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Σύστημα καφέ κάδων για τα 
βιοαπόβλητα θα αποκτήσει ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης

16.950 καφέ κάδοι, από 10 έως 360 λίτρα, θα τοποθετηθούν σε διάφορα 
σημεία, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να 

διαθέτουν τον δικό τους, μικρό κάδο 
� 7

Συστήμα τηλε-
ιατρικής ΜΟΝΑ 

στη ΜΕΘ του ΠΓΝ 
Αλεξανδρούπολης 

Γίνεται εφικτή η εξ’ αποστά-
σεως παρακολούθηση κατό-
πιν αίτησης του θεράποντος 
ιατρού, όλων των κλινικών 
πληροφοριών ασθενών που 

νοσηλεύονται
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Η Αλεξανδρούπολη 
ξανά στον χάρτη 
των σημαντικών 

διοργανώσεων στο 
πινγκ πονγκ

Θα φιλοξενήσει στις αρχές Δε-
κεμβρίου ένα από τα έξι πα-
νελλήνια αναπτυξιακό τουρ-

νουά
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«Μόνο την Τετάρτη 1500 
παράτυποι μετανάστες επιχείρησαν 

να περάσουν από Έβρο»

Για Οργανωμένο σχέδιο της Τουρκίας έκανε λόγο ο Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκος. Μίλησε για ισχυρή συμμαχία με 

την Βουλγαρία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές
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Μαθητές της Αλεξανδρούπολης Μαθητές της Αλεξανδρούπολης 
ενημερώθηκαν για τις φιλικές προς ενημερώθηκαν για τις φιλικές προς 
το περιβάλλον μετακινήσειςτο περιβάλλον μετακινήσεις

ΤΑΙΠΕΔ: Δύο προσφορές ΤΑΙΠΕΔ: Δύο προσφορές 
για το 67% του Οργανισμού για το 67% του Οργανισμού 
Λιμένος Αλεξανδρούπολης Λιμένος Αλεξανδρούπολης 

Διδυμότειχο: «Πονοκέφαλος» 
τα δεκάδες εγκαταλελειμμένα 

διατηρητέα κτίρια 
«Η οικονομική κατάσταση, όπως και η γραφειοκρατία 

για τις συντηρήσεις τους, μας φέρνει στη δύσκολη θέση 
να έχουμε άσχημες εικόνες «, σχολίασε ο δήμαρχος 

Διδυμοτείχου. Όταν ο πλούτος του παρελθόντος γίνεται 
πρόβλημα…
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Την παραίτηση Ζαμπούκη και Καϊσα 
ζητά η παράταξη Λαμπάκη, χωρίς 

απαρτία ένα ακόμη ΔΣ    
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Το συγκινητικό 
«ευχαριστώ» των 
πυροσβεστών του Έβρου 
προς τον «Άλλο Άνθρωπο»

● Επιστολή του Διοικητή της Πυροσβεστικής  για τη συμβολή του Κων/νου Πολυχρονό-
πουλου και της Κοινωνικής Κουζίνας στη φωτιά της Δαδιάς

● Όπως  κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έτσι 
κι αυτή τη φορά, βρέθηκε στη Δαδιά και μαζί με εθελοντές, μαγείρεψε για τους ανθρώπους 
που με κάθε τρόπο έδιναν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

● «Είναι μια επιβράβευση, ένα χτύπημα στον ώμο» αναφέρει ο Κων/νος Πολυχρονόπουλος 

● Έπαινος Πέτροβιτς για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, συνεχάρη το προσωπικό 
του αφού πέρα από την προστασία του φυσικού πλούτου επιχειρεί σε έρευνες και διασώσεις
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. 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.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.∆. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1529
Αρχίζει η Πολιορκία της Βιέννης από 
τις δυνάμεις του οθωμανού σουλτά-
νου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.

1821
Η Τριπολιτσά (Τρίπολη) πέφτει στα 
χέρια των ελλήνων επαναστατών. 
32.000 τούρκοι και εβραίοι πέφτουν 
νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη. «Το άλογό μου από 
τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτη-
σε γη», αναφέρει χαρακτηριστικά στα 
απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί 
έρχονται σε συμφωνία με τον «Γέρο 
του Μωριά» και αποχωρούν χωρίς 
να υποστούν το παραμικρό.

1932
Το Βασίλειο Νατζντ και Χετζάζ συγ-
χωνεύεται με τις οάσεις Αλ Χασά 
και Αλ Κατίφ και υπό τον βασιλιά 
Αμπντούλ Αζίζ Ιμπν Σαούντ σχημα-
τίζεται η Σαουδική Αραβία, το μονα-
δικό κράτος του κόσμου που φέρει 
το όνομα του ηγεμόνα του.

1942
Αρχίζουν πειραματικά στο Άουσβιτς 
οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατη-
φόρα αέρια.

1974
Νομιμοποιείται το Κομουνιστικό Κόμ-
μα Ελλάδος (ΚΚΕ), με νομοθετικό 
διάταγμα της κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας.

1999
Αρχίζει η πτώση της τιμής των μετο-
χών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που 
θα οδηγήσει στο αποκληθέν «Σκάν-
δαλο του Χρηματιστηρίου». Πολλές 
από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί 
στο Χρηματιστήριο θα αποδειχτούν 
«φούσκες», δηλαδή άνευ αντικρίσμα-
τος, με εταιρίες χωρίς έργο, αλλά μό-
νο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο 
χρηματιστήριο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
63 π.Χ.
Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος 
ρωμαίος αυτοκράτορας. Υιοθετη-
μένος γιος του Ιουλίου Καίσαρα, 
εγκαθίδρυσε την «Παξ Ρομάνα» και 
εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον 
ρωμαϊκό κόσμο. (Θαν. 19/8/14)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2004
∆ιδώ Σωτηρίου, ελληνίδα συγγρα-
φέας. («Ματωμένα Χώματα») (Γεν. 
18/2/1909)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Δεν έχουν ούτε γάζες στο πολυδύναμο 
ιατρείο Φερών...

22
ΣΕΠ
2017

Με μεγάλη ανακούφιση και υψηλές προσδοκί-
ες είχαν υποδεχθεί την είδηση της μετατροπής του 
περιφερειακού ιατρείου Φερών σε πολυδύναμο 
ιατρείο, πριν από περίπου 7 μήνες αρχές και κάτοι-
κοι της περιοχής. ∆υστυχώς, σήμερα, δεν διαθέτει 
ούτε τα απαραίτητα αναλώσιμα για τη λειτουργία 
του… 103 κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν 
να συγκεντρώσουν υπογραφές, διαμαρτυρόμενοι 
για την κατάσταση που έχει περιέλθει το Πολυ-
δύναμο Ιατρείο Φερών, με την στέρηση του ανα-
λώσιμων και όχι μόνο υλικών, απαραίτητων για 
την λειτουργία του. Ζητούν να υπάρξουν πρωτο-
βουλίες ώστε να διορθωθεί η κατάσταση, αίτημα 
που σύμφωνα με τον κ. Γκότση θα διαβιβαστεί 
άμεσα στον Υπουργό Υγείας, στον ∆ιοικητή της 
4ης ΥΠΕ, αλλά και στους 4 βουλευτές του Νομού

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:05
Δύση - 19:12
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Με τα πρώτα κρύα άσπρισε η κορυφή του Ολύμπου! «Από τις 13 Σεπτεμβρίου σας είχα "υποσχε-
θεί" ότι θα ασπρίσουν κορυφές βουνών της βόρειας Ελλάδας αυτή την εβδομάδα... Οι παρακάτω 
φώτο είναι από τον Όλυμπο σήμερα (σ.σ. χθες) το πρωί» γράφει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρνα-
ούτογλου στο προφίλ του στο facebook. Φωτογραφία: Konstantinos Vasilakakos Photography    

Θέλω να είναι ξεκάθαρο, ότι ορ-
γανωμένο σχέδιο από την πλευ-
ρά της Τουρκία είναι προφανές 
ότι υπάρχει, σε πλείστες όσες 
περιπτώσεις τους μετανάστες 
φέρνουν στα σύνορα οχήματα 
της τουρκικής στρατοχωροφυ-
λακής… Εκτιμώ ωστόσο ότι η 
«απειλή» επί του παρόντος δεν 
θυμίζει σε ένταση και έκταση 
ό,τι είχε συμβεί τον Φεβρουά-
ριο και τον Μάρτιο του 2020 
στον Έβρο. 
Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ

Είπαν

Ο ΠΟΥ δεν έχει κηρύξει "λήξη" 
της πανδημίας. Τα νούμερα έχουν 
μειωθεί, έχουμε περίπου 16 θα-
νάτους την ημέρα. Επειδή ήταν 
πολύ μεγάλα πριν, δεν δώσαμε 
σημασία. Πρέπει να λάβουμε υπό-
ψη μας ότι αν συνεχίσει έτσι, ακό-
μη και σε αυτά τα χαμηλά επίπε-
δα, χωρίς άλλη αύξηση μέσα σε 
ένα μήνα θα έχουμε περίπου 500 
θανάτους. Σε ένα χρόνο, 5.000-
6.000 θανάτους.
 Α. ΛΙΝΟΥ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ
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Μικρογνωμικά

Δύο προσφορές για την απόκτηση 
του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του 
Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης 
(Ο.Λ.Α. Α.Ε.) παρέλαβε χθες Πέμπτη το 
ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερτα-
μείου.

Ειδικότερα. προσφορές υπέβαλαν τα 
εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβη-
τική σειρά):

1. Η κοινοπραξία INTERNATIONAL 
PORT INVESTMENTS 
ALEXANDROUPOLIS, η 
οποία απαρτίζεται από τις 
εταιρείες BLACK SUMMIT 
FINANCIAL  GROUP – 
EUROPORTS-EFA GROUP 
και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

2. Η LIBERTY PORT 
HOLDINGS ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (θυ-
γατρική QUINTANA 
INFRASTRUCTURE & 
DEVELOPMENT).

Όπως αναφέρει το ΤΑΙ-
ΠΕΔ η διαδικασία αξιολόγη-

σης των προσφορών σύμφωνα με τους 
όρους της πρόσκλησης υποβολής προ-
σφορών θα εκκινήσει άμεσα.

Οι οικονομικές προσφορές των επεν-
δυτών που πληρούν τους όρους του 
διαγωνισμού θα αποσφραγιστούν σε 
επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου, ακολουθώντας 
όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

capital.gr

ΤΑΙΠΕΔ: Δύο προσφορές για το 67% του 
Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Κυριακή με Run Greece Αλεξανδρούπολης

Διήμερο εκδηλώσεων της ΕΠΟΦΕ 
 Διήμερο εκδηλώσεων για τα 100 χρό-

νια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και 
την εκκένωση της Θράκης διοργανώνει 
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (24-25/09) 
η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου 
με την υποστήριξη της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου και του δήμου Αλεξαν-
δρούπολης. Οι εκδηλώσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν και τις δύο ημέρες στις 7:30 
το απόγευμα στο δημοτικό θέατρο της 
Αλεξανδρούπολης, όπου με μουσικές, χο-

ρευτικές και θεατρικές δράσεις, αλλά και 
με παρουσίαση εθίμων και λαϊκών δρώ-
μενων, τα 500 μέλη από περισσότερους 
από 15 συλλόγους-μέλη της ΕΠΟΦΕ θα 
ζωντανέψουν την ιστορία και τον πολιτι-
σμό των «αλησμόνητων πατρίδων του Ελ-
ληνισμού». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. 

«Μηδενικά»
Εντονότατες είναι οι αντιδράσεις αστυ-

νομικών, καθώς δεν καταγράφηκαν με-
ταθέσεις προς αστυνομικές υπηρεσίες 

Αυτην την Κυριακή,  25 Σεπτεμβρίου 
είναι το μεγάλο ετήσιο ραντεβού με το 
Run Greece Αλεξανδρούπολης.  

Η διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός 
και στην πρωτεύουσα του Έβρου επι-
στρέφει και μαζί της επανέρχεται και 
ο αγώνας των παιδιών που είχε ανα-
σταλεί τα τελευταία χρόνια λόγω κορο-
νοϊού. Το Run Greece όπως πάντα θα 
λάβει χώρα στην παραλιακή και στην 
λεωφόρο δημοκρατίας στην Αλεξαν-
δρούπολη.

Αγώνας 10χλμ: Όριο εγγραφών 300 

δρομείς (γεννημένοι το 2011 και με-
γαλύτεροι)

Αγώνας 5χλμ: Όριο εγγραφών 800 
δρομείς (γεννημένοι το 2011 και με-
γαλύτεροι)

Αγώνας Παιδιών 1000μ.: Όριο εγ-
γραφών 400 παιδιά (γεννημένα το 
2011, 2012).

Όπως μαθαίνουμε το όριο των συμ-
μετοχών έχει σχεδόν καλυφθεί οπότε…. 
σπεύσατε

Γ.Π.

της περιφέρειας. Η ένωση αστυνομικών 
υπαλλήλων Ορεστιάδας, με οργισμένη 
επιστολή προς την πανελλήνια ομοσπον-
δία αστυνομικών υπαλλήλων, τον υπουρ-
γό προστασίας του πολίτη Τάκη Θεοδω-
ρικάκο και τον αρχηγό της αστυνομίας 
Κώστα Σκούμα, διαμαρτύρονται για τις 
μηδενικές μεταθέσεις αστυνομικών στον 
Έβρο, έναν νομό που δοκιμάζεται χωρίς 
σταματημό με το μεταναστευτικό και πολ-
λά ακόμη προβλήματα.

Thrakinea.gr

Αγιασμός και ευχές για νέες 
επιτυχίες

Την Κυριακή 18/9 τελέστηκε ο Ετήσιος 

Αγιασμός όλων των Τμημάτων του Συλ-
λόγου μας. Εκατοντάδες αθλητές, προ-
πονητές, γονείς και φίλοι Εθνικού κατέ-
κλυσαν τα γήπεδα του Εθνικού “Κώστας 
Χριστοφορίδης”. Τον Αγιασμό για τη νέα 
αγωνιστική χρονιά τέλεσε ο Μητροπο-
λίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. κ. Άνθιμος, 
«ο οποίος ευχήθηκε μία ακόμα πλούσια 
αγωνιστική χρονιά με πολλές επιτυχίες σε 
όλα τα Τμήματα του Εθνικού.

Οι Επιτυχίες των αθλητών μας  πολλές 
για την αγωνιστική χρονιά 2021-2022 
και σε όλα τα τμήματα με διακρίσεις στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό» αναφέρει το 
δελτίο τύπου του ιστορικού σημείου.
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“Ο πλούτος του παρελθό-
ντος της πόλης γίνεται σήμερα 
πρόβλημα...”, είναι το συμπέρα-
σμα που βγαίνει για τα 49 κτί-
ρια που έχουν χαρακτηριστεί 
διατηρητέα στο Διδυμότειχο, 
εκ των οποίων τα 8 ανήκουν 
στην κυριότητα του δήμου και 
τα υπόλοιπα 41 σε ιδιώτες, με-
γάλος αριθμός των οποίων, μά-
λιστα, ή οι κληρονόμοι τους, 
δεν ζει στην πόλη. “Θα μπορού-
σε να είναι ευλογία το ότι έχου-
με τόσα πολλά όμορφα κτίρια, 
όμως η οικονομική κατάσταση 
εδώ και πολλά χρόνια, όπως 
και η γραφειοκρατία για τις συ-
ντηρήσεις τους, μας φέρνει στη 
δύσκολη θέση να έχουμε άσχη-
μες εικόνες μέσα στην πόλη”, 
σχολίασε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρω-
μύλος Χατζηγιάννογλου. 

