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Ξεκινά η αλιευτική περίοδος 
στον Έβρο 

Με έντεκα σκάφη ξεκινά δειλά – δειλά για την περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης η αλιευτική περίοδος η οποία ουσιαστικά θα διαρκέσει 
μέχρι τις 23 Μαΐου. Σαρίκας: Δυσβάσταχτα τα έξοδα, λίγα τα αλιεύματα
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«Η Αναπηρία τρόπος 
ζωής και όχι ντροπής» 

Τονίστηκε στην ομιλία του Πα-
γκόσμιου Πρωταθλητή ΑΜΕΑ 
Ανδρέα Μόμτσου στο Διδυμό-
τειχο. Εγκαίνια του νεοδημιουρ-
γηθέντος γραφείου του Παραρ-
τήματος ΑΜΕΑ Διδυμοτείχου
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Δημιουργικά Εργαστήρια 
Γαλλικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού στο “Σπίτι 

της Αντουανέττας"

Τα ateliers απευθύνονται 
σε παιδιά ηλικίας 5-8 ετών 

με πλήθος δράσεων
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Αλεξανδρούπολη: Ανακοινώθηκε 
«Δίκτυο Πολιτών» με άρωμα 
αυτοδιοικητικών εκλογών 

Με το όνομα “ΚΥΨΕΛΗ Ιδεών & Δράσης” για τον Δήμο Αλεξ/πο-
λης”. Τα πρώτα πρόσωπα που συμμετέχουν και οι «κεντρικές ση-

μαίες» του «Δικτύου»
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Την Κυριακή 6/10 η Γενική Την Κυριακή 6/10 η Γενική 
Συνέλευση της Κινηματογραφικής Συνέλευση της Κινηματογραφικής 
Λέσχης Αλεξ/ποληςΛέσχης Αλεξ/πολης

Απεβίωσε ο Πέτρος Φίκας, Απεβίωσε ο Πέτρος Φίκας, 
παλιός Φαρμακοποιός της παλιός Φαρμακοποιός της 
ΑλεξανδρούποληςΑλεξανδρούπολης

Στο 80% η μείωση της 
επισκεψιμότητας στη Δαδιά
Το χωριό εισπράττει πλέον την τεράστια πτώση 

της επισκεψιμότητας στο δάσος δηλώνει ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Ηλίας Βίντζης… 

Σημάδια απογοήτευσης προβληματισμού δύο 
μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά
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Κορονοϊός: 85 νεκροί και 54.649 
κρούσματα σε εβδομαδιαία βάση, 
εκτοξεύονται τα νέα κρούσματα  
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22.344 έκτακτοι και 
18000 μόνιμοι θα 
προσληφθούν το 2023 
σε δήμους και δημόσιο

● Ποια είναι η στόχευεση, πού θα δοθεί προτεραιότητα

● Για τον Μάρτιο προγραμματίζεται ο μεγάλος πανελλήνιος διαγωνισμός προσλήψεων 

● Έρχονται 500 προσλήψεις μόνιμων δασολόγων και δασοπόνων…. 

    Πράσινο φως μετά από 20 χρόνια
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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
610
Ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος 
αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυ-
ζαντίου μετά την ανατροπή του διε-
φθαρμένου Φωκά.

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

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

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

1951
Αρχίζουν οι 1οι Μεσογειακοί Αγώνες 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που 
θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρί-
ου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους 
οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ 
Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της ∆ι-
εθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και 
στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κά-
τοικο Αλεξανδρείας και Ιωάννη Κε-
τσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπι-
ακών Αγώνων.

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1951
Μπομπ Γκέλντοφ, ιρλανδός τρα-
γουδοποιός (The Boomtown Rats), 
συγγραφέας, ηθοποιός και πολιτικός 
ακτιβιστής (Live Aid).

ΘΑΝΑΤΟΙ
2011
Στίβεν Πολ Τζομπς, αμερικανός επι-
χειρηματίας, συνιδρυτής με τον Στιβ 
Βόσνιακ της Apple Computer. (Γεν. 
24/2/1955)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Ψάχνουν λύσεις για τα σύνορα του Έβρου… 
«Η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι»

