ρόλο σε αυ-
τό, παίζουν και οι σύλλογοι φοιτητών, που 
στέκονται αρωγοί στο πλευρό των φοιτη-
τών, διεκδικώντας τα δικαιώματα τους και 
ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον, με 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Από εκεί που 
ξεκινάει η Ελλάδα, από εκεί που ξεκινάει 
η Ευρώπη, παλεύουμε για ένα σύγχρονο 
πανεπιστήμιο αυτών των προδιαγραφών 
και νιώθουμε μονάχα υπερηφάνεια που 
σπουδάζουμε στα τμήματα αυτής της ακρι-
τικής περιοχής.

Ανωτίδης Γεώργιος – Πρόεδρος Συλλό-
γου Φοιτητών Τμήματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης ΔΠΘ.
Κούντης Μάριος – Πρόεδρος Συλλόγου 
Φοιτητώ Τμήματος Δασολογίας και Δια-
χείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πό-
ρων ΔΠΘ.
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3 5 1

9 8 3 2 7

8 6 9

4 7 1

1 5 4

4 2 1

9 7 2

4 3 1 8 6

8 5 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

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

6 4 9

9 5 1 8

3 7 4 5

2 5 4 8

7 2 4 3

7 9 3 5

5 3 4 6

4 8 1

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

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Εν αρχή εποίησηε ο Θεός τον Αδάμ και του 
είπε “Κατέβα στην κοιλάδα”

-“Τι είναι κοιλάδα ;” ρώτησε ο Αδάμ και ο Θε-
ός του εξήγησε

-“Ανέβα στο βουνό που είναι στο τέλος της 
κοιλάδας” του είπε ο Θεός

-“Τι είναι βουνό;” ρώτησε ο Αδάμ και ο Θεός 
του εξήγησε

-“Εκεί θα βρεις μια σπηλιά” του είπε ο Θεός
-“Τι είναι σπηλιά ;” ρώτησε ο Αδάμ και ο Θε-

ός του εξήγησε
-“Μέσα στη σπηλιά υπάρχει μιά γυναίκα” του 

είπε ο Θεός
-“Τι είναι γυναίκα ;” ρώτησε ο Αδάμ και ο Θε-

ός του εξήγησε (μέσες-άκρες)
-“Αυξάνεσθε και πληθύνεστε” του είπε ο Θεός
-“Τι είναι Αυξάνεσθε και πληθύνεστε ;” ρώτη-

σε ο Αδάμ και ο Θεός του εξήγησε
Ξεκίνησε λοιπόν ο Αδάμ, κατέβηκε την κοιλά-

δα, ανέβηκε στο βουνό, βρήκε τη σπηλιά, μπήκε 
στη σπηλιά, βρήκε τη γυναίκα, και μετά από 15 
λεπτά βγήκε από τη σπηλιά, κατέβηκε το βουνό, 
διέσχισε την κοιλάδα και πλησίασε τον Κύριο 
και τον ρώτησε:

-“Τι είναι πονοκέφαλος 

* * * * * * 

«Τέσσερις ναυαγοί ηλικίας 20, 40, 50 και 70 
ετών βρίσκονται σε ένα νησί και σε απόσταση 
αναπνοής σε ένα άλλο νησί βρίσκονται ισάριθ-
μα πανέμορφα μοντέλα.

Ο 20άρης λέει: -Γρήγορα να κολυμπήσουμε 
να πάμε απέναντι στα κορίτσια!

Ο 40άρης του απαντά: -Καλά μην βιάζεσαι 
και τόσο.

Ο 50άρης προτείνει: -Εγώ λέω να κατασκευ-
άσουμε μία σχεδία

O 70άρης: – Για σταθείτε ρε παιδιά. Γιατί να τα 
κάνουμε όλα αυτά; Αφού κι από εδώ βλέπουμε!!!»

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Βουνό της Στερεάς Ελλάδας.
8. Το ζώο αλπάκα.
9. … Μαρία: μάρκα λικέρ.
10. Ινδός ηγέτης που δολοφονήθηκε.
12. Γράμματα από το… Νίκο.
13. Προστακτική… για πύλες.
15. Ενοικιαστής το πληρώνει.
17. Τα μισά από τα… μισά.
18. Στη μέση.
22. Απαραίτητο για βραδινή φωτογρά-
φηση.
24. Δυναμώνει με το… σπανάκι.
25. Όρος του ποδοσφαίρου.
27. Πρώτα στην… ορθογραφία.
28. Γάλλος φαρμακολόγος και βοτανο-
λόγος.
30. Εμπορική… συντροφιά.
32. Στηρίζεται στους άξονες του αυτο-
κινήτου.
34. Αρνείται τις θρησκείες.
36. Μένει ο… απένταρος.
38. Γλυκό η μαυροδάφνη.
40. Λατίνων χαιρετισμός.
42. Μάρκα τυποποιημένων χυμών.
44. Έχουν μετόχους (αρχικά).
45. Με τις άρες… ανοησίες.
47. Προάστιο της Αθήνας.
49. Κατηγορία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
50. Πράα, μειλίχια.