Αφορμή στάθηκε η συζήτη-
ση στην τελευταία συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου, επί 
του αιτήματος του Ιωσήφ-Φίκο 
Τζιβρέ, ιδιοκτήτη ετοιμόρροπου 

διατηρητέου στο κέντρο του 
Διδυμοτείχου, να υποστηριχτεί 
με γνωμοδότηση του δημοτι-
κού συμβουλίου Διδυμοτείχου 
η πρόθεσή του να κατεδαφί-
σει το επικίνδυνο κτίσμα και να 
εκμεταλλευτεί το οικόπεδο με 
οποιονδήποτε τρόπο. 

Τα 49 διατηρητέα του Διδυ-
μοτείχου είναι χαρακτηρισμένα 
από το 1986, “όταν το υπουρ-
γείο, τότε, είχε στείλει έναν 
υπάλληλό του, ο οποίος αφού 
επισκέφθηκε τα παλαιά κτίρια 
της πόλης, διέκρινε εκείνα με τα 
ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά ή άλλα 
στοιχεία και τα χαρακτήρισε δι-
ατηρητέα. Ήρθαν, τα χαρακτή-
ρισαν, έφυγαν και μας άφησαν 
τόσα χρόνια να τρέχουμε...”, 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Χατζηγιάννογλου. “Η γραφει-
οκρατία, για τέτοια κτίσματα, 
εμπλέκει πολλές υπηρεσίες και 
συνοδεύεται από πολλά έξοδα 
για όποιον θέλει να συντηρήσει 
ένα τέτοιο κτίριο, που στο τέ-
λος οδηγεί σε αγανάκτηση του 

ιδιοκτήτη και εγκατάλειψη του 
κτίσματος”, πρόσθεσε ο ίδιος . 

Σε ό,τι αφορά τα 8 διατηρη-
τέα κτίρια που ανήκουν στην 
κυριότητα του δήμου, ανάμε-
σά τους το 1ο δημοτικό σχο-
λείο, ο παραδοσιακός φούρ-
νος στο Κάστρο, το κτίριο της 
Φιλαρμονικής, το κτίριο Παπα-
ζιάν, το Κέντρο Θρακικών Με-
λετών (σήμερα στεγάζεται σε 
αυτό και η δημοτική βιβλιοθή-
κη), έχει γίνει τα προηγούμενα 
χρόνια ή έχει δρομολογηθεί η 
συντήρησή σε 6, ενώ για τα άλ-
λα δύο, που είναι σχεδόν γκρε-
μισμένα, εκκρεμεί η αποτύπωση 
και κατεδάφισή τους.

 “Όταν μπορέσει ο δήμος και 
βρει τα χρηματοδοτικά εργα-
λεία, θα τα κατασκευάσει ξανά, 
με τα ίδια αρχιτεκτονικά χαρα-
κτηριστικά και με ίδια υλικά”, 
εξήγησε ο κ. Χατζηγιάννογλου. 
“Όλοι φταίμε στο Διδυμότει-
χο για την κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί. Οποιαδήποτε 
πόλη έχει αξιοποιήσει τα δια-
τηρητέα της ήταν γιατί το επι-
θυμούσαν όλοι και όχι γιατί το 
προσπάθησε ένας δήμαρχος ή 
ένας φορέας μόνος του. Εμείς, 
όταν έπρεπε στο παρελθόν να 
ασχοληθούμε με αυτά, είχαμε 
τη συμπεριφορά αστικής-εμπο-
ρικής πόλης. Εγκαταλείψαμε 

την κατοίκηση του κέντρου της 
πόλης και ο κόσμος μεταφέρ-
θηκε σε ένα νέο σημείο, πίσω 
από το νοσοκομείο. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να “νεκρωθεί” 
το κέντρο, το οποίο είναι πο-
λύ όμορφο, όμως όταν κλεί-
νουν τα καταστήματα αδειάζει 
εντελώς από κόσμο, γιατί κα-
νείς δεν μένει εκεί”, σχολίασε ο 
δήμαρχος Διδυμοτείχου, εκτι-
μώντας ότι χάθηκαν 1-2 δε-
καετίες στην προσπάθεια που 
θα έπρεπε να έχει γίνει για την 
ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτό-
τητας της πόλης. 

Αναφορικά με το αίτημα του 
κ. Τζιβρέ προς το δημοτικό συμ-

βούλιο, παρότι όλοι συμφώνη-
σαν ότι το όργανο είναι αναρ-
μόδιο να αποφασίσει ή έστω 
να γνωμοδοτήσει για το τι θα 
πράξει ένας ιδιώτης σε σχέση 
με περιουσιακό στοιχείο του, 
όλες οι πλευρές, έστω και με 
διαφορετική διατύπωση η κά-
θε μία, αναγνώρισαν την ανά-
γκη να κατεδαφιστεί το κτίσμα, 
βάσει των νόμιμων διαδικασιών 
που προβλέπονται για τα διατη-
ρητέα, τόσο για την ασφάλεια 
των πολιτών όσο και για την 
εικόνα της πόλης.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Διδυμότειχο: «Πονοκέφαλος» για την 
πόλη τα δεκάδες εγκαταλελειμμένα 
διατηρητέα κτίρια 

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, 
ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ 
ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ 
ΕΙΚΟΝΕΣ «, ΣΧΟΛΙΑΣΕ Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Όταν ο πλούτος του παρελθόντος 
γίνεται πρόβλημα…  

«Πονοκέφαλο» αποτελούν για την πόλη του Διδυμοτείχου 
τα δεκάδες εγκαταλελειμμένα διατηρητέα κτίρια 

Συνάντηση με τον Πρόξενο 
επί οικονομικών θεμάτων του 
γενικού προξενείου των ΗΠΑ 
στη Θεσσαλονίκη, κο Isaac 
Hansen-Joseph είχε ο Πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Έβρου 
κος Χριστόδουλος Τοψίδης.

Ο κος Isaac Hansen – 
Joseph επισκέφθηκε την Αλε-
ξανδρούπολη και η συνάντη-
ση έγινε στη Δομή Στήριξης 
της Επιχειρηματικότητας Light 
Hub του Επιμελητηρίου στην 
οδό Κωνσταντινουπόλεως 34.

Ο κος Τοψίδης ενημέρωσε 
τον Αμερικανό Διπλωμάτη για 
το επιχειρηματικό προφίλ του 
Έβρου, την αναπτυξιακή του 

δυναμική, αλλά και τις μελ-
λοντικές προοπτικές του δε-
δομένης και της αμερικανικής 
παρουσίας στο Λιμένα. Παράλ-
ληλα ο κος Hansen-Joseph πε-
ριηγήθηκε στους χώρους του 
Light Hub επιδεικνύοντας με-
γάλο ενδιαφέρον για τη λει-
τουργία και τα projects που 
υλοποιεί με στόχο την ενδυ-
νάμωση των νέων επιχειρη-
ματιών, αλλά και την παροχή 
γνώσης και πληροφοριών στις 
υφιστάμενες.

«Είχαμε την ευκαιρία να πα-
ρουσιάσουμε το Επιμελητήριο 
μας, τις δράσεις του, αλλά κυ-
ρίως τη δυναμική της τοπικής 

επιχειρηματικότητας στον κο 
Hansen-Joseph και να διαπι-
στώσουμε για άλλη μία φο-
ρά το αμερικανικό ενδιαφέρον 

για την αναπτυξιακή προοπτική 
του τόπου μας. Ήδη υπάρχουν 
επιχειρήσεις από τον Έβρο που 
έχουν ‘ξεκλειδώσει’ την αμερι-

κανική αγορά και εύχομαι να 
υπάρξουν κι άλλες στο άμεσο 
μέλλον. Ωστόσο, δίνουμε μεγά-
λη βαρύτητα και στην ανταλ-

λαγή γνώσης και τεχνογνωσίας 
που μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
των εκπαιδευτικών δομών του 
Επιμελητηρίου μας, όπως το 
Light Hub, σε συνεργασία με 
αντίστοιχες δομές των ΗΠΑ. 
Και σε αυτόν τον τομέα δου-
λεύουμε εντατικά και σύντομα 
θα έχουμε μετρήσιμα αποτελέ-
σματα», δήλωσε μετά το πέρας 
της συνάντησης ο κος Τοψίδης.

Στη συνάντηση συμμετεί-
χαν επίσης ο υπεύθυνος ΓΕ-
ΜΗ του ΔΣ του Επιμελητηρίου 
Έβρου Δημήτρης Μπακαλίδης, 
ο υπεύθυνος Συμβουλευτικής 
των Επιχειρήσεων του ΔΣ του 
Επιμελητηρίου Έβρου Βασί-
λης Κασαπίδης, ο προϊστάμε-
νος του Light Hub Λεωνίδας 
Σκερλετόπουλος και ο επικε-
φαλής της Επιστημονικής Επι-
τροπής του Light Hub Πέτρος 
Σουκουλιάς.

Ενημέρωση Αμερικανού διπλωμάτη 
για το επιχειρηματικό προφίλ του Έβρου
Συνάντηση με τον Πρόξενο επί 
οικονομικών θεμάτων του γενικού 
προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη είχε 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου
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Στη θωράκιση του Έβρου από 
τις παράνομες μεταναστευτικές 
ροές, στις τουρκικές προκλήσεις 
και στη συνάντηση που είχε με 
τον Βούλγαρο ομόλογό του στην 
Αλεξανδρούπολη αναφέρθηκε 
σε συνέντευξή του ο Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Τάκης 
Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός τόνισε ότι βρί-
σκονται σε επιχειρησιακή ετοι-
μότητα οι δυνάμεις της Αστυ-
νομίας στον Έβρο. “Η Ελληνική 
Αστυνομία βρίσκεται σε απόλυ-
τη ετοιμότητα, επαγρύπνηση και 
εγρήγορση υλοποιώντας το επι-
χειρησιακό Σχέδιο «Ακρίτας», σε 
πλήρη συντονισμό με τις Ένοπλες 
Δυνάμεις και ασφαλώς με τους 
Ακρίτες, με τους Εβρίτες πολίτες. 
Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματι-
κά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια 
εργαλειοποίησης των μετανα-
στών από τους Τούρκους. Μόνο 
χθες 1500 παράτυποι μετανά-

στες επιχείρησαν να περάσουν 
τα σύνορα μας. Διαπίστωσαν 
όμως, την ισχυρότατη παρου-
σία μέτρων αποτροπής από την 
Ελληνική Αστυνομία” τόνισε στον 
Σκάι.

Οργανωμένο σχέδιο από 
πλευράς της Τουρκίας

“Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρ-
χει οργανωμένο σχέδιο από την 
πλευρά της Τουρκίας. Σε πλεί-
στες περιπτώσεις τους φέρνουν 
οχήματα της τουρκικής στρατο-
χωροφυλακής στα σύνορά μας. 
Επί του παρόντος η απειλή αυτή 
και το σχέδιο αυτό, δεν έχει πά-
ρει τη μορφή του Φεβρουαρίου 
και του Μαρτίου του 2020, αλλά 
παρακολουθούμε στενά την κα-
τάσταση για να μην επιτρέψουμε 
να υπάρξει το παραμικρό” πρό-
σθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

“Θέλω να καλέσω την αξι-
ωματική αντιπολίτευση, ειδικά 

αυτές τις στιγμές, να δείξει σο-
βαρότητα και υπευθυνότητα. 
Αναφορικά με το πρόσφατο συμ-
βάν στη νησίδα του Έβρου επα-
ναλαμβάνω ότι αυτός που είναι 
αρμόδιος να πει πού βρίσκονται 
τα σύνορα της χώρας είναι οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού 
Στρατού, εν προκειμένω η γεω-
γραφική υπηρεσία Στρατού. Έχω 
δείξει από τις 15 Αυγούστου το 
σχετικό σημείωμα της γεωγρα-
φικής υπηρεσίας Στρατού γιατί 
προφανώς αυτό ούτε εμπιστευ-
τικό είναι, ούτε απόρρητο, γιατί 
αφορά τα σύνορα της χώρας και 
ο ελληνικός λαός και το σύνολο 
όλων μας πρέπει να γνωρίζουμε 
τα σύνορα. Τα σύνορά μας, λοι-
πόν, εκεί που βρίσκονται, δεν πε-
ριλαμβάνουν μέσα τη συγκεκρι-
μένη νησίδα, η οποία ήταν στην 
τουρκική επικράτεια. Θεωρώ ότι 
όλοι οι Έλληνες ενωμένοι αντι-
μετωπίζουμε τις προκλήσεις και 
τις απειλές από την πλευρά της 
Τουρκίας. Ο κ. Ερντογάν θα πά-
ρει την απάντηση που του πρέπει 
για τα όσα ισχυρίζεται από τον 
Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη από το βήμα της 
Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε” 
σημείωσε ο υπουργός.

Ισχυρή συμμαχία 
με την Βουλγαρία 
για τις παράνομες 
μεταναστευτικές ροές

“Χθες στον Έβρο, ήταν η συ-

νάντηση μου με τον ομόλογο 
μου Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
και Εσωτερικών της Βουλγαρίας. 
Με τη Βουλγαρία οι σχέσεις μας 
είναι εξαιρετικά φιλικές και χθες 
συμφωνήσαμε είναι ότι οι δύο 
χώρες είναι ανάγκη να ενώσουμε 
τις δυνάμεις μας για να ανταπο-
κριθούμε στην κοινή πρόκληση: 
Την εργαλειοποίηση των μετα-
ναστών. Μία πρόκληση που δεν 
αφορά μόνο την Ελλάδα απέ-
ναντι στην Τουρκία, αφορά ολό-
κληρη την Ευρώπη, αφορά και 
τη Βουλγαρία. Αυτό έχει τερά-
στια επιχειρησιακή αξία. Δεν έχει 
νόημα να περνούν οι παράνο-
μοι μετανάστες από τα τουρκικά 
στα βουλγαρικά σύνορα και από 
εκεί να έρχονται στην Ελλάδα ή 

το αντίστροφο, να περνούν από 
την Ελλάδα και να πηγαίνουν 
στη Βουλγαρία. Γι΄αυτό συνα-
ποφασίσαμε να οικοδομήσου-
με ένα μέτωπο απέναντι σε αυ-
τήν την υπόθεση. Ο Βούλγαρος 
ομόλογός μου εντυπωσιάστηκε 
πάρα πολύ από τον φράχτη και 
στις συζητήσεις που είχαμε, μου 
αποκάλυψε ότι και η χώρα του 
εξετάζει την αναβάθμιση και του 
δικού της φράχτη. Από την πλευ-
ρά μας επιταχύνουμε τις διαδικα-
σίες για τον δικό μας φράχτη και 
τις επόμενες ημέρες θα γίνουν 
ολοκληρωμένες ανακοινώσεις“.