05
OKT
2010

Στενότερη συνεργασία από την ΕΕ, θα ζητήσει η Ελ-
λάδα στο θέμα της αντιμετώπισης των μεταναστευτικών 
ροών, δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρή-
στος Παπουτσής, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή πολιτικών φορέων, 
του στρατού και της αστυνομίας. «Καλούμε την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, να αναλάβει πρωτοβουλίες. Να αναλάβει τις 
ευθύνες της απέναντι σε μια χώρα, που δέχεται σήμερα τη 
μεγαλύτερη πίεση μεταναστευτικών ροών στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο υπουργός. Όπως 
πρόσθεσε ο κ.Παπουτσής, πρέπει να υπάρξουν «έντονες 
διπλωματικές πιέσεις προς εκείνες τις χώρες από τις οποίες 
προέρχονται οι μετανάστες, αλλά και προς εκείνες μέσω των 
οποίων διακινούνται οι μετανάστες». Κοινή Επιτροπή που 
συγκροτήθηκε από αρμόδιους φορείς θα παρακολουθεί το 
φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης και θα παρου-
σιάσει προτάσεις σε μία επόμενη κυβερνητική συνάντηση. 
Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος οι Υφυπ. Εσωτερικών, 
Γ.Ντόλιος, οι αρχές του Έβρου, ο αρχηγός της Αστυνομίας, 
Λ.Οικονόμου και επιτελείς του στρατού και της αστυνομίας

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:17
Δύση - 18:52

14...23
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12...22
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Ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο τρίτος πιο ψυχρός από το 2010 στη Βόρεια Ελλάδα, μετά το 2014 και το 2016, 
όταν είχαν καταγραφεί ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία στη χώρα 
μας τον Σεπτέμβριο του 2022 κυμάνθηκε κοντά στον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019, όμως το τελευταίο 
δεκαήμερο του μήνα καταγράφηκε ένα από τα πιο ψυχρά διαστήματα των τελευταίων 12 ετών για μήνα Σε-
πτέμβριο, σύμφωνα με τις καταγραφές 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/
meteo.gr.

Με τα «έξυπνα» καθιστικά 
σώματα, τα μονά καθίσμα-
τα τις ταίστρες ζώων κ.α. 
θέλαμε να συμπράξουμε 
σε παρεμβάσεις που θα κά-
νουν ακόμα πιο ελκυστική 
την αγορά της πόλης 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Είπαν

Τον Ιούλιο του 2020 πραγμα-
τοποιήσαμε για πρώτη φορά 
συνδυασμένη μεταφορά πλοί-
ου – τρένου και αποστείλαμε 
μία πλήρους φορτίου αμαξο-
στοιχία στο λιμένα της Κω-
στάντζα της Ρουμανίας. Έκτο-
τε έχουμε κάνει δρομολόγια, 
σίγουρα στη Ρουμανία, αλλά 
έχουμε φτάσει είτε στην Κε-
ντρική Ευρώπη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Ένα από τα αγαπητά πρόσω-
πα της παλιάς ρομαντικής Αλε-
ξανδρούπολης απεβίωσε χθες σε 
ηλικία 85 ετών. Ο Πέτρος Φίκας, 
παλιός φαρμακοποιός της πόλης 
δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας, 
όπως γράφει ο Γιάννης Μαλκί-
δης στη σελίδα του στο φβ, «Ο 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ "ΣΥΜΒΟΛΟ" 
ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ...ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ 
ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
"ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ", ΠΟΥ ΣΠΑ-
ΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗ-
ΜΕΡΑ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΝΤΙΣ-
ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ . Αριστοκράτης, 
ευγενής, κύριος με τα "όλα" του, 
κομψός, γελαστός, χαμηλών τό-
νων και πάντα εξυπηρετικός με τους πε-
λάτες του κατά την διάρκεια της επαγ-
γελματικής του δραστηριότητας. Εκεί 
στο γνωστό σημείο της αρχής της οδού 
ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΒΥΡΗ ( παραδίπλα από τον 
ΟΤΕ ) ο αγαπημένος όλης της πόλης 
ΠΕΤΡΟΣ, δραστηριοποιήθηκε για δε-
καετίες διατηρώντας - από το 1969- 
ένα ιστορικό φαρμακείο από το οποίο...
περάσαμε σε καλές και κακές στιγμές 
της ζωής μας, οι περισσότεροι. Μαζί με 

την αγαπημένη του σύζυγο του ΙΝΩ... 
διατηρούσαν μέχρι πρόσφατα άσβε-
στη τη μνήμη των ωραίων, γηγενών 
και "αθορυβων" συμπολιτών περασμέ-
νων εποχών, που δυστυχώς πέρασαν 
ανεπιστρεπτί.