Με αυτή τη συνταγή θα έχετε στο άψε σβήσε 
ένα μοναδικό γλυκό. Γιαούρτι με φράουλες καρα-
μέλα! Ελαφρύ, γρήγορο και εύκολο. Απολαύστε το 
κάθε στιγμή!!

-- Συστατικά --
• 500 γρ. φράουλες
• 1 φλ.τσ. κρέμα γάλακτος
• 150 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
• 175 γρ. ζάχαρη

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά πλένουμε, καθαρίζουμε τις φράουλες 

και τις κόβουμε στα δύο.
• Μοιράζουμε τις μισές σε 6 πιάτα φρούτου.
• Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί και 

την αναμειγνύουμε με το γιαούρτι και τις υπό-
λοιπες φράουλες.

• Δύο ώρες πριν σερβίρουμε το γλυκό, ρίχνουμε 
τη ζάχαρη σε μια μικρή κατσαρόλα και προσθέ-
τουμε νερό (να τη σκεπάζει).

• Στη συνέχεια, αφήνουμε τη ζάχαρη να λιώσει 
σε πολύ χαμηλή

• φωτιά, χωρίς να την ανακατέψουμε.

• Μόλις λιώσει, δυναμώνουμε τη φωτιά για να 
καραμελώσει.

• Δυναμώνουμε τη φωτιά και αφήνετε για λίγο 
να κρυώσει.

• Κατόπιν, περιχύνουμε το γιαούρτι με την καρα-
μέλα (σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ).

• Τέλος, βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο, για να 
παγώσει η καραμέλα και σερβίρουμε.

• Καλή όρεξη.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Γιαούρτι με φράουλες καραμέλα, το τέλειο γλυκό!

Κάθετα
1. Κλεμμένα… μάρμαρα.
2. Υπονομευτής τον… σκάβει.
3. … Σουμάκ: Περουβιανή αοιδός.
4. Ιθαγενείς της Ν. Καληδονίας.
5. Αρχοντία βαφτίστηκε.
6. Αρχή… αίτησης.
7. Βασίλης…: ο εικονιζόμενος.
11. Σκηνοθέτησε και την ταινία "Το τελευ-
ταίο μετρό".
14. Ξερός θάμνος.
16. Γιος του Νώε.
18. Κόπωση, καταπόνηση.
19. Θυμίζει Βαλσάμη.
20. Περιέχονται στο… λαπά.
21. Πυράγρα.
23. Ακατάσχετη ορμή (μτφ.).
26. Υποφερτά.
29. Αμερικάνικο περιοδικό.
31. Προσοδοφόρα των μαργαριταριών.
33. Αφαιρώ κάτι από κάποιον.
35. Μια από τις πέντε αισθήσεις.
37. Δίνεται σε… συμπαίκτη.
39. Ποτάμι της Αφρικής.
41. … Άικ: Φλαμανδός ζωγράφος.
43. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
46. Αρχή… έτους.
48. Τα έχει ο… τύπος.
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Στην Αλεξανδρούπολη και 
το Θέατρο «Αλτιναλμάζη» συ-
νεχίζει την καλοκαιρινή περι-
οδεία της η πρωτοποριακή 
«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη σε 
σκηνοθεσία Γιώργου Λύρα, το 
Σάββατο 16 Ιουλίου! Η Ηλέ-
κτρα του Ευριπίδη είναι ένα 
πρωτοποριακό και αμφιλεγό-
μενο έργο, γέννημα μιας επο-
χής όπου όλες οι βεβαιότητες 
έχουν γίνει αβεβαιότητες.

Ο ποιητής δεν διστάζει να 
παρουσιάσει επί σκηνής τη δι-
κή του εκδοχή του μύθου, με 
τους ήρωές του σε έναν κό-
σμο ρεαλιστικής καθημερινό-
τητας να θέτουν επιτακτικά 

ζητήματα πάνω στις έννοιες 
της εκδίκησης, της δικαιοσύ-
νης, της ηθικής σύγκρουσης, 
του πάθους. Μια noir εκδο-
χή του μύθου, μια τραγωδία 
εκδίκησης αλλά ταυτόχρονα 
ένα έργο βαθιά, συγκλονιστι-
κά ανθρώπινο.
 «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Ευριπίδη
Σκηνοθεσία | Γιώργος Λύρας
Σάββατο 16 Ιουλίου, Θέατρο 
Αλτιναλμάζη - Αλεξανδρού-
πολη
Προπώληση εισιτηρίων εδώ: 
https://bit.ly/3yKqQEn
Πρωταγωνιστούν: (με σειρά 
εμφάνισης)
Γεωργός: Γιώργος Δεπάστας