Ο Έβρος σύνορο του Διε-
θνούς Δικαίου και της ασύμμε-
τρης προκλητικής προκλητικό-
τητας

“Ο Έβρος δεν είναι απλά γεω-
γραφικό σύνορο, είναι το σύνορο 
ανάμεσα σε αυτούς που τηρούν 
το διεθνές δίκαιο και σέβονται 
την ανθρώπινη ζωή και το και σε 
εκείνους από την άλλη πλευρά 
που συστηματικά παραβιάζουν 
το Διεθνές Δίκαιο και εργαλειο-
ποιούν δυστυχισμένους ανθρώ-
πους. Όλος ο κόσμος γνωρίζει 
ποιος είναι με τη πλευρά του δι-
καίου και ποιος σέβεται τις αξί-
ες του ανθρωπισμού, τις αξίες 
της ανθρώπινης ζωής. Έχει απο-
δειχθεί χιλιάδες φορές και στον 
Έβρο και στο Αιγαίο. Στις Τουρ-
κικές προκλήσεις οφείλουμε όλοι 
Έλληνες πρέπει να είμαστε” κατέ-
ληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Μόνο την Τετάρτη 1500 παράτυποι 
μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν 
από Έβρο»

ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ            

Μίλησε για ισχυρή συμμαχία με 
την Βουλγαρία για τις παράνομες 
μεταναστευτικές ροές

“Μοναδική διέξοδος η παραίτηση Ζα-
μπούκη και Καϊσα” αναφέρει σε ανακοί-
νωσή της η παράταξη “Πόλη και Πολί-
τες” του Βαγγέλη Λαμπάκη, μετά από 
τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, η οποία 
δεν διεξήχθη λόγω μη απαρτίας.

“Χθες 21-09-2022 
στο δημοτικό Συμβού-
λιο Αλεξανδρούπολης 
προσήλθαν 13 δημοτι-
κοί σύμβουλοι από το 
σύνολο 41. Η αιτία η 
εμμονή και η «φθηνή» 
επιλογή του κου Ζα-
μπούκη κ’ του κου Κα-
ϊσα να κτυπήσουν και 
να αποδομήσουν την 
σχηματισθείσα πλειο-
ψηφία της αντιπολί-
τευσης, με την απα-
γόρευση χρήσης του 
τρόπου και της τηλε-

διάσκεψης, συνδυαστικά με την δια ζώ-
σης παρουσία των συμβούλων, που εκ 
του νόμου είναι επιτρεπτή. Κατόπιν τού-
το επειδή το δημοτικό συμβούλιο είναι 
διαλυμένο με αποκλειστική υπαιτιότητα 
των άνω δυο θεσμικών, αλλά και γενι-
κότερα η τοπική Αυτοδιοίκηση στο Δή-
μο μας από τους ανωτέρω, μοναδική 
διέξοδος είναι παραίτηση τους, έστω 
τους τελευταίους αυτούς μήνες μέχρι 
τις εκλογές. Επειδή η Δημοκρατία δεν 
έχει αδιέξοδα, αυτή εν προκειμένω εί-
ναι η μοναδική διέξοδος”. 

Μετά από άλλη μία 
συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που δεν 
πραγματοποιήθηκε

Έντονη ήταν η αντίδραση της 
Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης 
από την αρνητική εξέλιξη της…μη 
ενίσχυσης της Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης με νέο προσωπικό.

Σε ανακοίνωση αναφέρει τα 
εξής:

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε 
ότι το Αρχηγείο αποφάσισε να ενι-
σχύσει την Διεύθυνση Αστυνομίας 
Αλεξανδρούπολης, όπως και όλες 
τις άλλες Διευθύνσεις της χώρας, 
με μηδέν Αστυνομικούς. Ειδικότε-
ρα, προ ολίγων ημερών με αίτημά 
μας στο Αρχηγείο ζητήσαμε την 
ενίσχυση της Δ.Α. Αλεξανδρούπο-
λης με προσωπικό στις έκτακτες 
μεταθέσεις, κυρίως λόγω του με-
ταναστευτικού που  κλιμακώνεται 
επικίνδυνα, καθιστώντας την ανά-
γκη αυτή επιτακτική. Από την άλλη, 
εκατοντάδες συνάδελφοί μας που 
υπηρετούν στην Αθήνα αλλά και 
όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση 

Ασπίδα   αναμένουν χρόνια ολό-
κληρα την μετάθεσή τους με αντι-
κειμενικά κριτήρια και την τοποθέ-
τησή τους στον τόπο τους. Τελικά 
εισπράξαμε άλλο ένα μηδενικό, 
όπως άλλωστε και στις εξαγγελί-
ες της Δ.Ε.Θ..Για ακόμη μια φορά 
μας προσγείωσαν στην πραγμα-
τικότητα προσπαθώντας να μας 

πείσουν ότι όλα βαίνουν καλώς…
Την ίδια ώρα που πραγματοποι-

ούνται εκατοντάδες προσλήψεις 
στην Ελληνική Αστυνομία εκτός 
των Πανελληνίων εξετάσεων, οι 
οποίοι τοποθετούνται από την 
πρώτη στιγμή στον τόπο τους, το 
δίκαιο και ορθό θα ήταν οι αστυ-
νομικοί και οι οικογένειες τους να 
μην αντιμετωπίζονται με μηδενικές 
μεταθέσεις.
“Πολιτική και φυσική ηγεσία μας 
΄΄ μηδένισαν ΄΄”
ΚΥΡΙΟΙ ΜΑΣ ΜΗΔΕΝΙΣΑΤΕ…

Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ενίσχυσε 
την Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης 
με… 0 αστυνομικούς !

Οργισμένη αντίδραση - ανακοίνωση της Ενωσης 
Αστυνομικών υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης.... 

Την παραίτηση Ζαμπούκη 
και Καϊσα ζητά η 
παράταξη Λαμπάκη
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Μετά την εγκατάσταση στη ΜΕΘ 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου

Αλεξανδρούπολης συστήματος 
τηλε-ιατρικής ΜΟΝΑ της Εταιρείας 
Clinomic στο πλαίσιο

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
HORIZON ICU4COVID, στο οποίο με-
τέχουν το

Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και Π.Γ.Ν. Αλε-
ξανδρούπολης, ο Διοικητής και Πρό-
εδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου του Πα-
νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης,

Ευάγγελος Ρούφος, ανακοινώνει 
ότι στις 21/9/2022 πραγματοποιή-
θηκε επίσκεψη στη ΜΕΘ του ΠΓΝΑ 
από κλιμάκιο της 4ης ΥΠΕ με επικε-
φαλής την κυρία Αιμιλία Μακριαλέα, 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμ-
ματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 4ης 

ΥΠΕ ως συντονίστριας και ομάδα ια-
τρών από το Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο του Aachen της Γερμανίας, με 
επικεφαλής τον Καθηγητή Εντατικής 
Θεραπείας Gernot Marx και τον επι-
κεφαλής ιατρό της Εταιρείας ιατρικής 
τεχνολογίας Clinomic, Lukas Martin.

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε 
η εύρυθμη λειτουργία των συστημά-
των αυτών και

έλαβε χώρα συνάντηση με την Δι-
οίκηση του Π.Γ.Ν.Α και συζήτηση των 
επισκεπτών, του

Διευθυντή της ΜΕΘ, Καθηγητή 
Εντατικής Θεραπείας του ΔΠΘ Βα-
σίλειου Παπαϊωάννου, ο

οποίος συντονίζει το όλο πρόγραμ-
μα στο ΠΓΝΑ και των υπολοίπων ια-
τρών της ΜΕΘ

αναφορικά με τις δυνατότητες αλ-
λά και τις προσδοκίες του Προγράμ-
ματος.

Ο σκοπός του προγράμματος εί-

ναι η ανάπτυξη για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα

συστημάτων τηλε-ιατρικής με αντι-
κείμενο την Εντατική Θεραπεία αλ-
λά και την

ψηφιοποίηση όλων των κλινικών 
δεδομένων των ασθενών που νοση-
λεύονται στη ΜΕΘ σε μία ενιαία ηλε-
κτρονική πλατφόρμα.

 Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται εφικτή 
η εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση 
κατόπιν αίτησης του θεράποντος ια-
τρού, όλων των κλινικών πληροφο-
ριών ασθενών που νοσηλεύονται στη 
ΜΕΘ ή χρήζουν νοσηλείας, με σκοπό 
την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής 
υποστήριξης σε Κέντρα που είτε δεν 
έχουν πλήρως ανεπτυγμένες ΜΕΘ, 
είτε υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου 
και έμπειρου ιατρικού προσωπικού 
για την αντιμετώπιση των βαρέως 
πασχόντων ασθενών. Καθίσταται έτσι 
δυνατή η ανάπτυξη ενός δικτύου πε-
ριφερικών και κεντρικών νοσοκομεί-
ων για άμεση και ποιοτικότερη ανταλ-
λαγή πληροφοριών σχετικά μ οξέα και 
βαριά περιστατικά, συμβάλλοντας σε 
ταχύτερη και πληρέστερη αντιμετώ-
πιση. Η εγκατάσταση του παραπάνω 
συστήματος δίνει την δυνατότητα τη-
λε-εκπαίδευσης του ιατρο-νοσηλευ-
τικού προσωπικού μέσω ψηφιακών 
συνδέσεων με άλλα Ευρωπαϊκά Νο-
σοκομεία αλλά και την δυνατότητα 
για μελλοντικές ερευνητικές συνεργα-
σίες που στηρίζονται ψηφιακά δεδο-
μένα ληφθέντα σε πραγματικό χρόνο.

Συστήμα τηλε-ιατρικής ΜΟΝΑ στη 
ΜΕΘ του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ 
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ              

Γίνεται εφικτή η εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση 
κατόπιν αίτησης του θεράποντος ιατρού, όλων των 
κλινικών πληροφοριών ασθενών που νοσηλεύονται 
στη ΜΕΘ ή χρήζουν νοσηλείας, με σκοπό την 
παροχή εξειδικευμένης ιατρικής υποστήριξης

Με στόχο τη μείωση του 
λειτουργικού τους κόστους, 
οι τράπεζες σκέφτονται να 
μειώσουν τα ΑΤΜ, τουλάχι-
στον σε σημεία όπου τα έξο-
δα συντήρησης είναι αυξη-
μένα.

Σύμφωνα με σημερινό δη-
μοσίευμα της «Καθημερινής», 
οι τράπεζες εξε-
τάζουν να πουλή-
σουν τα λεγόμενα 
sell off  μηχανήμα-
τα αυτόματων συ-
ναλλαγών που εί-
ναι τοποθετημένα 
σε σημεία όπως 
έξω από σούπερ 
μάρκετ, ή σε πο-
λυκαταστήματα 
και αλλού.

Επίσης, δεν 
αποκλείεται να 
«εξαφανιστούν» 
ΑΤΜ σε διάφορα 
απομακρυσμένα 
σημεία της Ελλά-
δας, αλλά όχι σε 
πολυσύχναστα ή 
εμπορικά σημεία 

και μέρη με μεγάλη τουριστι-
κή κίνηση.

Δεν ισχύει το ίδιο όμως 
για μέρη όπως νοσοκομεία, 
απομακρυσμένα δημοτικά ση-
μεία ή απομακρυσμένα νησιά, 
που δεν έχουν εμπορικό ενδι-
αφέρον για τις τράπεζες, αλ-
λά εξυπηρετούν τους πολίτες.

 Το συγκεκριμένο δίκτυο 
φαίνεται πως ζημιώνει τις 
τράπεζες λόγω του αυξημέ-
νου κόστους.

Εκτός από την έλλειψη 
όμως, ένα ακόμα πρόβλημα 
που θα προκύψει είναι το αυ-
ξημένο κόστος από τις δια-
τραπεζικές συναλλαγές για 
αναλήψεις μετρητών ή άλ-
λων αυτόματων συναλλαγών. 
Προς το παρόν, την αρχή ανα-
μένεται να κάνει η Τράπεζα 
Πειραιώς, όμως σε ίδιες συ-
ζητήσεις φέρονται να βρίσκο-
νται όλες οι τράπεζες.

Με στόχο τη μείωση του λειτουργικού τους 
κόστους, τουλάχιστον σε σημεία όπου τα 
έξοδα συντήρησης είναι αυξημένα.

Πραγματοποιήθηκε επί-
σκεψη του αναδόχου του 
έργου «Αντικατάσταση χλο-
οτάπητα και συστήματος 
άρδευσης-αποστράγγισης 
αγωνιστικού χώρου σταδίου 
Δήμου Διδυμοτείχου» στον 
Δήμαρχο κ. Ρωμύλο Χατζη-
γιάννογλου.

 Σκοπός της συνάντησης 
ήταν η διευθέτηση και επίλυ-
ση όλων των λεπτομερειών 
αναφορικά με την έναρξη ερ-
γασιών που θα λάβουν χώρα 
τον επόμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι το πα-
ραπάνω έργο είναι συνολι-
κού προϋπολογισμού μελέ-
της 250.000€ (με Φ.Π.Α) και 
υπεγράφη από τον Δήμαρχο 
στις 6/9.

 Ο Δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου υπογράμμισε πως θα 
υλοποιηθεί ένα ακόμη έρ-
γο για τον Δήμο , το οποίο 
θα αναβαθμίσει το Δημοτι-
κό Στάδιο και θα καλλιεργή-
σει περισσότερο το αθλητικό 
πνεύμα.

Προχωρά το έργο για 
τον αγωνιστικό χώρο του 
σταδίου Διδυμοτείχου

Συνάντηση 
Δημάρχου με τον 
εργολάβο 

Οι τράπεζες σκέφτονται 
να μειώσουν τα ΑΤΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 22-09-22
  Αριθμ. Πρωτ.: 4438     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Με την υπ΄αριθμ. 117/22 (ΑΔΑ:) απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Σα-
μοθράκης εκφράζεται ομόφωνα η σύμφωνη γνώμη, όσον αφορά στην 
τροποποίηση του Ρ.Σ. Χώρας στα Ο.Τ. Γ152 και Γ169, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας Δό-
μησης του Δ. Αλεξανδρούπολης.

  Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ. 
Σαμοθράκης, όπου θα παραμείνει για είκοσι (20) ημέρες.

Ο Δήμαρχος
Γαλατούμος Νικόλαος 
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Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων 
Έβρου (ΕΠΟΦΕ) διοργανώνει Βραδιά 
Τάνγκο στην Αλεξανδρούπολη, την Πα-
ρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 στο 
φουαγιέ του Νομαρχείου, στην πα-
ραλιακή οδό της πόλης. Ώρα έναρξης 
7:30 μ.μ.

Ο χορός είναι έκφραση συναισθη-
μάτων και το τάνγκο δεν είναι μόνο 
ένας χορός, αλλά είναι μία μορφή τέ-
χνης, ένας ανεπτυγμένος πολιτισμός 
που αποτελείται από ποίηση, μουσική 
και χορό! Όλος ο χώρος του Νομαρχεί-
ου θα είναι “ντυμένος” με λουλούδια, 
θα υπάρχει έκθεση ρούχων τάνγκο από 
σχεδιάστρια, η οποία θα μας επισκε-
φθεί από την Αθήνα, ενώ θα υπάρχει 
και μπουφές στο χώρο με εδέσματα 
κατάλληλα για εκείνη τη βραδιά!