Τότε που σε μια βόλτα στους δρό-
μους της Αλεξανδρούπολης, η ΚΑΛΗ-
ΜΕΡΑ και η ευγένεια περίσσευαν !!! 
ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, ΠΕΤΡΟ !Θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του».

Γ.Π.

Απεβίωσε ο Πέτρος Φίκας

Για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

«Αστυνομία ανέργων»; 
Τι άλλο θα σκεφτείτε;

Έντονες είναι οι αντιδράσεις μετά την 
έγκριση του "ποινολογίου" για τους ανέρ-
γους που κατά περίπτωση επιβάλλει δι-
ακοπή στην καταβολή του επιδόματος 
ανεργίας και διαγραφή από τα μητρώα 
από έξι μήνες έως και δύο έτη.

Το ποινολόγιο εγκρίθηκε από το ΔΣ της 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, (ΔΥ-
ΠΑ), πρώην ΟΑΕΔ, ενώ σε ειδικές περι-

πτώσεις προβλέπεται μέχρι και διεκδίκηση 
επιστροφής χρημάτων, αλλά και πρόστιμα 
για τυχόν υποβολή ψευδών δηλώσεων. Η 
έγκριση ήρθε ένα χρόνο μετά την ψήφι-
ση του σχετικού νόμου 4921/2022 του 
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Κωστή Χατζηδάκη. (News247.gr)

Σοβαρά τώρα… τι άλλο θα σκεφτείτε, 
τι άλλο μπορεί να επινοήσετε; 

Γ.Π.

4 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των 
Ζώων. Πολλά είδη παγκοσμίως, κινδυ-
νεύουν με εξαφάνιση, βασανίζονται, 
θανατώνονται για το χρήμα κυρίως, 
αλλά και από κάθε άρρωστο μυαλό για 
ευχαρίστηση και 
από μίσος πολλές 
φορές. Μοναδι-
κός υπεύθυνος κι 
εχθρός αυτών των 
ψυχών, το άθλιο 
ανθρώπινο είδος, 
ο καταστροφέας 
και καταπατητής 
της πανίδας και 
της χλωρίδας. Αν 
κάποιος δεν έχει 
θέση στον πανέ-
μορφο πλανήτη 
Γη, είναι το δίπο-
δο που έχει δήθεν 
λογική και προο-
δεύει!!! Ευτυχώς 

υπάρχουν κι εξαιρέσεις, που δίνουν 
τον αγώνα τους για την σωτηρία κι ευ-
ζωία των πλασμάτων αυτών και ίσως 
υπάρχει μια ελπίδα για τον μέλλον.

Ν.Π.

Καταδικάστηκαν για το εργατικό 
ατύχημα στη Μάνη Διδχου

Καταδικάστηκαν από το Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Ορεστιάδας οι δύο 
κατηγορούμενοι για το εργατικό ατύχη-
μα που συνέβη στις 22 Νοεμβρίου του 
2017 στο ΣΙΛΟ Μάνης της Ένωσης Συ-
νεταιρισμένων Αγροτών Διδυμοτείχου, 
στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 62χρονος 
εργάτης Γιασάρ Πατσιά. Σύμφωνα με την 
ΕΡΤ Ορεστιάδας, στον πρόεδρο της Ένω-
σης και στον υπεύθυνο επιτήρησης του 
κοχλία που γράπωσε από τα ρούχα τον 
άτυχο εργάτη και τον τραυμάτισε θανά-
σιμα, επιβλήθηκε ποινή 2 ετών και 8 μη-
νών στον καθένα, με αναστολή, χωρίς να 
τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. 
Και οι δύο άσκησαν έφεση. 

Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστη-
καν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με-
τά και την πρόταση του Εισαγγελέα που 
ζήτησε “να κηρυχτούν ένοχοι”. 

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύ-
χημα συνέβη μέσα στον χώρο όπου λει-
τουργούσε ο κοχλίας, στον οποίο, υπό 
κανονικές συνθήκες, δεν θα έπρεπε να 
υπάρχει ανθρώπινη παρουσία δίπλα στο 
μηχάνημα και τα μέτρα ασφάλειας είναι 
ανύπαρκτα. Ωστόσο, ο Γιασάρ Πατσιά πή-
ρε οδηγία να εισέλθει στον στενό θάλαμο 
και με το φτυάρι να σπρώχνει τον ηλίαν-
θο προς το κέντρο του κοχλία, ο οποίος 
σε κάποια περιστροφή του γράπωσε τον 
εργάτη και τον παρέσυρε μέσα στο μηχά-
νημα, σκοτώνοντάς τον ακαριαία. 