Ηλέκτρα: Μαρία Κίτσου
Ορέστης: Δημήτρης Γκοτσό-
πουλος
Πυλάδης: Σπύρος Κυριαζό-
πουλος
Γέροντας: Γιώργος Κωνστα-
ντίνου
Άγγελος: Νίκος Λεκάκης
Κλυταιμνήστρα: Ιωάννα Μαυ-
ρέα
Διόσκουροι: Ιάσονας Παπα-
ματθαίου - Αντώνης Σταμό-
πουλος 

Χορός (αλφαβητικά): Φανή 
Αποστολίδου, Κορίνα Θεοδω-
ρίδου, Πίνα Κούλογλου, Άννα 
Κωνσταντίνου, Γωγώ Παπαϊω-
άννου, Βάσια Χρήστου

Μετά από δυο χρόνια πανδημίας επιστρέφουν 
δυναμικά πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και φυ-
σικά αγαπημένα Φεστιβάλ, όπως και το αγαπημένο 
Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού το οποίο επανέρχεται 
για τρεις ημέρες, το πρώτο Παρασκευοσαββατο-
κύριακο του Αυγούστου, 5, 6 και 7 Αυγούστου! Το 
Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού κρατά και φέτος τον 

μουσικό του χαρακτήρα και έχει σκοπό να δώσει 
στο κοινό της περιοχής την ευκαιρία να ακού-

σει γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες 
ενώ ήδη έχει ανακοινωθεί το μεγαλύτερο 
μέρος του προγράμματος, ωστόσο ακόμα 
γίνονται κάποιες συζητήσεις και διεργασίες 
με σκοπό να εμπλουτιστεί περαιτέρω. Προς 

το παρόν, το πρόγραμμα που έχει ανακοι-
νωθεί έχει ως εξής: Την πρώτη ημέρα του 

Φεστιβάλ, Παρασκευή 5 Αυγούστου, η έναρξη 

γίνεται με την μεγάλη συναυλία του Γιώργου Αλκαί-
ου, που φέτος παρουσιάζει ένα μεγάλο πρόγραμμα 
30χρονης πορείας μαζί με τέσσερις ακόμα τραγου-
διστές επί σκηνής και ένα τετράωρο επετειακό πρό-
γραμμα. Την δεύτερη ημέρα, Σάββατο 6 Αυγούστου, 
θα λάβει χώρα ένα πιο “νεανικό” πρόγραμμα και στην 
σκηνή του Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού θα βρεθούν 
οι Kings, η Άσπα, ο MC Daddy και ο Bossikan. Ανα-
μένεται ακόμα να ανακοινωθεί άλλη μία συμμετοχή 
– έκπληξη για την ίδια βραδιά, η οποία θα γίνει γνω-
στή τις επόμενες ημέρες από τους διοργανωτές. Την 
τρίτη και τελευταία ημέρα, Κυριακή 7 Αυγούστου, το 
Φεστιβάλ κλείνουν οι Πυξ Λαξ ενώ την βραδιά θα 
ανοίξει μια μουσική μπάντα από την Αλεξανδρούπο-
λη, οι Άκρον Άωτον, μπάντα από μαθητές που συμ-
μετείχαν και στο Schoolwave.

radioevros.gr

Επιστροφή στο Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού

Στην 
σημερινή προβολή 
θα παρευρεθούν 

ο σκηνοθέτης και η 
πρωταγωνίστρια Έλενα 

Τοπαλίδου

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξαν-
δρούπολης παρουσιάζει την Τετάρτη 
13/7 στις 22.00 στον θερινό κινημα-
τογράφο Φλοίσβο στην προβολή της  
ταινίας του Γιώργου Γούση | Μαγνητι-
κά πεδία». Στη σημερινή προβολή θα 
παραβρεθούν  ο σκηνοθέτης, Γιώργος 
Γούσης και η πρωταγωνίστρια της ται-
νίας, Έλενα Τοπαλίδου.

Η ταινία του Γιώργου Γούση «Μα-
γνητικά πεδία», που είχε ήδη τιμηθεί με 
6 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,  
σάρωσε τα Ίρις κερδίζοντας 5 μεγάλες 
κατηγορίες:

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής 
(Λευτέρης Βολάνης), Βραβείο Α' Γυναι-
κείου Ρόλου (Έλενα Τοπαλίδου),  Βρα-

βείο Σεναρίου (Γιώργος Γούσης, Αντώ-
νης Τσοτσιόπουλος,Έλενα Τοπαλίδου), 
Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνο-
θέτη (Γιώργος Γούσης),Βραβείο Με-
γάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

Σύμφωνα με την κριτική του Χρή-
στου Πολίτη για το cinemagazine.gr, 
«Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Γιώρ-
γου Γούση φέρει όλες εκείνες τις σω-
στές λεπτομέρειες που μπορούν να κά-
νουν ένα φιλμ, τόσο συγκινητικό, όσο 
και η ίδια η ζωή, αποτελώντας πραγ-
ματικά την ευχάριστη έκπληξη της φε-
τινής διοργάνωσης». 