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ένα 
δωρεάν μάθημα τάνγκο αρχαρίων, που 
είστε όλοι καλεσμένοι να δοκιμάσετε! 
Το δωρεάν μάθημα χορού θα πραγμα-
τοποιηθεί από τον Γρηγόρη Σάκκη, ο 
οποίος θα έρθει από τα Γιάννενα για να 
μας γνωρίσει αυτόν τον υπέροχο χορό 
και έπειτα να πλημμυρίσει το χώρο του 
Νομαρχείου με μουσική τάνγκο! Το δω-
ρεάν μάθημα τάγνκο θα πραγματοποι-
ηθεί από τις 7:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με live 
μουσική τάνγκο από το Ωδείο Φαέθων 
και εκεί έρχεται η στιγμή που απλά θα 
αφεθούμε στη στιγμή!

Όλη η εκδήλωση θα πραγματοποιη-
θεί με τη δυναμική υποστήριξη του Πο-
λιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου “Baila 
Conmigo”, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί 
για να σας γνωρίσει και να σας μετα-
φέρει λίγη από την αγάπη του για το 
συγκεκριμένο χορό!

Ώρα προσέλευσης για την τάγνκο 
βραδιά ορίζεται στις 8:30 μ.μ. Επειδή η 
προσέλευση αναμένεται να είναι μεγά-
λη, καλό θα ήταν έως τις 9:00 μ.μ. να 

είστε όλοι στο χώρο, καθώς θα υπάρ-
χουν και τραπεζοκαθίσματα.

Στη διάρκεια αυτής της μαγικής βρα-
διάς θα γίνει και κλήρωση δώρων:

•  2 δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ 
από το κατάστημα αθλητικών ειδών 
Αλεξανδρούπολης Runner Store.

•  1 χειροποίητη φούστα τάνγκο από 
το κατάστημα Fabula.

•  1 χειροποίητο μεταξωτό κόσμη-
μα από το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού.

•  1 χειροποίητο μεταξωτό φουλά-
ρι από το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού.

•  1 τραπέζι 4 ατόμων από το εστι-
ατόριο Hovoli.

•  2 μηνιαίες συνδρομές στον Πο-
λιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Baila 
Conmigo.

Διάρκεια εκδήλωσης: 4,5 ώρες (μαζί 
με το δωρεάν μάθημα χορού).

H είσοδος είναι ελεύθερη!
Θα υπάρχει η δυνατότητα οικονομι-

κής ενίσχυσης του έργου της ΕΠΟΦΕ.
Διοργάνωση: Ένωση Πολιτιστικών 

Φορέων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.),

Η ΕΠΟΦΕ διοργανώνει στην Αλεξανδρούπολη 
μια μοναδική βραδιά Τάνγκο

Σήμερα Παρασκευή 
23 Σεπτεμβρίου στο 
Νομαρχείο
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Σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων 
θα εγκαταστήσει μέσα στους επόμε-
νους μήνες ο Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης, με την προμήθεια καφέ κάδων 
απορριμμάτων, σάκων συλλογής και 
απορριμματοφόρων ειδικών για τη 
συλλογή των συγκεκριμένων σκου-
πιδιών.  

Τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά, ο κα-
φές, οι φλούδες φρούτων, τα τσόφλια 
του αυγού, ακόμα και το φακελάκι 
από το τσάι είναι μερικά μόνο από τα 
οργανικά απορρίμματα της κουζίνας 
ή/και του κήπου μας, που καθημερινά 
απορρίπτονται, ανεκμετάλλευτα, κα-
ταλήγοντας σε χώρους υγειονομικής 
ταφής ή σε ανεξέλεγκτες χωματερές, 
ενώ μπορούν, ξεκινώντας από τη χρή-
ση των καφέ κάδων στη γειτονιά μας, 
να γίνουν φυσικό λίπασμα, γεμάτο 
θρεπτικές ουσίες.  

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κο-
μποστοποίησης, που εφαρμόζεται σε 
αρκετούς Δήμους ανά την Ελλάδα. 
Κάφε κάδοι, από 10 έως 360 λίτρα, 
θα τοποθετηθούν σε διάφορα ση-
μεία στην πόλη, ενώ θα δοθεί η δυ-
νατότητα και στα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις να διαθέτουν τον δικό 
τους, μικρό κάδο, ώστε, στις ειδικές 
βιοδιασπώμενες σακούλες που παρα-
χωρούνται, να γίνεται άμεσα η απόρ-

ριψη των υπολειμμάτων τροφίμων, 
προκειμένου αυτά να ανακυκλώνο-
νται και να επαναχρησιμοποιούνται 
ως κομπόστ.  

Η κομποστοποίηση αποτελεί μια 
φυσική διαδικασία η οποία μετατρέ-
πει τα οργανικά υλικά σε μια πλού-
σια σκούρα ουσία, που ονομάζεται 
κομπόστ. Η ουσία αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί 
ένα πλούσιο, ζωντανό έδαφος, γε-
μάτο από μικροοργανισμούς, έντομα, 
ζωύφια, σκουλήκια και κάθε λογής 
πλάσματα, αλλά και πολύτιμα θρεπτι-
κά στοιχεία από την αποδόμηση της 
οργανικής ύλης, που είναι αναγκαία 
για τα οικοσυστήματα.

16.960 καφέ κάδοι  
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προ-

βλέπεται να προμηθευτεί 15.000 κά-
δους 10 λίτρων, 450 κάδους 40 λί-
τρων, 1.200 κάδους 240 λίτρων και 
300 κάδους 360 λίτρων. Το συνολικό 
κόστος της προμήθειας, μαζί με τους 
αντίστοιχους σάκους συλλογής ανέρ-
χεται σε 806.105 ευρώ. 

Για την εκπόνηση των απαιτούμε-
νων μελετών, τη δημοπράτηση του 
έργου και την ανάδειξη του αναδό-
χου, φορέας υλοποίησης είναι η ΔΙ-
ΑΑΜΑΘ.   

Τι είναι ο καφέ κάδος
Είναι ο κάδος, μέσα στον οποίο 

συλλέγουμε τα οργανικά μας  βιο-
απόβλητα.

Ο καφέ κάδος είναι ο τρόπος, με 
τον οποίο ξεκινάει η διαδικασία κο-
μποστοποίησης, δηλαδή ο φυσικός 
και άμεσος τρόπος ανακύκλωσης  των 
οργανικών υπολειμμάτων.

Στον καφέ κάδο συλλέγουμε οργα-
νικά υλικά, υπολείμματα φαγητού, λα-
χανικών, φρούτων, λουλουδιών κλπ, 
με σκοπό την κομποστοποίηση, την 
φυσική μετατροπή των παραπάνω 
υλικών  σε χρήσιμο λίπασμα, εδα-
φοβελτιωτικό ή όπως αλλιώς το λέ-
νε κομπόστ.

Αυτή η φυσική διαδικασία ανα-
κύκλωσης μετατρέπει ένα υλικό, το 
οποίο κάποιοι αποκαλούν «σκουπί-
δια», χωρίς καμία επιβάρυνση για τη 
φύση, σε λίπασμα εξαιρετικά χρήσι-

μο για όλους.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η φύση 

από μόνη της δεν παράγει απορρίμμα-
τα.  Έχει τους φυσικούς μηχανισμούς, 
ώστε αυτό που για έναν οργανισμό 
αποτελεί   απόβλητο για κάποιον άλ-
λο  οργανισμό να θεωρείται χρήσιμο 
υλικό. Η δράση όμως του ανθρώπου 
επεμβαίνει σε αυτόν το φυσικό κύκλο. 
Η ανακύκλωση των υλικών λειτουργεί 
ανασταλτικά στο αποτέλεσμα  αυτής 
της ανθρωπογενούς δράσης.

Η ανακύκλωση των υλικών περι-
ορίζει τις ποσότητες των απορριμμά-
των, μειώνει την ανάγκη για εύρεση  
νέων πηγών πρώτων υλών,  διευκο-
λύνει τη διαχείρισή τους, μειώνει τη 
ρύπανση του εδάφους, των υδάτων 
, της ατμόσφαιρας,  προστατεύει τη 
δημόσια υγεία, προκαλεί αύξηση ζή-
τησης ανακυκλώσιμων υλικών, και, 
μέσω της κυκλικής οικονομίας, δημι-
ουργεί νέες  θέσεις εργασίας.

Κατάλληλα υλικά για απόρριψη 
στους καφέ κάδους
•  Υπολείμματα μαγειρεμένων τρο-

φών όπως κρεατικά, πουλερικά, ψα-
ρικά, λαχανικά, όσπρια, κ.λπ. (κατά 
προτίμηση αποστραγγισμένα από λίπη 
και λάδια, χωρίς κόκκαλα)
•  Λαχανικά και Φρούτα (ωμά ή βρα-

σμένα) και υπολείμματα σαλάτας
•  Φλούδες, κοτσάνια
•  Ψωμί, ζυμαρικά
•  Γαλακτοκομικά (γάλα, τυρί, για-

ούρτι, κρέμες)
•  Δημητριακά, ρύζι, αλεύρι
•  Χόρτα
•  Τσόφλια αβγών, κουκούτσια ελιάς
•  Υπολείμματα καφέ και αφεψημά-

των
•  Ξηροί καρποί και περιβλήματά τους
•  Στάχτη τζακιών
•  Χαρτί κουζίνας και χαρτοσακούλες

Κ.Η. 

Σύστημα καφέ κάδων για τα βιοαπόβλητα 
θα αποκτήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

16.950 ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ, ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 
360 ΛΙΤΡΑ, ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΕΝΩ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ 
ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΔΟ 

Τα υπολείμματα θα ανακυκλώνονται και θα 
χρησιμοποιούνται ως κομπόστ

Σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων θα εγκαταστήσει μέσα 
στους επόμενους μήνες ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, με 
την προμήθεια καφέ κάδων απορριμμάτων
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Το συγκινητικό «ευχαριστώ» 
των πυροσβεστών, των αν-
θρώπων της πρώτης γραμμής 
που για περισσότερο 
από ένα μήνα έδιναν τη 
μάχη με τις φλόγες και 
τις αναζωπυρώσεις στο 
δάσος της Δαδιάς, προς 
την «ψυχή» της Κοινωνι-
κής Κουζίνας «Ο Άλλος 
Άνθρωπος» μεταφέρει 
με επιστολή του προς 
τον Κωνσταντίνο Πο-
λυχρονόπουλο ο Διοι-
κητής των Πυροσβεστι-
κών Υπηρεσιών Έβρου,  
Πύραρχος Σπύρος Ιωαν. 
Κούτρας.

Ο Κωνσταντίνος Πο-
λυχρονόπουλος, όπως 
κάνει κάθε φορά που 
υπάρχει ανάγκη, οπου-
δήποτε στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, έτσι 
κι αυτή τη φορά, βρέ-
θηκε στη Δαδιά και μαζί 
με εθελοντές, μαγείρεψε 
πολλές φορές για τους 
ανθρώπους που με κά-
θε τρόπο έδιναν τη μά-
χη στα πύρινα μέτωπα. 
Όπως έγραψε ο ίδιος 
στο facebook, δημοσι-
εύοντας την επιστολή 
του κ. Κούτρα, «μόνο η 
ΠΥ Αλεξανδρούπολης, 
εκεί ψηλά, σε αυτή την 
απόμακρη γειτονιά, πή-

ραμε το πρώτο ευχαριστώ που 
ήμασταν εκεί, μαζί τους». 

Όπως αναφέρει, μπορεί να 

μην χρειάζεται τις ευχαριστίες 
και τα βραβεία, όμως εν προ-
κειμένω, πρόκειται για «μία 
επιβράβευση, ένα χτύπημα 
στον ώμο, που ήμασταν όλοι 
μαζί», χωρίς να παραλείψει να 
αναφερθεί στις «αγκαλιές που 
κάναμε με όλους εκεί, τους πυ-
ροσβέστες, τους εθελοντές, 
τους κατοίκους, τα παιδιά και 
τις γυναίκες που τρέχανε κά-
θε μέρα μέσα στη φωτιά, σας 
ευχαριστώ. 

Εδώ και 10 χρόνια όπου 
πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιά, 
πολέμους στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό και ό,τι άλλη κατα-
στροφή γίνεται, είμαστε εκεί 
μαζί με όλους όσους μάχονται 
στην πρώτη γραμμή, πυροσβέ-
στες, εθελοντές, άνθρωποι γε-

νικά, που είτε πιστεύουν 
στην αλληλεγγύη και θε-
ωρούν χρέος τους προς 
την ανθρωπότητα χωρίς 
καμία διάκριση γιατί η 
αλληλεγγύη είναι από 
όλους για όλους χωρίς 
καμία εξαίρεση»

Η επιστολή Κούτρα 
«Με την παρούσα 

επιστολή θα ήθελα να 
σας ευχαριστήσω θερ-
μά για την αυθόρμητη 
κίνηση να ενισχύσετε με 
τη μαγειρική σας τέχνη 
τους εκατοντάδες πυ-
ροσβέστες που επιχεί-
ρησαν στην πρόσφατη 
μεγάλη δασική πυρκα-
γιά του Εθνικού Πάρκου 
Δαδιάς-Λευκίμης-Σου-
φλίου. 

Η πυρκαγιά διήρκεσε 
από τις 21 Ιουλίου έως 
τις 26 Αυγούστου.

Η δωρεά σας, κάλυ-
ψε μέρος από τις διαρ-
κώς αυξανόμενες ανά-
γκες των πυροσβεστών 
που επιχειρούσαν όλες 
αυτές τις ημέρες. Ταυτό-
χρονα όμως αποτέλεσε 
πράξη αλληλεγγύης και 

συμπαράστασης δίνοντάς μας 
τη δύναμη να συνεχίσουμε το 
πολυήμερο και κοπιαστικό έρ-
γο της κατάσβεσης.

Σε αυτή τη δύσκολη συ-
γκυρία για τον Νομό Έβρου, 
πρωτοβουλία σαν την δική σας 
αποτελεί έμπρακτη εκδήλωση 
αγάπης για το Πυροσβεστικό 
Σώμα και τον Τόπο μας.

Εκ μέρους όλων των πυρο-

σβεστών που συμμετείχαν στην 
κατάσβεση και την φύλαξη της 
ιδιαίτερης αυτής πυρκαγιάς, 
εύχομαι ολόψυχα την ευόδω-
ση των υψηλών ανθρωπιστι-
κών στόχων της Κοινωνικής 
κουζίνας, και σε εσάς προσω-
πικά, υγεία και δύναμη στον 
καθημερινό αγώνα σας» 
Κ.Η.