ΕΡΤ Ορεστ.
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Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και 
ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμ-
βουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 
παρακάτω θέματα:

Αιτήσεις - Ενημερώσεις.
1. Έγκριση κατασκευής λυόμενης ρά-

μπας ΑΜΕΑ επί πεζοδρομίου στην οδό 
Αίνου στην Αλεξανδρούπολη. (Εισηγ. κ. 
Τανταλάκης Θ.)

2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 
Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης.

(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
3. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 

Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης.

(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
4. Υποβολή αίτησης παραχώρησης χρή-

σης ακινήτου της ΕΤΑΔ ΑΕ στο Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης . (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου 
Ελ.)

5. Λήψη Απόφασης για τη μεταβίβαση 
σε ιδιώτη προσκυρωτέας δημοτικής έκτα-
σης εμβαδού 22,35 τ.μ. στο ΟΤ 85 του 
ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης.

(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
6. Μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλ-

λευσης περιπτέρου από την Μπαμπάλα - 
Μηταρά Χρυσάνθη στην Μπαμπάλα Βα-
σιλική του Αθανασίου λόγω θανάτου της 
πρώτης και λόγω ύπαρξης ποσοστού ανα-
πηρίας άνω του 67% της δεύτερης (κόρη).

(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
7. Καθορισμός και επικαιροποίηση Δι-

δάκτρων του Δημοτικού Ωδείου Αλεξαν-
δρούπολης, παραρτήματος αυτού Δημο-
τικής Ενότητας Φερών και Εργαστηρίου 
Εικαστικών, για το εκπαιδευτικό έτος 
2022-23. (Εισηγ. κ. Κολλάρου Μ.)

8. Έγκριση αύξησης ωραρίου τακτι-
κού υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου ορισμένου χρόνου μειωμέ-
νου ωραρίου.

(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου - Συτμαλίδου 
Ελ.)

9. Έγκριση παραχώρησης, χρήσης, χώ-
ρου στο Σύλλογο «Λέσχη Εθνοφυλακής 
Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Βουρδό-
λης Θ.)

10. Έγκριση παραχώρησης, χρήσης, χώ-
ρου στο Σύλλογο «ΚΟΤΙΝΟΣ». (Εισηγ. κ. 
Βουρδόλης Θ.)

11. Εγγραφή οχημάτων στην Υπηρε-
σία του Δήμου για επαναχρησιμοποίηση 
Ι.Χ. από την κατηγορία ΟΤΚΖ. (Εισηγ. κ. 
Δαστερίδης Ηλ.)

12. Κατανομή πιστώσεων για λειτουρ-
γικές δαπάνες Γ' δόση 2022 (Α' Χ.Ε. 2022) 
των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης, Ν. Έβρου.

(Εισηγ. κ. Μουλατζίδου - Λαζαρίδου Δ.)
13. Εξαίρεση του Δήμου Αλεξανδρού-

πολης από τους περιορισμούς του ΦΕΚ 
443/Δ/26.07.2021. (Εισηγ. κ. Κυριακί-
δης Ευθ.)

14. Σύνδεση της περιοχής Τέρμα Άβα-
ντος για χρήση internet. (Εισηγ. κ. Λα-
μπάκης Ευ.)

15. Τροποποίηση σύμβασης του Δήμου 
με εμπορική ανάδοχο εταιρεία.

(Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευ.)
16. Έγκριση 24ωρης λειτουργίας και 

λειτουργίας της Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες Υπαλλήλων συγκεκριμένων ειδικο-
τήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι-
ών του Δήμου Αλεξανδρούπολης . (Εισηγ. 
κ. Σεφεριάδης Σ.)

17. Αντικατάσταση τακτικού μέλους 
- εκπροσώπου της Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Επι-
τροπή Διαβούλευσης. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος 
του Δ.Σ.)

Συνεδριάζει σήμερα 
το Δημοτικό 
Συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης

Ο Θεατρικός Σύλλογος 
Διδυμοτείχου απευθύνει 
κάλεσμα συμμετοχής σε 
όσους ενήλικες ενδιαφέ-
ρονται να ενταχθούν στην 
Ομάδα για τη νέα θεατρι-
κή περίοδο 2022-2023. Η 
πρώτη συνάντηση γνωρι-
μίας και προγραμματισμού 
θα γίνει την ερχόμενη Κυ-
ριακή 9 Οκτωβρίου 2022, 
στις 18:30, στο δημοτικό 
θέατρο Διδυμοτείχου.Επι-
κοινωνία: κιν. 6907234163 
(Δέσποινα Μιχαηλίδου) και 
fb: theasydidymoteichoy