Σύνοψη
Η Έλενα και ο Αντώνης συναντιού-

νται στο φέρι για την Κεφαλονιά και 

ξεκινούν μια απρόοπτη περιπλάνηση 
στο νησί για να θάψουν ένα μεταλ-
λικό κουτί.

Με πολύ όμορφα κινηματογραφικά 
πλάνα που αναδεικνύουν τον μοναχικό 
αγώνα του ανθρώπου να υπάρξει και 
να βρει τη θέση του σε ένα σύμπαν 
που ο νόμοι του είναι προκαθορισμένοι 
και που πρέπει μέσα σε αυτό να βρεις 
τρόπους, να φτιάξεις τους δικούς σου 
νόμους, τα δικά σου πεδία ύπαρξης, 
που πρέπει να κόψεις γέφυρες με ό,τι 
εξ ορισμού σε συνδέει και να χαράξεις 
τις δικές σου διαδρομές, τα μαγνητικά 
πεδία, μία road movie ταινία, έρχονται 
να μας ταξιδέψουν σε μία υπέροχη δι-
αδρομή υπαρξιακής αναζήτησης .

Tα ρομαντικά "Μαγνητικά Πεδία" του Γιώργου 
Γούση στον «Φλοίσβο» από την Κ.Λ.Α.

Η προγραμματισμένη παρά-
σταση για την Δευτέρα 11 Ιου-
λίου στην Αλεξανδρούπολη 
«ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» 
μεταφέρθηκε σε νέα ημερομη-
νία Πέμπτη 14 Ιουλίου. Τα εισι-
τήρια ισχύουν κανονικά για την 
Πέμπτη 14 Ιουλίου. Το αριστούρ-
γημα του Αντώνη Τσιπιανίτη ‘Η 
ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ’ με την Κα-
τερίνα Διδασκάλου, περιοδεύει 
στον Έβρο και αύριο Δευτερα θα 
βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη 
στο πάρκο Αλτιναλμάζη , ενώ την 
Τρίτη στην Ορεστιάδα στο ανοι-
χτό θέατρο.

Έντεκα χρόνια τώρα, ο αρι-
στουργηματικός μονόλογος του 
Αντώνη Τσιπιανίτη Η 
ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑ-
ΝΩ, με την εξαι-
ρετική Κατερίνα 
Διδασκάλου, 
ενθουσιάζει 
και συγκινεί το 
κοινό που αγα-
πά το καλό θέα-
τρο. Έντεκα χρόνια 
τώρα, τα σημαντικά μη-
νύματα του έργου περνούν στους 
θεατές μέσα από το χιούμορ, την 
συγκίνηση, ένα καταπληκτικό, βα-

θιά ανθρώπινο κείμενο και 
μια συγκλονιστι-

κή ερμηνεία. Η 
προδοσία, η 
απόρριψη, 
η βαναυ-
σ ό τ η τ α 
εναντίον 

των γυναι-
κών και ταυ-

τόχρονα ο έρω-
τας, η δύναμη που 

βρίσκει κανείς μέσα του ακόμη 
και στις δυσκολίες και η επιδίω-
ξη για την χαρά της ζωής ξετυ-

λίγονται συναρπαστικά μέσα από 
την αφήγηση μιας γυναίκας που 
μέσα από τον δύσκολο γάμο της 
έχασε πολλά, κέρδισε όμως τον 
εαυτό της.

Έχοντας στο διάστημα των πε-
ρασμένων ετών φιλοξενηθεί σε 
πολλές σκηνές στην Αθήνα, την 
επαρχία και το εξωτερικό, η παρά-
σταση που αγαπήθηκε και χειρο-
κροτήθηκε όσο λίγες, θα ξεκινήσει 
για μια ακόμη φορά το ταξίδι της 
στην Ελλάδα σε μία ακόμα πετυ-
χημένη καλοκαιρινή περιοδεία .

Σήμερα ανεβαίνει  στην Αλεξανδρούπολη
 η παράσταση “Η πόρνη από πάνω” 

Στην Αλεξανδρούπολη  η πρωτοποριακή 
«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη

Life

Η εξαιρετική 
Κατερίνα Διδασκάλου, 

ενθουσιάζει και συγκινεί το 
κοινό που αγαπά το καλό 

θέατρο

«Γίνονται διεργασίες και συζητήσεις για να επιτευχθεί η αναβίωση του Ticherock Festival, 
η αγαπημένη διοργάνωση που είχε ξεκινήσει το 1998 και αναβιώνει έκτοτε όποτε είναι 

δυνατόν στα πλαίσια του Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού» (στο radioevros.gr) 
Δημήτρης Δαρούσης, αντιδήμαρχος, Υπ. Φεστιβάλ Τυχερού