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το συγκινητικό «ευχαριστώ» 
των πυροσβεστών του Έβρου 
προς τον «Άλλο Άνθρωπο»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ  

«Είναι μια επιβράβευση, ένα χτύπημα 
στον ώμο» αναφέρει ο Κων/νος 
Πολυχρονόπουλος 

Το Κλιμάκιο Σαμοθράκης 
επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερει-
άρχης Έβρου, Δημήτριος Πέ-
τροβιτς, δηλώνοντας αρωγός 

στο έργο του Πυροσβεστικού 
Σώματος. Παρέδωσε στον επι-
κεφαλής του κο Τόλη Γαλαζού-
λα τιμητικό έπαινο.

Σε μήνυμά του ανέφερε : 
«Τιμήσαμε το Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο Σαμοθράκης, που 
εκτός της προστασίας του φυ-
σικού πλούτου, πραγματοποίη-
σε την τελευταία διετία συνο-
λικά 36 επιτυχείς επιχειρήσεις 
έρευνας και διάσωσης σε ιδιαί-
τερα επικίνδυνες και δύσβατες 
περιοχές του ακριτικού μας νη-
σιού. Σας ευχαριστούμε!»

Έπαινος Πέτροβιτς για το 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
Σαμοθράκης
Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου συνεχάρη 
το προσωπικό του αφού πέρα από την 
προστασία του φυσικού πλούτου επιχειρεί 
σε έρευνες και διασώσεις

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, όπως κάνει κάθε φορά που υπάρχει 
ανάγκη, οπουδήποτε στην Ελλάδα, βρέθηκε και στη Δαδιά όπου μαγείρεψε 
με εθελοντές για τους πυροσβέστες και όσους μάχονταν με τις φλόγες

Η επιστολή του Πυροσβεστικού 
Σώματος προς τον κ. Πολυχρονόπουλο
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«Η Βιώσιμη Αστική Κινη-
τικότητα μας αφορά όλους, 
πόσο μάλλον τους νέους του 
τόπου μας που πρέπει να 
εξοικειώνονται όχι μόνο με 
τις νέες αυτές έννοιες αλλά 
και με συνήθειες μετακίνησης 
φιλικές προς το περιβάλλον».

Σε αυτό το πλαίσιο δράσε-
ων, που διοργανώνει ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης με αφορ-
μή την Ευρωπαϊκή Εβδομά-
δα Κινητικότητας European 
Mobility Week, πραγματοποι-
ήθηκε σχετική ενημέρωση σε 
μαθητές και μαθήτριες του 
3ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, ο Αντιδήμαρ-
χος Δόμησης, Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού, Βασίλης 
Δέλκος και ο Αν. Προϊστάμε-
νος της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου, Κώστας Πορτο-

καλίδης, Δρ Χωροτάκτης-
Πολεοδόμος Μηχανικός και 
Συγκοινωνιολόγος, παρου-
σίασαν το υπό διαμόρφωση 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κι-
νητικότητας του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης και είχαν μια 
ανοιχτή συζήτηση με τα παι-
διά.

Βασικός σκοπός της πα-
ρουσίασης, ήταν οι μαθητές 
να κατανοήσουν τη σημασία 
της βιώσιμης κινητικότητας 
και της χρήσης των εναλλα-
κτικών μέσων μετακίνησης 
που επιδρούν άμεσα στην 
προστασία του περιβάλλο-
ντος και την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των κα-
τοίκων και επισκεπτών μιας 
αστικής περιοχής και να κά-
νουν κτήμα τους τις φιλικές 
προς το περιβάλλον μορφές 
μετακίνησης.

Μαθητές της Αλεξανδρούπολης 
ενημερώθηκαν για τις φιλικές 
προς το περιβάλλον μετακινήσεις

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΠΟΥ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕ 
ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στελέχη του Δήμου παρουσίασαν το 
υπό διαμόρφωση Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας με έμφαση στα 
εναλλακτικά μέσα μεταφοράς 
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Π
ολλές φορές έχω 
γράψει πως: «Ελ-

λάδα είναι όλη 

η Γη…» και πως 

εμείς οι Έλληνες 

«αποτελούμε τον 

Εθνικό Ύμνο όλων των κρα-

τών»…

Όταν εμείς κτίζαμε την 

Ακρόπολη, οι υπόλοιποι λαοί 

της Ευρώπης ζούσαν ακόμη 

σε σπηλιές κι’ όταν κτίζαμε το 

ναό της Αγίας Σοφίας, οι ίδιοι 

λαοί κατοικούσαν σε ξύλινες 

παράγκες. 

Η αλήθεια είναι 

πως η ανθρωπό-

τητα οφείλει τα 

πάντα σε μας 

τους Έλληνες,

Μ ή π ω ς 

όμως και ο 

ΟΗΕ, αυτό το 

σημερινό όρ-

γανο διασφάλι-

σης της Ειρήνης, 

δεν είναι δημιουργία 

Ελληνική; Αφού 

ο ΟΗΕ υπάρχει 

από τον 5ο Π.Χ. 

αιώνα! 

Όπως και να το 
κάνουμε, είμαστε το πρότυπο σε 
όλον τον κόσμο. Αν δεν υπήρχαμε 
εμείς, αυτοί σήμερα θα βρίσκονταν 
φεγγάρια πίσω…

Ο Παντίτ Νεχρού-τέως Πρω-
θυπουργός της Ινδίας, έλεγε: «Η 

Ευρώπη είναι θυγατέρα της 

Ελλάδος…».
Ο Βίκτωρ Ουγκώ: «Είναι 

ωραίο να κατάγεται κανείς 

από την Ελλάδα, τη χώρα που 

έδωσε το φως στην ανθρω-

πότητα».

Ο Γιόχαν Γκαίτε: «Οι Έλληνες 

είναι δάσκαλοί μας, τους θαυ-

μάζω σαν άφθαρτες διάνοιες».

Ο Φρ. Νίτσε έλεγε: «Γινόμα-

στε καθημερινά περισσότερο 

Έλληνες, τουλάχιστον στις 

αντιλήψεις. Ας ελπίσουμε πως 

κάποτε θα γίνουμε και κατά 

φύσιν Έλληνες…».

Ο Γουΐλ Ντιράμ-διάσημος Αμε-
ρικανός Ιστορικός: «Το αλφάβη-

το προήλθε από την Ελλάδα. 

Η γλώσσα μας βρίθει Ελληνι-

κών λέξεων. Όλα τα πνευματι-

κά δημιουργήματα οφείλονται 

σ’ αυτήν». 

Ο Ουΐνστον Τσόρτσιλ, τέ-
ως Πρωθυπουργός της Αγγλίας: 
«Εμείς στην Αγγλία γνωρίζου-

με ότι ο αγώνας για τον οποί-

ον απέθανε ο λόρδος Βύρων 

είναι ιερός και θα τον συνεχί-

σουμε…».   
Ο Μπιλ Κλίντον, τέως πρόε-

δρος των ΗΠΑ: «Τα πλούσια χα-

ρίσματα του Ελληνικού λαού 

και του πολιτισμού του βοήθη-

σαν να γίνει η Αμερική ισχυ-

ρή».

Ο Φρ. Χέγκελ: “Το Ελληνικό 

Έθνος είναι η αιώνια νεότη-

τα, γιατί από αυτό επήγασαν 

ο ανθρωπισμός και η συμπό-

νια προς τους δυστυχούντες 

και τους δυναστευόμενους».

Ο Μπούτρος Γκάλι, τέως γενι-
κός γραμματέας του ΟΗΕ: «Σή-

μερα τα Ηνωμένα Έθνη καθο-

δηγούνται από το όραμα της 

Ελλάδας, για να επικρατήσουν 

οι έννοιες της Πολιτείας, της 

Δικαιοσύνης και της Δημο-

κρατίας». 

Ο Φρ. Ρούσβελτ, τέως πρόε-
δρος των ΗΠΑ: «Οι μεγαλειώ-

δεις αγώνες του Ελληνικού 

λαού για την ελευθερία συ-

νοδεύονται από τους 

ύμνους μας και τις 

ευχές μας».

Ο Γιόχαν Σίλερ, 
μέγας Γερμανός 
ποιητής: «Έλ-

ληνες, όπου 

κι’ αν γυρίσω 

τη σκέψη μου, 

όπου κι’ αν 

στρέψω την ψυ-

χή μου, μπροστά 

μου σε βρίσκουν…».

Ο Καρλ Μαρξ: 
«Ο Έλληνας 

Προμηθέας εί-

ναι ο πιο ευγε-

νικός άγιος και 

μάρτυρας του φιλοσοφικού 

ημερολογίου».       

Μια Ρωσική παροιμία λέει: 

«Οι Έλληνες είναι το δεξί χέρι 

του Θεού».

Ο Φρ. Βολταίρος έλεγε: «Υπε-

ρασπιστείτε την Ελλάδα γιατί 

σ’ αυτήν χρωστάμε τα φώτα 

μας, τις επιστήμες, τις τέχνες 

κι’ όλες τις αρετές μας».  
Αυτούς τους αθάνατους 

ύμνους των… ξένων, για μας τους 
Έλληνες, δεν πρέπει να τους ξε-
χνάμε και να τους κάνουμε συ-
χνά χρήση… 

Η Ελλάδα είναι η χώρα που δί-
δαξε στον κόσμο πώς να ζει πο-
λιτισμένα.

Η Ελλάδα δημιούργησε τα ιδα-
νικά για την ομορφιά στην ανθρώ-
πινη μορφή, στην κλασσική γλυπτι-
κή και στην αρχιτεκτονική. Όλοι 
τους χρωστάνε πολλά σε μας τους 
Έλληνες.  

 Κι’ εγώ με τη σειρά μου, 
ως Έλληνας, αφιερώνω στη μεγά-
λη μου ΑΓΑΠΗ την Ελλάδα ένα δι-
κό μου ποίημα: 

ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ Η ΓΗ

Σύνορα δεν έχει η Ελλάδα,
μια Ελλάδα είναι ο πλανήτης Γη,
όλοι έχουμε την ίδια την κατα-
γωγή,
Ελλάδα είναι όλη η Γη.
Ηρόδοτος και Θουκυδίδης,
Όμηρος και Παυσανίας,
Αλέξανδρος και Ιπποκράτης,
Ηρακλής και Διογένης,
Πλάτωνας και τόσοι άλλοι
είναι όλοι τους μεγάλοι…
Στο λαβύρινθο της ιστορίας,
όλοι έχουμε την ίδια την γενιά,
όλοι είμαστε Έλληνες, του Νώε 
τα παιδιά,
Ελλάδα είναι μόνο μια. 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Αθλητισμός

"Οι επιδράσεις του RUN GREECE 
Αλεξ/πολης, στην τοπική κοινωνία"

Τ
ο RUN GREECE στην Αλεξ/πολη, συ-
μπληρώνοντας φέτος οκταετία ζωής 
αφήνει αποτυπωμένη την τεράστια επι-
τυχία στις καρδιές και στις συνήθειες 
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 
Η παρακαταθήκη που έχει δημιουργή-

σει, αποτυπώνεται στην έρευνα που κάναμε σε 200 
δρομείς , κατοίκους της Αλεξ/πολης, που συμμε-
τείχαν στον αγώνα του 2018 και παρουσιάσαμε 
στο πανελλήνιο συνέδριο αθλητικού μάνατζμεντ 
(ΕΛΛΕΕΔΑΑ).

Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά ενδιαφέρο-
ντα και δείχνουν τις επιδράσεις του αγώνα στην 
τοπική κοινωνία.

Θετικά και πολύ θετικά επηρέασε το RG στην 
αύξηση συχνότητας της άθλησης (55%) των συμ-
μετεχόντων, ένα 90% “έτρεξε”τον πρώτο αγώνα 
στη ζωή του στο RG, ενώ το 65% αγωνίζεται μόνο 
στα RG της Αλεξ/πολης.

Κάθε χρόνο ανανεώνεται ο πληθυσμός συμμετε-
χόντων, με το 40% να είναι “πρωτάρηδες”, ενώ το 
11% είχε πάρει μέρος και στους 5 πρώτους αγώνες.

Ο βαθμός ικανοποίησης των αθλητών, όσων 
αφορά τον αγώνα, είναι στο 75%, πολύ καλός 
έως άριστος.

Οι λόγοι που επιχείρησαν την πρώτη τους συμ-
μετοχή οι δρομείς, ήταν η νέα εμπειρία(38%), η 
αθλητική τους κουλτούρα(19%), η συμμετοχή τους 
σε μεγάλη γιορτή(22%), η στήριξη της πόλης(17%) 
και το κυνήγι επιδόσεων μόλις με 4%.

Πλήρη αποδοχή είχε η ερώτηση εάν πρέπει οι 
τοπικοί φορείς να στηρίζουν τον αγώνα.

Τέλος οι δρομείς πιστεύουν ότι η Αλεξ/πολη 
κέρδισε από το RG: αθλητική κουλτούρα(34%), 
βελτίωση συνηθειών υγείας πολιτών(30,5%), φήμη 
προβολής(25%) και οικονομική ανάπτυξη(11%).

Με αυτά τα δεδομένα, αναφέρω κάποιες σκέ-
ψεις.

Η πρώτη 8ετία του RG Αλεξ/πολης, ολοκλη-
ρώνεται φέτος με αγώνες με όλες τις συνθήκες, 
ακόμη και πάρα πολύ κακές, αποδεικνύοντας ότι ό 
αγώνας έχει ένα κοινό δυναμικό που συμμετέχει και 
στα δύσκολα, ότι το επίπεδο οργάνωσης του δεν 
μειώνεται στο παραμικρό ότι και να συμβεί, αλλά 
και ότι η ασφάλεια του είναι σε υψηλά επίπεδο.

Να θυμηθούμε γρήγορα με δύο κουβέντες ποιο 
είναι το RG. Καθιερώθηκε το 2013 από το ΣΕΓΑΣ 
με τις πρώτες 5 πόλεις, Ηράκλειο-Γιάννενα-Καστο-
ριά-Πάτρα-Λάρισα. Η Αλεξ/πολη έγινε η 6η πόλη 
της σειράς το 2014 και την Ρόδο να συμπληρώνει 
την επτάδα πόλεων RG το 2017.

Με φιλοσοφία απλή αλλά δυνατή, σκοπό έχει 
να «μεταδώσει το μικρόβιο» της άθλησης σε όσους 
περισσότερους Έλληνες.

Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του Αυθε-
ντικού Μαραθωνίου, το RG κατάργησε τις διαχω-
ριστικές γραμμές ανάμεσα στους δρομείς της περι-
φέρειας και του κέντρου, δίνοντας την ευκαιρία σε 
όλους να συμμετέχουν σε ένα υψηλού επιπέδου-
αγωνιστικά και οργανωτικά αγώνα μαζικής συμμε-
τοχής στο κέντρο και στην παραλία της Αλεξ/πολης.

Εκτός όμως από τα προφανή πλεονεκτήματα 
της διοργάνωσης, στην βελτίωση της δημόσιας 
υγείας, τα επίπεδα φυσικής κατάστασης των πο-
λιτών, την ενίσχυση της θετικής ενέργειας -το RG 
συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση του δρο-
μικού κινήματος, το οποίο δεν αποτελεί πια μόδα, 
αλλά είναι στάση ζωής για τον Έλληνα.