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΣΟΥΦΛΙ

Ξεκίνησε χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ορε-
στιάδας η εκδίκαση της υπόθεσης του εργατικού 
ατυχήματος που συνέβη τον Νοέμβριο του 2017 
στο ΣΙΛΟ Μάνης της Ένωσης Συνεταιρισμένων 
Αγροτών Διδυμοτείχου, όταν ένας 64χρονος εργά-
της έχασε τη ζωή του σε περιστρεφόμενο κοχλία. 
Ο άνδρας εργαζόταν στο συγκεκριμένο μηχάνημα 
σπρώχνοντας με φτυάρι τον ηλίανθο προς το κέ-
ντρο του κοχλία, όταν σε μία περιστροφή «πιάστη-
καν» τα ρούχα του και παρασύρθηκε από την κίνηση, 
με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Η 
κατηγορία που βαραίνει τους δύο κατηγορούμενους 
είναι η «ανθρωποκτονία εξ αμελείας». (ΕΡΤ Ορ)

Στα πλαίσια αντιμετώπισης της 
πανδημίας Covid-19, θα πραγ-
ματοποιηθούν από Κλιμάκιο του 
ΕΟΔΥ οι παρακάτω δωρεάν δειγ-
ματοληψίες (rapid test) ανίχνευ-
σης του ιού covid-19
Τετάρτη 05/10/2022, 9:30-14:30 
στο Ιατρείο Τυχερού
Πέμπτη 06/10/2022, 09:30-
13:30 στο Αμόριο στην κοινότητα 
Παρασκευή 07/10/2022, 9:30-
14:30 στο Κέντρο Υγείας Σου-
φλίου
Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες 
κατά την προσέλευσή τους να φο-
ρούν μάσκα και να γνωρίζουν τον 
ΑΜΚΑ τους

Τον προεκλογικό της αγώνα ξεκινά 
η παράταξη «Δημοτική Επαναφορά» 
με επικεφαλής τον Χρήστο Καζαλτζή, 
που θα διεκδικήσει τον δήμο Ορεστι-
άδας στις εκλογές του Οκτωβρίου 
του 2023. Η «Δημοτική Επαναφορά» 
θα κάνει την πρώτη της προεκλογική 
εκδήλωση το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, 
στις 7 το απόγευμα στο αναψυκτήριο 
του Σπηλαίου της δημοτικής ενότη-
τας Τριγώνου. Στη διάρκειά της θα 
παρουσιαστεί το νέο λογότυπο, οι 
προτάσεις για την επόμενη δημοτι-
κή περίοδο και τα πρώτα ονόματα 
υποψηφίων.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κινηματο-
γραφικής Λέσχης Αλεξ/πολης προσκαλεί 
όλα τα μέλη της Λέσχης στην  Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση  την Κυριακή 
16 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6.00μ.μ. 
στην αίθουσα του Ιστορικού Μουσείου 
Αλεξανδρούπολης (Λεωφ. Δημοκρατίας 
335, ισόγειο). Σε περίπτωση  μη απαρτί-
ας,  η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  
την ίδια μέρα την Κυριακή 16 Οκτωβρί-
ου 2022 και ώρα 7.00μ.μ. 

ΝΕΟ ΔΣ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ            

Προσπάθεια να πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση με 
17 θέματα στην ημερήσια διάταξη

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
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Μια νέα πρωτοβουλία με 
έντονο άρωμα αυτοδιοικητι-
κών εκλογών έκανε χθες επί-
σημα την εμφάνισή της. Πρό-
κειται για την ονομαζόμενη ως 
«Κυψέλη Ιδεών και Δράσης 
για τον Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης» που προσδιορίζεται ως 

«δίκτυο πολιτών», ωστόσο 
εύκολα αντιλαμβάνεται κα-
νείς από το promo βίντεο που 
δημοσιοποιήθηκε, πως στό-
χος θα είναι η παρουσία στις 
επερχόμενες εκλογές Α΄βαθ-
μού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
σε ένα χρόνο. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
σχετικό video στο δελτίο τύ-
που έχει ο Στάθης Ασπιώτης, 
πρόεδρος του Εργατυουπαλ-
ληλικού Κέντρου Έβρου αλ-
λά και πρόσωπα που συνέ-
δεσαν την παρουσία τους το 
προηγούμενο διάστημα με την 

δημοτική αρχή του κου Ζα-
μπούκη όπως οι Αντώνης Κα-
μελίδης, Κυριάκος Αραμπα-
τζής, Κρ. Μπαμπούρα κλπ., 
ενώ διακρίνονται και άλλα 
όπως η σύμβουλος με τον κ. 
Μέτιο, Κατερίνα Φωτιάδου, ο 
αρχιτέκτονας Αθ.Λουκάς κ.α.