Έρχεται 
με συναυλίες στις 
αρχές Αυγούστου 

μετά από δύο χρόνια 
απουσίας

Το Σάββατο 
16 Ιουλίου σε 

σκηνοθεσία Γιώργου 
Λύρα



14 Η ΓΝΩΜΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551028830

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

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

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

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της 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: 08:20 - 21:45
ΤΡΙΤΗ: 08:20 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:20 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 08:20 - 21:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:05 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:05 - 21:45 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:45 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:45 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:45 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 20:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ:  07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 20:30

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  08:00
Τρίτη  08:00 
Τετάρτη 08:00-20:00 
Πέμπτη 16:00 
Παρασκευή 16:00
Σάββατο  08:00 
Kυριακή  16:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 17:30
Τρίτη 17:30 
Τεταρτη  17:30
Πέμπτη 07:00 - 19:00 
Παρασκευή 19:00
Σάββατο  - 17:30
Kυριακή  19:00

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Μοναστηριώτου Διαμαντίδου  
Βενιζέλου 54 (όπισθεν ΟΤΕ)  ✆ 2551024266
18:00-08:00 Παγιαννίδου Θ. - Κουκουβη 
Ι. Ηροδότου & Προκόπη 14 γωνία (δρόμος 
προς Παλαγία) ✆2551083638

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
 Αλγιαννάκης Σάββας Ευριπίδου 96 
✆2552028477

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο μη-
χανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να απα-
σχοληθούν στα έργα της εταιρίας

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

 
Σάρα, Σάρρα *
Ηλιόφωτος

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, η Πανσέληνος στο Ζώδιο 
του Αιγόκερω, σε προειδοποιεί για συ-
νετή και ώριμη συμπεριφορά και επι-
στράτευση της λογικής, ιδίως σε θέ-
ματα κοινωνικής εικόνας! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, η Πανσέληνος στο Ζώ-
διο του Αιγόκερω, θα φέρει αναπο-
διές σε επαφές, σχέσεις από απόσταση, 
εξωτερικό, σπουδές και μετακινήσεις!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, η Πανσέληνος στο 
Ζώδιο του Αιγόκερω, θα φέρει έντο-
νες καταστάσεις, μετά από δυσάρε-
στες αποκαλύψεις! Ευτυχώς που οι 
ταυτόχρονες όψεις, το Τρίγωνο Αφρο-
δίτης-Κρόνου και το Εξάγωνο Ερμή-
Ουρανού, θα φέρουν σταθερότητα, 
ικανοποίηση και ψυχική ηρεμία!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, η Πανσέληνος στο 
Ζώδιο του Αιγόκερω σήμερα, φέρ-
νει σοβαρές ρήξεις σε διαπροσωπι-
κές σχέσεις και συναναστροφές! Ευ-
τυχώς που οι ταυτόχρονες όψεις, το 
Τρίγωνο Αφροδίτης-Κρόνου και το 
Εξάγωνο Ερμή-Ουρανού, θα φέρουν 
ψυχολογική ισορροπία και χαρά μέσα 
από φιλικές συναναστροφές!  

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, με την Πανσέληνος στο 
Ζώδιο του Αιγόκερω, αισθάνεσαι εξα-
ντλημένος, γιατί οι μέρες αυτές θα φέ-
ρουν περισσότερες υποχρεώσεις και 
τρεξίματα στην καθημερινότητα σου! 
Ευτυχώς που οι ταυτόχρονες όψεις, 
το Τρίγωνο Αφροδίτης Κρόνου και το 
Εξάγωνο Ερμή-Ουρανού, θα φέρουν, 
βοήθεια από φίλους και βελτίωση της 
κοινωνικής σου εικόνας! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, η Πανσέληνος στο 
Ζώδιο του Αιγόκερω, θα σε ωθήσει σε 
λάθη και σε νευρικές, εγωιστικές και 
οξύθυμες συμπεριφορές στον κοινω-
νικό σου περίγυρο! Ευτυχώς που οι 
ταυτόχρονες όψεις, το Τρίγωνο Αφρο-
δίτης Κρόνου και το Εξάγωνο Ερμή-
Ουρανού, θα φέρουν σταθερές βά-
σεις στην ζωή σου, αλλά και τύχη σε 
μετακινήσεις!  