Επιπλέον το RG αποσκοπεί στην προβολή της 
πόλης και την ενδυνάμωση της αθλητικο-τουρι-
στικής οικονομίας. Η πόλη ζωντανεύει με πολίτες 
όλων των ηλικιών να ξεχύνονται στους δρόμους, 
αθλούμενους να μετακινούνται, τις οικογένειες να 
αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους 
και όλοι να μοιράζονται την χαρά της συμμετοχής.

Για την περιφέρεια ΑΜΘ, αποτελεί την μαζικό-
τερη αθλητική διοργάνωση, με την μεγαλύτερη 
πανελλήνια προβολή προς τον αγώνα και προς 
την πόλη.

Από το 2014 και τις 1800 συμμετοχές, το RG 
έφτασε στον διπλασιασμό των συμμετεχόντων μέ-
σα στην πρώτη πενταετία. Η τελευταία 3ετία λόγω 
κόβιτ δεν είναι αντικειμενικά συγκρίσιμη.

Το RG θα παραμείνει μια αθλητική γιορτή για 
όλους τους ανθρώπους, πέρα από φύλο, θρησκεία 
και φυσικά ηλικία. Ένα αθλητικό γεγονός που αξι-
οποιεί σε μέγιστο επίπεδο την σύμπραξη δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. Μαζί με την τεχνογνωσία του 
ΣΕΓΑΣ, την οικονομική στήριξη, αλλά και την βοή-
θεια των υπηρεσιών του Δήμου και της ΑντιΠερι-
φέρειας, ως συνδιοργανωτές του αγώνα, καθώς 
και των χορηγιών μεγάλων Ελληνικών επιχειρή-
σεων, που αντιλαμβάνονται την απήχηση του με-
γάλου αυτού αθλητικού γεγονότος.

Μαζί με τους συνδιοργανωτές, καθοριστική είναι 
και η παρουσία κρατικών και ιδιωτικών φορέων, 
οργανώσεων, επιχειρήσεων, σωματείων και φυσικά 
εθελοντικών ομάδων και ελεύθερων εθελοντών.

Η ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αγώνα της 
πόλης μας είναι μοναδική και καλή πρακτική για όλη 
την Ελλάδα, πρωτοτυπώντας με την δημιουργία 
την γιορτή βράβευσης των εθελοντών του αγώνα.

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ υποστηρίζει με όλο το 
δυναμικό του και τα μέλη του τον αγώνα και θα 
είναι εκεί!!!!

*Τεχνικός Δ/ντης ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ 
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ*
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ 3725/15-09-2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 
45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώ-
πησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευ-
σης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να 
λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με το 
έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προ-
αναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης 
δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. 
για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός σταθμός παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 16,8MW, στη θέση «ΓΟΥΡΙΚΟ» και 
των συνοδών έργων βελτίωσης -διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης, κα-
τασκευής δικτύου μέσης τάσης και νέου υποσταθμού ανύψωσης τάσης 
20/150K (σε τμήμα του αριθμ. 5368ε αγροτεμαχίου αγροκτήματος Φε-
ρών) και γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης 150kV, μήκους 1,75 χλμ., 
εντός της Δ.Ε. Φερών, Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε.Έβρου»

      ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
(ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.

Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 
απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 
15-09-2022 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 15-10-2022.

    ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙ-
ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2207810629).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλ-
λοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τηλ. 
25513 – 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

Κομοτηνή 15-09-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  

ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο αριθ. 2325/16.09.2022 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκαν οι προκη-
ρύξεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ για τις ανάγκες 
Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων».

ΑΔΑ: 6Ι9Ω46ΨΖΥ1-ΖΝ3    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 29618
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγη-

τή με γνωστικό αντικείμενο «Αγωγή στην προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος».

ΑΔΑ: Ψ0ΧΙ46ΨΖΥ1-Τ6Ρ    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 29619
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Βιοχημεία».
ΑΔΑ: Ψ7Ρ646ΨΖΥ1-ΓΜΞ   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 29620
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Τρίτη 22 

Νοεμβρίου 2022
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιό-

τητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία 
αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες 
παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Αθ. Πανταζίδου 193, Τ.Κ. 68200, 
Ορεστιάδα, τηλ. 25520 41161.

- Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Νέα Χηλή, 
68131 Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510 30024.

- Για το Τμήμα Ιατρικής: Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης 
– Μάκρης (Δραγάνα), T.K. 68100, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510 30928.

Κομοτηνή 22/09/2022
Ο Πρύτανης

Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής

       
    Πάτρα   16  /   9  / 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει

την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών των Τμημάτων: 1) Επιστήμης 
των Υλικών και 2) Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη των Βιοϋλικών: σύνθεση 
χαρακτηρισμός και εφαρμογές».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2204/8-9-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 8-9-2022)
ΑΔΑ: Ψ8ΥΖ469Β7Θ-Τ61     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29593
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τομέας Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός 
μεταφορικών συστημάτων με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα» 

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2178/8-9-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 8-9-2022)
ΑΔΑ: 99ΠΨ469Β7Θ-56Λ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή: ΑΡΡ 29594 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με θητεία: ΑΡΡ 29595 
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις 

είναι στις      17   /    11  / 2022
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.
minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επι-
σκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τη-
λέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Επιστήμης των Υλικών  
e-mail: mscisecr@upatras.gr
Ιστότοπος:  www.matersci.upatras.gr
τηλ.: 2610- 996300-305 & 996333
Πολιτικών Μηχανικών e-mail: civil@upatras.gr                                                                                         
Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr                                                                       
τηλ.: 2610- 2610 996500-503

Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Καμπανάκι για πιθανή 
έξαρση της γρίπης, αλλά και 
όλων των αναπνευστικών 
ιών, χτυπούν οι ειδικοί για 
τον φετινό χειμώνα. Άλλω-
στε, για πρώτη φορά έπειτα 
από δύο χρόνια, ο ιός της γρί-
πης και ο κορωνοϊός θα συνυ-
πάρξουν χωρίς περιοριστικά 
μέτρα, συνιστώντας μεγάλο 
κίνδυνο κυρίως για τον ευά-
λωτο πληθυσμό. Πάντως, στα 
φαρμακεία του Έβρου έχουν 
ήδη φτάσει οι πρώτες παρ-
τίδες αντιγριπκών εμβολίων.

Έναν προάγγελο του τι 
πρόκειται να συμβεί τον χει-
μώνα αποτέλεσε η μικροεπι-
δημία της γρίπης που παρου-
σιάστηκε το καλοκαίρι στην 
Ευρώπη και στην Ελλάδα, η 

οποία κατέγραψε συνολικά 
174 κρούσματα. Και μπορεί 
αυτή τη στιγμή να παρουσιά-
ζεται ύφεση, ωστόσο τα στοι-
χεία αυτά, σύμφωνα με τους 
επιστήμονες, δείχνουν ότι εί-
ναι πολύ πιθανή μία έξαρση 
τη χειμερινή περίοδο και μά-
λιστα νωρίτερα από το συ-
νηθισμένο.

Όπως εξήγησε στη Voria.
gr η καθηγήτρια Ιατρικής 
Μικροβιολογίας στο Εργα-
στήριο Μικροβιολογίας του 
ΑΠΘ, αντιπρόεδρος Ελληνι-
κής Εταιρείας Ιολογίας, Γε-
ωργία Γκιούλα, η προσαρμο-
γή του εμβολίου της γρίπης 
γίνεται κάθε χρόνο με βάση 
τα στελέχη που έχουν απομο-
νωθεί την προηγούμενη χρο-

νιά. «Στη χώρα μας δεν είχα-
με κανένα περιστατικό γρίπης 
και στην Ευρώπη είχαμε πτώ-
ση 99,4%. Ήταν η εξαφάνιση 
της γρίπης. Εμβολιαστήκαμε 
πέρσι με ένα εμβόλιο που βα-
σίστηκε ουσιαστικά σε μηδε-
νικά περιστατικά. Είχαμε πά-
ρα πολλά χρόνια να δούμε 
μία μικροεπιδημία της γρίπης, 
όπως αυτή το καλοκαίρι που 
μας πέρασε. Άρα θεωρώ ότι ο 
ιός της γρίπης μπορεί να είναι 

ο πρωταγωνιστής και σίγουρα 
ο συμπρωταγωνιστής μαζί με 
τον SARS-CoV-2», είπε χαρα-
κτηριστικά.

Τις ανησυχίες των επιστη-
μόνων επιτείνει το γεγονός 
ότι φέτος, έπειτα από δύο 
χειμώνες, δεν θα υπάρχουν 
περιοριστικά μέτρα, την ίδια 
στιγμή που ο πληθυσμός δεν 
έχει ανοσία. «Υπάρχει ανη-
συχία, γιατί ξεκινάμε χωρίς 
περιοριστικά μέτρα για πρώ-

τη φορά, χωρίς μάσκες και 
καραντίνες κι αυτό σίγου-
ρα θα δώσει την ευκαιρία 
στους αναπνευστικούς ιούς 
και κυρίως στη γρίπη να κυ-
κλοφορήσει κανονικά, όπως 
κυκλοφορούσε τα προηγού-
μενα χρόνια. Επιπλέον, δεν 
έχουμε και καλή ανοσία. Τώ-
ρα θα εκτεθούμε για πρώ-
τη φορά και στους δύο ιούς 
κανονικά και σε όλους τους 
υπόλοιπους ιούς, φυσικά. Το 

θέμα είναι ότι επειδή δεν ερ-
χόμασταν σε επαφή, όπως 
γινόταν σε προηγούμενες 
περιόδους -γι’ αυτό και εξα-
φανίστηκε σχετικά η γρίπη τα 
τελευταία χρόνια- ένα μεγά-
λο κομμάτι του πληθυσμού 
είναι μη άνοσο, δηλαδή δεν 
έχει αντισώματα, κι αυτό είναι 
ένας επιπλέον επιβαρυντικός 
παράγοντας», σημείωσε η κ. 
Γκιούλα.

Να γίνει έγκαιρα ο 
εμβολιασμός

Με αυτά τα δεδομένα θε-
ωρείται πιο αναγκαίος από 
ποτέ ο έγκαιρος εμβολια-
σμός, που για τη φετινή πε-
ρίοδο εκτιμάται νωρίτερα από 
το συνηθισμένο. «Ο εμβολι-
ασμός είναι το νούμερο ένα. 
«Συνήθως ο ιός εμφανιζόταν 
τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ια-
νουαρίου και ειδικά στη Βό-
ρεια Ελλάδα μέσα Ιανουα-
ρίου. Τώρα, επειδή ήδη έχει 
κυκλοφορήσει όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης, πιθανώς 
να τον δούμε πιο νωρίς. Άρα 
όσο πιο νωρίς εμβολιαστού-
με, τόσο καλύτερα. Θεωρώ 
ότι ο ευάλωτος πληθυσμός 
θα πρέπει να αρχίσει να εμ-
βολιάζεται από αρχές Οκτω-
βρίου», τόνισε η κ. Γκιούλα.
voria.gr

Έξαρση της γρίπης αναμένεται 
φέτος το χειμώνα

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ 
ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΙΩΝ, 
ΧΤΥΠΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΦΕΤΙΝΟ ΧΕΙΜΩΝΑ   

Έφτασαν και στα φαρμακεία του 
Έβρου τα νέα αντιγριπικά εμβόλια
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας νεαρός ήθελε να πάει σε μια δουλειά, 

αλλά του είχαν κλέψει το μηχανάκι και αναγκά-

στηκε να πάει με τα πόδια. Περπατούσε αρκετή 

ώρα αλλά του φάνηκε ατελείωτη η διαδρομή κι 

έτσι σκέφτηκε να κόψει δρόμο. Δεν ήταν σίγου-

ρος για το που θα τον οδηγήσει, με αποτέλεσμα 

να χαθεί και τον βρήκε η νύχτα. Είχε παγωνιά 

γιατί ήταν χειμώνας κι έκανε ωτοστόπ αλλά κα-

νένας δεν σταματούσε. Η ώρα ήταν περασμένη, 

είχε πάει 3:00 τα μεσάνυχτα και ήταν μόνος του 

σε έναν ερημικό δρόμο. Είχε κοκκαλώσει από το 

κρύο και τα χέρια του είχαν μπλαβίσει. Πίστευε 

πως αν δεν σταματούσε κάποιος, θα πέθαινε. 

Μετά από λίγο του ήρθε η ιδέα να ξαπλώσει 

στη μέση του δρόμου, έτσι, σίγουρα κάποιος θα 

σταματούσε. Μια στιγμή βλέπει να έρχεται από 

μακριά ένα αυτοκίνητο με μικρή ταχύτητα. Σηκώ-

νεται τρέχει, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα. 

«Μμμ, τέλεια είναι εδώ και ζεστά! Ευχαριστώ 

που με πήρατε…» 

Κοιτάζει στη μεριά του οδηγού και βλέπει το 

κάθισμα άδειο. Το αυτοκίνητο συνέχιζε να προ-

χωράει και τον έπιασε πανικός. 

«Αμάν το αμάξι είναι στοιχειωμένο!» Πάει να 

ανοίξει την πόρτα να κατέβει αλλά ο παγωμένος 

αέρας του άλλαξε γνώμη. 

«Σιγά μην κατέβω! Ας είναι και στοιχειωμένο, 

θα κάτσω εδώ» σκέφτηκε. 

Το αυτοκίνητο συνέχιζε κανονικά μέχρι που 

μπήκε στη εθνική και κάποια στιγμή αργότερα 

έστριψε σ` ένα βενζινάδικο για βενζίνη. Ανοίγει 

η πόρτα του οδηγού, και πάει ένας να μπει μέσα. 

«Όπα, μη μπαίνετε εδώ μέσα, είναι στοιχειω-

μένο το αμάξι!» 

«Τι στοιχειωμένο βρε ηλίθιε! Έμεινε από βεν-

ζίνη και το σπρώχνω τόση ώρα!»

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Χρήσιμες για το σερβίρισμα του φα-
γητού.
8. Σπυρίδων…: παλιός δημοσιογράφος και 
πολιτικός.
13. Κάθε χρόνο αυτά.
14. Η χώρα του "ανατέλλοντος ηλίου".
16. Ανοιχτός προλιμένας.
17. Διακοσμητικό δοχείο για γλάστρα (ξ.λ.).
19. Παλιό κόμμα (αρχικά).
20. Ελβετός μαθηματικός και φυσικός.
22. Νόστιμο και στη σούβλα.
24. Θαυμάζει… με λατρεία (ξ.λ.).
26. Ρουμάνος συγγραφέας.
28. Σχεδόν ρευστό σώμα.
29. Γάλλος υπερρεαλιστής ποιητής.
31. Λεγόταν ο Γκιτρί.
33. Νότα της μουσικής.
34. Τζο…: τραγουδιστής της ροκ.
36. Σ' αυτή βρίσκεται η Αιδηψός.
38. Πόλη της Γαλλίας στο νομό Ερό.
40. Η Τεχεράνη πρωτεύουσά του.
41. Κωμόπολη της Ιταλίας στην Καλαβρία.
43. Τα οφειλόμενα σε κάποια αιτία.
44. Έτσι αρχίζει ο… σνομπ.