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, η σημερινή Πανσέληνος 
στο Ζώδιο του Αιγόκερω, επηρεάζει 
άμεσα οικογενειακές σχέσεις και θέ-
ματα σπιτιού! Ευτυχώς που οι ταυτό-
χρονες όψεις, το Τρίγωνο Αφροδίτης 
Κρόνου και το Εξάγωνο Ερμή-Ουρα-
νού, θα φέρουν κοινωνικότητα, τύχη!   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, η Πανσέληνος στο 
Ζώδιο του Αιγόκερω, θα φέρει αρκε-
τά προβλήματα σε επαφές, επικοινω-
νίες και μετακινήσεις! Ευτυχώς που οι 
ταυτόχρονες όψεις, το Τρίγωνο Αφρο-
δίτης Κρόνου και το Εξάγωνο Ερμή-
Ουρανού, θα φέρουν ωφέλιμες απο-
καλύψεις, αλλά και ξαφνικές λύσεις σε 
προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, η σημερινή Πανσέληνος 
στο Ζώδιο του Αιγόκερω, θα σου δη-
μιουργήσει αρκετές ανασφάλειες, ιδί-
ως όσον αφορά τα κεκτημένα σου και 
τις αξίες σου!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, με την σημερινή 
Πανσέληνος στο Ζώδιο του στο δικό 
σου ζώδιο, θα πρέπει να αποφύγεις 
καταλυτικές εξελίξεις, αλλά και ρή-
ξεις, στις διαπροσωπικές σου σχέσεις! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, η Πανσέληνος στο Ζώ-
διο του Αιγόκερω, θα φέρει αρκετή 
εσωτερική αναστάτωση και θα βγά-
λει στην επιφάνεια παλαιά άγχη και 
φοβίες! 

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, η Πανσέληνος στο Ζώδιο 
του Αιγόκερω σήμερα, θα φέρει ανα-
ποδιές στις φιλικές και κοινωνικές ομά-
δες που ανήκεις! 

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 
25510 24222

Μπορεί το νερό να επηρεάσει 
την απόλαυση του κρασιού;

Ποια νερά επηρεάζουν την γεύση του 
κρασιού

Το κλειδί στην αντιστοίχιση των ήσυ-
χων νερών με το κρασί έχει ομοιότητες 
με τις αντιστοιχίες φαγητών και κρασιών. 
Μερικοί συνδυασμοί πετυχαίνουν λόγω 
των αντιθέσεων των χαρακτηριστικών 
τους. Αντίθετα όμως, όταν συνδυάζου-
με αλμυρά νερά, όπως το Vichy Catalan, 
με όξινα κρασιά όπως το Ασύρτικο, οι 
αντιθέσεις της γεύσης τους έρχονται σε 
κόντρα.

Το νερό μπορεί επίσης να χρησιμοποι-
ηθεί για να εξομαλύνει κάποια ακραία χα-
ρακτηριστικά που έχουν ορισμένα κρασιά. 
Ένα απαλό μεταλλικό νερό όπως το Fiji 
με 222 mg/l ΟΔΣ, λειτουργεί σαν κάλυμ-
μα όταν συνδυάζεται με ένα κρασί που 
είναι εξαιρετικά όξινο, μειώνοντας την 
αντίληψη της οξύτητας και αναδεικνύο-

ντας καλύτερα. τις γεύσεις των φρούτων 
και των λουλουδιών.

Οι τανίνες είναι ένας από τους σημα-
ντικότερους λόγους για να προσέξουμε 
στην σωστή επιλογή νερού με τα κόκκι-
να κρασιά. Το ανθρακούχο νερό θα υπο-
γραμμίσει υπερβολικά τις τανίνες και ένα 
μέρος της γεύσης θα χαθεί. Τα νερά με 
ΟΔΣ μέτριας συγκέντρωσης, όπως το 
Evian (345 mg/l), είναι ο ιδανικός συν-
δυασμός για ερυθρά τανικά κρασιά όπως 
τα Ξινόμαυρα της Νάουσας, τα Chianti 
και τα Bordeaux. Ο απαλός χαρακτήρας 
των Fiji μπορεί επίσης να χρησιμοποιη-
θεί για την εξομάλινση των έντονα τα-
νικών κρασιών.

Βέβαια η επιτυχία των συνδυασμών 
νερού και κρασιού είναι τόσο υποκει-
μενική, όσο και οτιδήποτε άλλο περι-
λαμβάνει γεύση και αντίληψη. Δια-
φορετικοί άνθρωποι απολαμβάνουν 
διαφορετικές γεύσεις, καθώς ορισμέ-
νοι καταναλωτές μπορεί να είναι πιο 
ανεκτικοί, στο καυτερό, στο πικρό, στο 
γλυκό και ούτω καθεξής.

 ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω ύγειας, ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ επι-
χείρηση ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙ-
ΟΥ σε λειτουργία. Πλήρως εξοπλισμένη και 
λειτουργική, 10ετούς συνεχούς λειτουργίας, 
με σταθερή πελατεία, κοντά στη Λεωφόρο 
Δημοκρατίας και παραδίπλα στο σούπερ 
μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗΣ. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις . 
Τηλ 6983520687 και ώρες 08:00 -14:00
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Δεκα χρυσά, πέντε αρ-
γυρά, τέσσερα χάλκινα, ένα 
Πανελλήνιο ρεκόρ και πολλά 
ατομικά και ομαδικά ρεκόρ, 
είναι ο εντυπωσιακός απο-
λογισμός των τριών αθλη-
τριών και των οχτώ αθλητών 
του Α.Σ. ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ», 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Στίβου ΑμεΑ 2022, που 
διεξήχθη το διήμερο 9 με 10 
Ιουλίου 2022, υπό άσχημες 
καιρικές συνθήκες, στο Καυ-
τατζόγλειο της Θεσσαλονί-
κης.

Οι  αριθμοί… «δείχνουν» τι 
πέτυχαν οι Πρωταθλητές μας!

Ο Φώτης Ντεφίδης (Τ35), 
με δύο (2) χρυσά μετάλλια, 
στα 800 μ. με Πανελλήνιο ρε-
κόρ (3’ 54), και στα 400 μ. και 
ένα (1) αργυρό στη σφαίρα.

Η Μερσίνα Σαρρίδου 
(F11), με δύο (2) χρυσά με-
τάλλια στο δίσκο και στο ακό-

ντιο και ένα (1) αργυρό στη 
σφαίρα.

Η Άννα Μουρατίδου (Τ46, 
u14), στην παρθενική της εμ-
φάνιση, με δύο (2) χρυσά με-
τάλλια στα 400 μ. και στο μή-
κος.

Ο Μποζ Έρσιν (Τ/F12), με 
ένα (1) χρυσό μετάλλιο στο 
μήκος και ένα (1) χάλκινο στο 
ακόντιο.

Ο Φατίχ Ουζούν (Τ/F11), 
με ένα (1) χρυσό μετάλλιο 
στο ακόντιο και ένα (1) χάλ-
κινο στο μήκος, στην παρθε-
νική του εμφάνιση.

Η Ελένη Σίσκου (Τ20), με 
ένα (1) χρυσό μετάλλιο στο 
μήκος, 5η θέση στα 100 μ. και 
7η θέση στο ακόντιο.

Ο Νικόλαος Τσατσανίδης 
(Τ32, u20), με ένα (1) χρυσό 
μετάλλιο στη σφαίρα.

Ο Νικόλαος Παπαδόπου-
λος (Τ36), με δύο (2) αργυρά 

μετάλλια στα 800 μ. και στα 
1500 μ. και ένα (1) χάλκινο 
στο ακόντιο.

Ο αειθαλής Γιάννης Το-
πτσής (S10), με ένα (1) αρ-
γυρό στο μήκος και 5η θέση 
στο ακόντιο.

Ο Σταμάτιος Παπάζογλου 
(Τ20), με ένα (1) χάλκινο στο 
μήκος και 12η θέση στο ακό-
ντιο.

Ο Ευάγγελος Λυμβαίος 
(F32). Με 4η θέση στη σφαί-
ρα και 7η στην κορίνα.

Συγχαρητήρια στις αθλή-
τριες και αθλητές μας, που 
με τις επιδόσεις τους, μας 
δίνουν πολλές υποσχέσεις 

για τη συνέχεια! Συγχαρητή-
ρια στους προπονητές των 
παιδιών, τον Αλέξη Αγιαννι-

τόπουλο και τη Δάφνη Δε-
ληγιάννη, καθώς και στους 
γονείς που συνόδευσαν την 

αποστολή. Τέλος, ευχαρι-
στούμε όλους τους φίλους 
και Υποστηρικτές του Συλ-

λόγου, που βρίσκονται κοντά 
μας συνεχώς και μας βοη-
θούν ποικιλοτρόπως.

Α.Σ. “Κότινος”: 19 μετάλλια 
στο Πανελλήνιο Στίβου ΑμεΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 
ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΧΤΩ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΣΤΙΒΟΥ ΑΜΕΑ

Όλες οι επιδόσεις της αποστολής 
του συλλόγου

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρω-
σε την μεταγραφή του Δημή-
τρη Γκαρά.

Ο Εβρίτης λίμπερο (ημ. γέν-
νησης 12/11/1985) υπέγραψε 
το νέο του συμβόλαιο και εντάσ-
σεται στο ρόστερ της ομάδας 
των Πειραιτών που θέλουν τη 
νέα σεζόν να επιστρέψουν στην 
κορυφή της Volley League.

«Καταρχάς, εύχομαι υγειά σε 
όλο τον κόσμο και να ξεπερά-
σουμε αυτό το μεγάλο 
εμπόδιο που μας ταλαι-
πωρεί, εδώ και κοντά 
δυόμιση χρόνια, τον κο-
ρονοϊό. Ευχαριστώ τη 
διοίκηση του Ολυμπι-
ακού, τον πρόεδρο κ. 
Μιχάλη Κουντούρη και 
τον προπονητή, για την 
εμπιστοσύνη που έδει-
ξαν στο πρόσωπο μου 
για την θέση του λίμπε-
ρο την φετινή χρονιά.

Ο Ολυμπιακός είναι 
ένα σωματείο, που πά-
ντα στοχεύει στην κορυ-

φή, τόσο στις εγχώριες, όσο και 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
και για μένα, πάντα αυτό είναι 
μια πρόκληση, να φτάνουμε στο 
τέλος στην κορυφή, το οποίο 
καλούμαστε να πραγματοποιή-
σουμε μαζί με την δυναμική του 
κόσμου, που είναι τεράστια βο-
ήθεια για το έργο μας.