-- Συστατικά --
• 345 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 16 γρ. μαγιά, φρέσκια
• 185 γρ. νερό, χλιαρό
• 1 κ.γλ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γλ. ζάχαρη
• 1 κ.γλ. αλάτι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, σε ένα μπολ βάζουμε το νερό, ελαιόλα-

δο, αλάτι, ζάχαρη και τη μαγιά.
• Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν καλά τα υλικά.
• Στη συνέχεια προσθέτουμε το μισό αλεύρι μέσα 

στο μπολ, ανακατεύουμε πολύ γρήγορα μέχρι το 
μείγμα να γίνει ομοιογενές και το σκεπάζουμε με 
μια πετσέτα έως ότου φουσκώσει (για να γίνει το 
προζύμι). Θα χρειαστεί το πολύ 1 ώρα, ανάλογα 
με τη θερμοκρασία του δωματίου.

• Ρίχνουμε το υπόλοιπο αλεύρι μέσα στο μπολ 
και ανακατεύουμε με το χέρι ή με μίξερ μέχρι να 
γίνει ομοιογενής η ζύμη ώστε να μην κολλάει.

• Έπειτα, την πλάθουμε σε μπάλα και τη βάζου-
με σε μια λεκάνη σκεπασμένη με μια πετσέτα 
ελαφρώς υγρή.

• Την αφήνουμε στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα για 

να “ξεκουραστεί”  ή έως ότου τη «δουλέψουμε», 
αλλά όχι περισσότερο από μια μέρα.

• Τέλος, με έναν πλάστη την ανοίγουμε σε πάχος 
μισό με ένα εκατοστό, ραντίζοντας με λίγο αλεύ-
ρι για να μην κολλήσει.

• Η ζύμη για πίτσα είναι έτοιμη.
• Καλή επιτυχία!!!!

--Συμβουλές--
• Χρησιμοποιούμε τόσο νερό όσο αντέχει το δά-

χτυλο μέσα χωρίς να καούμε, γιατί διαφορετι-
κά αδρανοποιεί το ένζυμο με αποτέλεσμα να μη 
διογκωθεί η ζύμη.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Βασική ζύμη για λεπτή και τραγανή πίτσα

Κάθετα
1. Ορίζει την επιφάνεια του κύκλου.
2. Πόλη της Παραγουάης.
3. Το εικονιζόμενο ζώο.
4. Και καφεΐνη περιέχει.
5. Δίψηφο φωνήεν.
6. Άτομο δουλικού χαρακτήρα (μτφ.).
7. Στρατιωτικοί γιατροί οι απόφοιτοί της 
(αρχικά).
8. Απλό ντύσιμο.
9. Κόρη του Ίναχου.
10. Η εύφημος… απονέμεται.
11. Λιμανάκι της Σαντορίνης.
12. Έχει… τις αδυναμίες της.
15. Αρχαίος… άτεκνος.
18. Όρος της άρσης βαρών.
21. Γλάροι (αρχ.).
23. Αθόρυβοι… νόμοι.
25. Φτηνός σ' αυτό… ο παράλογος.
27. Φάτσα με φάτσα.
30. Για τρόχισμα χρησιμοποιείται.
32. Λεγόταν ο συγγραφέας Τσέχοφ.
35. Σύνολο ηθοποιών (ξ.λ.).
37. Σκοτσέζος μηχανικός (1736-1819).
39. Εθνική Λυρική Σκηνή.
42. Ο αριθμός 301.
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Τις φήμες που τον ήθελαν να 
διατηρεί δεσμό με τη Τζένιφερ 
Άνιστον, διέψευσε ο Τζον Χαμ. 
Τα δημοσιεύματα πριν λίγο και-
ρό υποστήριζαν πως ο ηθοποιός 
βρίσκεται σε «κρυφή» σχέση με 
την σταρ της σειράς «Φιλαρά-

κια».  Σύμφωνα με την ιστοσε-
λίδα «Marca», οι δυο τους γνω-
ρίστηκαν κατά τη διάρκεια των 
γυρισμάτων του «The Morning 
Show» της Apple TV+ και προ-
σπαθούσαν εδώ και καιρό να 
κρατήσουν τη σχέση τους μα-

κριά από τα φώτα της δημοσι-
ότητας.

Αν και μέχρι στιγμής, η Τζέ-
νιφερ Άνιστον τηρούσε σιγή 
ιχθύος σχετικά με τη φημολο-
γούμενη σχέση της, ο Τζον Χαμ 
αποφάσισε να ξεδιαλύνει το 

τοπίο. Σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στον Howard 
Stern, o ηθοποιός δήλωσε 
πως όχι μόνο βρίσκεται σε 
σχέση, αλλά είναι και έτοι-
μος να παντρευτεί.

«Είμαι σε σχέση εδώ και 
δύο χρόνια, έχω έναν άν-
θρωπο να φροντίζω και να 
με φροντίζει», δήλωσε αρ-
χικά και αποκάλυψε πως 
διατηρεί σχέση με την επί-
σης ηθοποιό, Άννα Οσεόλα. 
Μάλιστα, παραδέχτηκε πως 
κάνει ακόμα και σχέδια γά-
μου με την αγαπημένη του. 
«Είμαι πλέον, πολύ ανοιχτός 
άνθρωπος. Δεν αποκλείω 
ενδεχόμενα. Θέλω να πα-
ντρευτώ και να κάνω οι-
κογένεια, να προσδιορίσω 
καλύτερα μια νέα μορφή 
ευτυχίας στη ζωή μου», εί-
πε χαρακτηριστικά.

Η συνεργασία του Διονύση Σχοινά με 
τον Γιώργο Μαζωνάκη τελείωσε άδοξα 
πριν καν ξεκινήσει με τον επιχειρηματία 
του νυχτερινού κέντρου να προχωρά σε 
εξώδικα προς τον τραγουδιστή, Σχοινά 
αλλά και τη σύζυγό του, Καίτη Γαρμπή.

Όπως έχει γίνει γνωστό, έστειλε εξώ-
δικο στο ζευγάρι ζητώντας το ποσό των 
60.000 ευρώ. Τα 20.000 ευρώ αφορούν 
στην Καίτη Γαρμπή για μια προκαταβολή 
που είχε λάβει την περίοδο του κορονοϊ-
ού όπου θα τραγουδούσε στο νυχτερινό 
κέντρο, αλλά αναβλήθηκε και τα 40.00 
ευρώ τα ζητά από τον Σχοινά.

Σύμφωνα με το Happy Day, η τελευ-
ταία εξέλιξη στην υπόθεση αυτή είναι ότι 
ο επιχειρηματίας θα καταθέσει νέα αγω-

γή, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για 
διαφυγόντα κέρδη και γενικώς για μια 
βλάβη που έχει υποστεί επικοινωνιακά η 
επιχείρηση.

Ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός που εκ-
προσωπεί την επιχείρηση επιβεβαίωσε τα 
όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο κύριος Αγαπηνός τόνισε: «Υπήρχαν 
κάποιες ενστάσεις του κ. Σχοινά σε σχέ-
ση με την αφίσα για την γραμματοσειρά 
και τον τρόπο διατύπωσης της αφίσας. 
Αναβλήθηκε για το λόγο αυτό η έναρξη, 
ανακατασκευάστηκε η αφίσα και ικανοποι-
ήθηκαν πλήρως οι απαιτήσεις του κ. Σχοι-
νά και ξαφνικά την προηγούμενη της νέας 
έναρξης προφασίστηκε ένα λόγο υγείας 
και δεν προσήλθε αναιτίως».

Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Ο επιχει-
ρηματίας αξιώνει διαφυγόντα κέρδη, απο-
κατάσταση ηθικής βλάβης και 40.000€που 
είχε λάβει ο Διονύσης Σχοινάς. Υπάρχουν 
αξιώσεις για διαφυγόντα κέρδη υπάρχουν 
αξιώσεις για ηθική βλάβη, γιατί η επιχείρη-
ση έμεινε έκθετη στο κοινό, φάνηκε αναξι-
όπιστη. Έχω ζητήσει από την επιχείρηση να 
έχω τα έσοδα και τα έξοδα στην προ covid 
εποχή, τα οποία θα συγκρίνουμε με τα επί-
σημα έξοδα τις επιχείρησης την αντιστοιχεί 
περίοδο και έτσι θα διεκδικηθούν και τα 
ποσά από τον Διονύση Σχοινά. Ο κύριος 
Τσακουμάκος έκανε πολλές προσπάθειες 
να επικοινωνήσει με τον Διονύση Σχοινά, 
ωστόσο δεν πήρε καμία απάντηση». 

Στα δικαστήρια για το ναυάγιο στη συνεργασία 
Μαζωνάκη-Σχοινά

Η 
συμβουλή 

που του έδωσε ο 
αδερφός του 

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο σε συνέντευ-
ξή του μίλησε τόσο για τη συνεργασία του 
με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όσο και για τον 
αδερφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στην 
κάμερα της εκπομπής «MEGA 
Καλημέρα» ο αδερφός του 
Έλληνα MVP, σχολίασε 
και το δύσκολο ξεκίνη-
μα της οικογένειας από 
την Αφρική.

Ο Γιώργος Μαζω-
νάκης στις καλοκαιρινές 
του περιοδείες είχε μαζί του 
στην μουσική σκηνή τον Φράνσις 
Αντετοκούνμπο, μια συνεργασία, την οποία 
είχαν ανακοινώσει μέσω social media: «Εί-
ναι μια σπουδαία εμπειρία να δουλεύεις με 

τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι ο θρύλος του 
παιχνιδιού! Είναι ευκαιρία να μάθω κάποια 
πράγματα από εκείνον και το βρήκα σπου-
δαία εμπειρία». 

Ακόμα ο αδελφός του Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο αναφέρθηκε και στην 

νέα ταινία «Rise», στην οποία πε-
ριγράφεται η ζωή της οικογένει-
ας: «Είναι μία σπουδαία ιστορία 
με ταπεινό ξεκίνημα και με δύ-
σκολη αρχή. Στο τέλος η ταινία 

θέλει να σου πει, να παραμείνεις 
θετικός.Να ακούς τους γονείς σου, 

να είσαι ταπεινός και να κοιτάς τους στό-
χους σου. Ο ουρανός είναι το όριο».

Σε συνέχεια των δηλώσεών του ο Φράν-
σις Αντετοκούνμπο σχολίασε το ξεκίνημά 

τους από την Αφρική: «Έτσι είναι ζωή. Τα 
ωραία πράγματα δεν έρχονται εύκολα». 

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου για 
το τι θαυμάζει στον αδερφό του, Γιάννη 
Αντετοκούνμπο, ανέφερε: «Όχι επειδή είναι 
αδερφός μου αλλά θαυμάζω την ταπεινο-
φροσύνη του. Είναι ταπεινός και δεν είναι 
εγωιστής. Θέλει να μαθαίνει συνέχεια. Πα-
ρόλο που τα έχει καταφέρει πολύ καλά, θέ-
λει να συνεχίζει να μαθαίνει πράγματα. Αυτό 
είναι το κλειδί της επιτυχίας του».

Ακόμα ο Φράνσις Αντετοκούνμπο απο-
κάλυψε και τη συμβουλή που του έχει δώσει 
ο αδερφός του: «Να είμαι αφιερωμένος και 
προσηλωμένος στο στόχο μου. Να μάχομαι 
για αυτό που κάνω. Είναι η καλύετρα συμ-
βουλή που θα μπορούσα να έχω»

Φράνσις Αντετοκούνμπο: «Θαυμάζω την 
ταπεινότητα του Γιάννη»

Με τον θάνατο της βασίλισσας 
Ελισάβετ, ο Κάρολος έγινε βασι-
λιάς του Ηνωμένου Βασιλείου στα 
73 του χρόνια και μαζί με αυτόν 
και η σύζυγός του, Καμίλα, 
αποκαλείται πλέον επί-
σημα «βασιλική σύζυ-
γος». Όπως ακριβώς 
ήθελε η μαμά του.

Αυτή η σχέση, 
ωστόσο, έχει βρε-
θεί πολλές φορές στο 
προσκήνιο, αφού άρχισε 
πριν τον γάμο του Καρόλου με 
την Diana, συνεχίστηκε όσο ζού-
σαν μαζί στο παλάτι και επισημο-
ποιήθηκε αφότου η πριγκίπισσα 
της Ουαλίας πέθανε στο αυτοκι-
νητιστικό δυστύχημα το 1997. Για 
το κοινό που αγαπούσε την Diana, 
η Καμίλα ήταν ανέκαθεν υπαίτια 
για όλα, αφού λίγο πριν, η Diana 
είχε επιβεβαιώσει δημόσια στην 
περίφημη συνέντευξή της στο BBC 
ότι στον γάμο τους υπήρχαν τρεις 
άνθρωποι.

Τώρα που ο Κάρολος από διά-
δοχος έγινε βασιλιάς, τα κουτσο-
μπολιά συνεχίζονται. Αυτήν τη φο-
ρά, βασικό θέμα αποτελεί το ποιος 
κάνει κουμάντο σε αυτήν τη σχέση, 
ειδικά μετά τα πρόσφατα βίντεο 
που είδαν το φως της δημοσιότη-

τας. Σε αυτά, ο βασιλιάς έχει κά-
ποιες αντιδράσεις που μοιάζουν 
με αυτές που έχει ένας κακομαθη-
μένος έφηβος και τα βάζει με μία 

πένα η οποία έτρεξε στα 
χέρια του και λερώ-

θηκε. Βέβαια, όταν 
έχει ακουστεί πως 
έχει άνθρωπο να 
του τοποθετεί την 
οδοντόκρεμα στην 

οδοντόβουρτσα, δε 
μας προκαλεί εντύπω-

ση που είναι τόσο μεγάλο 
πρόβλημα το στυλό.

Σύμφωνα με το Express, ένας 
άνθρωπος που δούλευε για τη 
βασιλική οικογένεια, μίλησε για τη 
σχέση μεταξύ Καρόλου και Καμί-

λας και είπε ό,τι ακριβώς έχουν οι 
περισσότεροι στο μυαλό τους ανα-
φορικά με το ζευγάρι: Ότι η Καμί-
λα είναι αυτή που κάνει κουμάντο.

«Είναι το μυστικό όπλο του βα-
σιλιά», είπε η πηγή αναφέροντας 
πως η Καμίλα είναι ο άνθρωπος 
στον οποίο ακόμα και ανομολόγη-
τα έχουν στηριχτεί πολλοί για να 
δίνει δύναμη στον Κάρολο. Πολ-
λοί το αποδίδουν στο γεγονός ότι 
έχει ζήσει 50 χρόνια εκτός βασι-
λικής οικογένειας, οπότε μπορεί 
να ταυτιστεί περισσότερο με τον 
κόσμο. Άλλοι αναφέρουν τη συ-
μπεριφορά της ως μέρος στρα-
τηγικής που ακολουθεί από τότε 
που τον γνώρισε. 