Σας θέλουμε και σας περιμέ-
νουμε στο πλευρό μας σε κάθε 
αγώνα. Να έχουμε υγεία πάνω 
από όλα και στο τέλος της σεζόν 
να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την 
επίτευξη των στόχων μας», είπε 
ο Ορεστιαδίτης διεθνής.

Ανακοινώθηκε ο 
Εβρίτης λίμπερο

Με τη συμμετοχή των κορυφαί-
ων ομάδων της Ελλάδας σε άνδρες 
και γυναίκες θα διεξαχθεί από 14 έως 
17 Ιουλίου στη πλατεία Δημοκρατίας 
στη Ξάνθη, το τρίτο φετινό τουρνουά 
Masters του Πανελληνίου πρωταθλή-
ματος μπιτς βόλεϊ.

Όλος ο μηχανισμός του Δήμου Ξάν-
θης και η τοπική κοινότητα προετοιμάζε-
ται πυρετωδώς για να υποδεχθούν στην 
κεντρική πλατεία της πόλης τα αστέρια 
της άμμου, στο τελευταίο major τουρ-
νουά του φετινού σιρκουί.

Συνολικά 41 ομάδες θα λάβουν μέ-
ρος στο Xanthi Masters (23 ανδρών-18 
γυναικών) και το πρώτο σερβίς θα γίνει 
το πρωί της Πέμπτης (14/7) με τα προ-
κριματικά των γυναικών και το μεσημέρι 
της ίδιας ημέρας θα ξεκινήσουν και οι 
προκριματικοί αγώνες στη κατηγορία 
των ανδρών.

Στο Νο1 του ταμπλό των ανδρών 
βρίσκονται οι Θρακιώτες Ραφαήλ Μπα-
νιώτης, Γιώργος Τερζόγλου με τις ομά-

δες του Εθνικού σχεδιασμού (Στέλιος 
Τζιουμάκας/Δημήτρης Χατζηνικολάου, 
Αντιόλ Κόλα/Σταύρος Ντάλλας) να ακο-
λουθούν στη βαθμολογία, ενώ στη 4η 
θέση του ταμπλό ανέβηκαν οι Γιώργος 
Καντιώτης, Νίκος Ντόντης. Στο Νο5 
βρίσκεται η Εθνική ομάδα των Ιάσωνα 
Κανέλλου, Άγγελου Μανδηλάρη, νικη-
τών των δύο προηγουμένων τουρνουά 
Masters σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στο ταμπλό των ανδρών, οι νικήτριες 
τριών φετινών τουρνουά Open Ηλέκτρα 
Αγριοδήμου, Δήμητρα Καραγκούνη οδη-
γούν την... κούρσα, με τις νικήτριες της 
Σύρου και της Θάσου Διονυσία Μάτιου, 
Ελένη Χαντζή να ακολουθούν. Στη 3η 
θέση βρίσκονται οι Βασι-
λική Ματιάδη, Ιωάννα Πα-
ρισάκη και αμέσως μετά 
είναι η Ιφιγένεια Σαμπά-
τη με τη Χρυσάνθη Χρι-
στοδούλου, νικήτριες του 
τουρνουά Open στο Ωραι-
όκαστρο. Οι πρωταθλή-
τριες του Athens Golden 
Cup Γεωργίνα Αντωνακά-
κη, Ιωάννα Περδικάκη θα 
διεκδικήσουν στη Ξάνθη 
τον δεύτερο φετινό τους 
τίτλο, ενώ στο Νο6 του 
ταμπλό είναι η έμπειρη 
ομάδα της Πηγιάννας Με-
θενίτη και της Λίζας Τρι-

ανταφυλλίδη.

Πρόγραμμα Αγώνων
Πέμπτη 14/7 Προκριματικά Γυναικών 
– Ανδρών
09.00-22.00
Παρ-Σαβ. 15-16/7
Κυρίως Tαμπλό Γυναικών – Ανδρών
09.00-22.00
Κυριακή 17/7
10.00-14.00 Ημιτελικά Γυναικών – Αν-
δρών
19.00 Τελικός Γυναικών (ERT-LIVE)
19.45 Τελικός Ανδρών (ERT-LIVE)
20.30 Τελετή Απονομών (ERT-LIVE)

Μεγάλο τουρνουά Beach Volley 
στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης

Xanthi Masters: Οι 
καλύτερες ομάδες 
της Ελλάδας δίνουν 
ραντεβού στο «μεγάλο 
ρολόι»

Κα επίσημα ο Γκαράς 
στον Ολυμπιακό 


	01 gn
	02 gn
	03 gn
	04 gn
	05 gn
	06 gn
	07 gn
	08 gn
	09 gn
	10 gn
	11 gn
	12 gn
	13 gn
	14 ΟΔΗΓΟΣ - 1
	15 gn
	16 gn