Ποιος κάνει κουμάντο στη σχέση
 Καρόλου – Καμίλας;

Τζον Χαμ: Διαψεύδει ότι έχει σχέση με τη 
Τζένιφερ Άνιστον

Showbiz

Οι 
υποψίες όλων 

επιβεβαιώθηκαν  

«Η Μάρθα Καραγιάννη δεν ήταν άθεη. Σε όλη της τη ζωή έψαχνε να ανακαλύψει 
τον Θεό, διάβαζε και γύρισε όλη την υφήλιο. Απλώς δεν ήθελε το τελετουργικό, 

ήταν αντιστάρ. Υπάρχουν άτομα που το δέχονται και άτομα που δεν το δέχονται» 
Δημήτρης Σούρας – Ψυχίατρος

Μετά το 
εξώδικο, έρχεται 

αγωγή ύψους ενός 
εκατομμυρίου

Είναι εδώ και 
δύο χρόνια σε 

σχέση με την Άννα 
Οσεόλα  
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

GREEN COLA  •  Βιομηχανία Αναψυκτι-
κών - 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

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

''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  : 2551305123ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 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

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα των 
Νοηματικών Γλωσσών
Ευρωπαϊκές Ημέρες 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Αθλητισμού
Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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 Αλεξανδρού-
πολης, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 25510 
89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-28288, 
2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:20 - 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  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Χατζησωτηρίου Ανατολικής Θράκης 47 (ένα-
ντι ΙΚΑ) ✆25510 27333

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζαφειριάδης Χρήστος Βασ. Κωνσταντίνου 
82 ✆2552023803

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

Ξανθίππη, Ξάνθιππος, 
Πολυξένη

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η Σύνοδος του Ανάδρομου Ερμή με τον 
Ήλιο στον Ζυγό, ευνοεί συνεργασίες, 
διαπροσωπικές σχέσεις και σημαντι-
κές συναναστροφές, οι οποίες βελτι-
ώνονται στο έπακρο, λόγω των δικών 
σου ταλαντούχων εκφραστικών μέσων, 
αλλά και της καλοπροαίρετης συμπε-
ριφοράς σου, αγαπητέ Κριέ!  

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, η ημέρα, φέρνει τρε-
ξίματα για υποχρεώσεις και εκκρεμό-
τητες της καθημερινότητας, με την Σύ-
νοδο του Ανάδρομου Ερμή με τον Ήλιο 
στον Ζυγό! Οφείλεις τώρα να δείξεις 
το σοβαρό και ώριμο χαρακτήρα σου!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Δίδυμε, η κοινωνική 
σου ζωή αλλά και η φήμη σου, βελτι-
ώνονται όλο και περισσότερο με την 
Σύνοδο του Ανάδρομου Ερμή με τον 
Ήλιο στον Ζυγό! Καλή ημέρα η σημερι-
νή για να εκμεταλλευτείς την αυξημένη 
σου δημιουργικότητα σε όλες σου τις 
δραστηριότητες!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, με την Σύνοδο του 
Ανάδρομου Ερμή με τον Ήλιο στον Ζυ-
γό, επικεντρώνεσαι σε σπίτι και οικο-
γένεια! Συγγενικές σχέσεις εξομαλύ-
νονται, όπως και λύνονται θέματα που 
είχαν προκύψει μέσα στο σπίτι ή σε μία 
υπόθεση με ακίνητα!      

ΛΕΩΝ
Την σημερινή ημέρα, μέσα από συζη-
τήσεις και επαφές, θα καταφέρεις να 
ξεπεράσεις κάθε είδους πρόβλημα και 
να βρεις λύσεις, φίλε Λέοντα! Είσαι κοι-
νωνικός, συμπαθής και δημοφιλής και 
με την Σύνοδο του Ανάδρομου Ερμή με 
τον Ήλιο στον Ζυγό, θα έχεις σίγουρα 
ευχάριστα νέα και ειδήσεις!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Παρθένε, η Σύνοδος 
του Ανάδρομου Ερμή με τον Ήλιο στον 
Ζυγό, θα σε βοηθήσει να ηρεμήσεις, να 
χαλαρώσεις και να συνομιλείς μόνο με 
άτομα που έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη 
και μπορείς να στηριχτείς επάνω τους! 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα, με την Σύνοδο 
του Ανάδρομου Ερμή με τον Ήλιο στο 
δικό σου Ζώδιο, έχεις τύχη σε κοινω-
νικές επαφές, έχεις ευχάριστες συνα-
ντήσεις, χαρούμενες ειδήσεις και νέα! 
Επιπλέον, μπορείς να απολαύσεις και 
χαρμόσυνες μετακινήσεις!        

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Σκορπιέ, με την Σύνο-
δο του Ανάδρομου Ερμή με τον Ήλιο 
στον Ζυγό, οφείλεις να ηρεμήσεις και 
να αναγνωρίσεις μέσα σου τι ακριβώς 
επιθυμείς και χρειάζεσαι από την κα-
θημερινότητα σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Είσαι ιδιαίτερα τυχερός σήμερα φίλε 
Τοξότη! Η Σύνοδος του Ανάδρομου 
Ερμή με τον Ήλιο στον Ζυγό, σε ωθεί 
να βρεις τρόπους, ώστε να ενισχύσεις 
και να εμπλουτίσεις την κοινωνική σου 
ζωή, μέσα από επαφές, επικοινωνίες και 
νέες γνωριμίες!          

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα οφείλεις να αποδείξεις την σο-
βαρότητα και την ωριμότητα σου Αι-
γόκερε! Εκμεταλλεύσου την Σύνοδο 
του Ανάδρομου Ερμή με τον Ήλιο στον 
Ζυγό, ώστε να ασχοληθείς με την βελ-
τίωση της κοινωνικής σου εικόνας και 
της φήμη σου!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα φίλε Υδροχόε, με την Σύνοδο 
του Ανάδρομου Ερμή με τον Ήλιο στον 
Ζυγό, ανανεώνεσαι κοινωνικά και κερ-
δίζεις και πάλι αισιοδοξία και διάθεση 
για αλλαγή και ψυχαγωγία! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, η σημερινή Σύνοδος του 
Ανάδρομου Ερμή στον Ζυγό, σε καθι-
στούν ιδιαίτερα ικανό να διαβάζεις τις 
προθέσεις και τις σκέψεις των συνομι-
λητών σου.Με όπλα το ένστικτό σου και 
την διορατικότητα σου, αντιλαμβάνεσαι 
πλήρως τι χρειάζεσαι!

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

Τροφές για λαμπερό 
δέρμα

Λιπαρά ψάρια
Ο σολομός, ο τόνος και η σαρδέ-

λα περιέχουν σε αφθονία το ωμέγα-3 
ιχθυέλαιο το οποίο έχει θετική επίδρα-
ση σε μαλλιά και δέρμα. Γενικά τα λι-
παρά ψάρια είναι ένας φυσικός τρόπος 
για να μείνετε ενυδατωμένοι σε δέρμα 
και μαλλιά.

Σπανάκι
Το σπανάκι είναι γνωστό για τις αντι-

γηραντικές του ιδιότητες. Περιέχει βι-
ταμίνη Α και C οι οποίες κρατούν υγιή 
τα κύτταρα του δέρματος. Ειδικά τα 
άτομα που έχουν έλλειψη της βιταμί-
νης C, συνήθως έχουν και πρόβλημα 
ξηροδερμίας.

Στρείδια
Είναι πλούσια σε ψευδάργυρο ο 

οποίος ενισχύει το ανοσοποιητικό και 
παράλληλα έχει θετική επίδραση στο 

δέρμα.
Λάδι καρύδας
Το συχνό μασάζ στο κεφάλι με λά-

δι καρύδας βοηθά στην καταπολέμηση 
της πιτυρίδας. Το λάδι αυτό έχει επίσης 
αντι-μικροβιακές ιδιότητες, λαυρικό οξύ 
και λιπαρά οξέα που βοηθούν στην εν-
δυνάμωση της τρίχας.

Ανανάς
Κρατά το δέρμα ενυδατωμένο και 

βοηθά στην πρόληψη της εμφάνισης 
ρυτίδων και λεπτών γραμμών στο πρό-
σωπο. Περιέχει αντιοξειδωτικά, βιταμί-
νες και μέταλλα που βοηθούν στην κα-
ταπολέμηση της ακμής.

Καρύδια
Είναι το κατάλληλο σνακ για υγιές 

και λαμπερό δέρμα. Τα θρεπτικά συ-
στατικά που περιέχουν καταπολεμούν 
τις φλεγμονές του δέρματος και το κρα-
τούν ενυδατωμένο.

Επίσης τα καρύδια προστατεύουν 
το δέρμα από τις βλαβερές ακτίνες UV, 
ενώ η βιταμίνη Β που περιέχουν ενδυ-
ναμώνει την τρίχα.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα
οικόπεδα στο κέντρο του Τυχερού Νομού
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού.
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491
όλο το 24ωρο.
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Στην τελευταία του συνε-
δρίαση το διοικητικό συμβού-
λιο της Ελληνικής Φίλαθλης 
Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης ασχολήθηκε 
με τους τόπους διεξαγωγής 
των Πανελληνίων πρωταθλη-
μάτων, όπως και των αναπτυ-
ξιακών τουρνουά της περιόδου 
2022-2023 και τους οριστι-
κοποίησε σχεδόν όλους. Η 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοινώνει λοι-
πόν, τις πόλεις για τη φετινή 
σειρά των ατομικών αναπτυ-
ξιακών πρωταθλημάτων, που 
περιλαμβάνουν 6 τουρνουά 
και τον τελικό του θεσμού, 
όπως και τις πόλεις για τα 4 
από τα 5 Πανελλήνια πρωτα-
θλήματα της σεζόν.

Στον κατάλογο των αναπτυ-
ξιακών τουρνουά διαπιστώ-

νει κανείς το όνομα της Αλε-
ξανδρούπολης που επιστρέφει 
στον χάρτη των σημαντικών 
διοργανώσεων. Θυμίζουμε ότι 
την προηγούμενη φορά που 
φιλοξένησε πανελλήνιο ανα-
πτυξιακό τουρνουά, αυτό στέ-
φθηκε με τεράστια επιτυχία, 
οργανωτική και αγωνιστική.

Μία εκκρεμότητα υπάρχει 
για την κορυφαία διοργάνω-
ση, το Πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα ανδρών-γυναικών. Η ομο-
σπονδία έχει αποφασίσει να το 
πραγματοποιήσει σε περιοχή 
της Βόρειας Ελλάδας, αλλά 
τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει 
ακόμα επειδή το διήμερο 25-
26 Μαρτίου 2022, στο οποίο 
έχει προγραμματιστεί να γί-
νει, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 

αθλήματος (ETTU) για όλες τις 
χώρες, παρουσιάζει δυσκολία 
με την εθνική επέτειο.

Οι τόποι διεξαγωγής των 
αναπτυξιακών πρωταθλημά-
των:

Πρώτο τουρνουά στις 22-
23 Οκτωβρίου 2022 στην 
Αγριά Βόλου

Δεύτερο τουρνουά 19-20 
Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα, 
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Τρίτο τουρνουά 03-04 Δε-

κεμβρίου 2022 στην Αλεξαν-
δρούπολη

Τέταρτο τουρνουά 14-15 
Ιανουαρίου 2023 στην Πάτρα

Πέμπτο τουρνουά 04-05 
Φεβρουαρίου 2023 στη Θεσ-
σαλονίκη

Έκτο τουρνουά 25-26 Φε-
βρουαρίου 2023 στην Αθή-
να (δεν έχει οριστικοποιηθεί 
η περιοχή)

Μεγάλος τελικός αναπτυξι-
ακών τουρνουά στις 1-2 Απρι-

λίου 2023 στην Καβάλα
Οι τόποι διεξαγωγής των 

Πανελληνίων πρωταθλημά-
των:

Το πρωτάθλημα ανδρών-
γυναικών στις 25-26 Μαρτί-
ου 2023 στη Βόρεια Ελλάδα 
(δεν έχει οριστικοποιηθεί η πό-
λη, παρατηρείται δυσκολία στη 
διαθεσιμότητα κλειστών γυ-
μναστηρίων λόγω της 25ης 
Μαρτίου)

Το πρωτάθλημα εφήβων-

νεανίδων στις 08-11 Απριλίου 
2023 στη Σαλαμίνα

Το πρωτάθλημα παίδων-κο-
ρασίδων στις 20-23 Απριλίου 
2023 στο Λουτράκι Κορινθίας

Το πρωτάθλημα Νέων αν-
δρών-Νέων γυναικών στις 13-
14 Μαΐου 2023 στο Δερβένι 
Κορινθίας

Το πρωτάθλημα παμπαί-
δων-παγκορασίδων στις 03-
05 Ιουνίου 2023 στα Τρίκαλα 
Θεσσαλίας

Η Αλεξανδρούπολη ξανά στον χάρτη των 
σημαντικών διοργανώσεων στο πινγκ πονγκ

ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΉΣΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ 
ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη 
φορά που φιλοξένησε πανελλήνιο 
αναπτυξιακό τουρνουά, αυτό στέφθηκε 
με τεράστια επιτυχία, οργανωτική και 
αγωνιστική

Στο γήπεδο “Φώτης Κοσμάς” 
στην Αλεξανδρούπολη βρέθη-
καν τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 
οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές 
του ΠΑΟΚ όπου αντιμετώπισαν 
τους παλαίμαχους της Αλεξαν-
δρούπολης σε φιλικό αγώνα.

Τον αγώνα διοργάνωσε ο 
Σύλλογος Παλαίμαχων Ποδο-
σφαιριστών Αλεξανδρούπολης 
και ο Δήμος, ενώ στο τέλος ακο-
λούθησε βράβευση των παλαί-
μαχων ποδοσφαιριστών που τί-
μησαν διαχρονικά το ελληνικό 
ποδόσφαιρο!

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιρι-
στές εισήλθαν στον αγωνιστικό 
χώρο συνοδευόμενοι από παιδιά 
της Ακαδημίας του Ποντιακού. 
Αθλητές των τμημάτων Κ8 και 
Κ10 είχαν την ευκαιρία να δουν 
από κοντά τους ποδοσφαιριστές, 
να κάνουν είσοδο μαζί τους στον 
αγωνιστικό χώρο, να φωτογρα-
φηθούν μαζί τους και να ακού-

σουν χρήσιμες συμβουλές από προ-
σωπικότητες που τίμησαν το Ελληνικό 
Ποδόσφαιρο.

Επιπλέον είχαν τη χαρά πριν την 
έναρξη του αγώνα αλλά και κατά τη 
διάρκεια του ημιχρόνου να παίξουν τα 
ίδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και 
να φύγουν στο τέλος χαρούμενα από 

την πολύ όμορφη εμπειρία.
Ακολούθησε γεύμα σε γνωστή 

παραλιακή ταβέρνα της πόλης όπου 
έγιναν βραβεύσεις, ενώ οι παλαίμα-
χοι του ΠΑΟΚ δώρισαν και φανέλα 
της ομάδας στον δήμαρχο Αλεξαν-
δρούπολης

Ξύπνησαν μνήμες οι παλαίμαχοι Αλεξανδρούπολης 
και ΠΑΟΚ στον μεταξύ τους αγώνα
Το παιχνίδι άνοιξε 
την αυλαία για την 
αδελφοποίηση των 
δυο συλλόγων
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