Η επίσημη ανακοίνωση 
της Διοικούσα 
Επιτροπής της 
«Κυψέλης»

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοι-
νώνουμε  την ίδρυση του  δι-
κτύου πολιτών “ΚΥΨΕΛΗ Ιδε-
ών & Δράσης” για τον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης”. 

Είναι μία κίνηση Δημοτών 
με κοινό στόχο την ενεργή 
συμμετοχή   στη προσπάθεια 
για μια υγιή πορεία  στη Νέα 
Εποχή  που ξεκινά.

Με κεντρικές σημαίες την 
“Ενεργή Συμμετοχή” και την 
“Κοινωνική Συνοχή”, η δεξα-
μενή σκέψης “ΚΥΨΕΛΗ Ιδεών 
& Δράσης” φιλοδοξεί να συν-
δράμει ενεργά, οργανωμένα 
και συλλογικά  στην:

●  δημόσια συζήτηση για 
τα  επίκαιρα θέματα και τα 
κρίσιμα ζητήματα που επηρε-
άζουν την καθημερινότητα.

●  καταγραφή προβλημά-
των και την αναζήτηση λύ-
σεων.

●  αξιοποίηση ευκαιριών, 
προκλήσεων και προσκλήσε-
ων.

●  κατάθεση προτάσεων 
και ιδεών.

●  διοργάνωση θεματικών 
εκδηλώσεων κοινωνικού & 
αναπτυξιακού ενδιαφέροντος

●  στην συνεργασία με 
φορείς και αντίστοιχα δίκτυα 
πολιτών στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό επ΄ ωφελεία των 
Δημοτών Αλεξανδρούπολης

●  άσκηση συμβουλευτικού 

ρόλου προς την εκάστοτε δη-
μοτική αρχή     

Η ταυτότητα, οι σκοποί, οι 
στόχοι και κάθε άλλη πληρο-
φορία για   την κίνηση πολι-
τών “ΚΥΨΕΛΗ Ιδεών & Δρά-
σης” περιγράφονται στην 
ιστοσελίδα   www.κυψελη.gr .

Διαρκής και τακτική ενη-
μέρωση για τις προτάσεις και 
τις δράσεις της θα υπάρχει 
και μέσω των social media 
του δικτύου.
Γ.Π.

Αλεξανδρούπολη: Ανακοινώθηκε 
«Δίκτυο Πολιτών» με άρωμα 
αυτοδιοκητικών εκλογών 

ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ “ΚΥΨΕΛΗ ΙΔΕΩΝ 
& ΔΡΑΣΗΣ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ”                 

Τα πρώτα πρόσωπα που συμμετέχουν και 
οι «κεντρικές σημαίες» του «Δικτύου»

Παρέμβαση στα γραφεία 
της ΔΕΗ στην Αλεξανδρού-
πολη διοργανώνουν την Τε-
τάρτη 5 Οκτώβρη στις 11:00 
το πρωί εργατικά σωματεία της 
περιοχής.

Συγκεκριμένα, στην κινητο-
ποίηση καλούν τα σωματεία 
Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων Αλεξανδρού-
πολης - Φερών - Σουφλίου «Η 
Ενότητα», Οικοδόμων Αλεξαν-
δρούπολης και Περιφέρειας, 
Τουριστικών Επαγγελμάτων 
Ν. Έβρου, Ιδιωτικών Εκπαιδευ-
τικών Λειτουργών Θράκης και 
Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Έβρου.

Τα σωματεία διεκδικούν:
• Δραστική μείωση και πλα-

φόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού 
ρεύματος.

• Κατάργηση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης και του 
ΦΠΑ σε καύσιμα και Ενέργεια.

• Να σταματήσουν οι διακο-
πές ρεύματος σε οικογένειες 
που αδυνατούν να πληρώσουν 
και να γίνεται επανασύνδεση 
με μόνη προϋπόθεση τη συμ-
φωνία σε διακανονισμό, χωρίς 
προκαταβολή και με πολλές 
χαμηλές δόσεις για αποπλη-
ρωμή των λογαριασμών.

• Διεύρυνση των κριτηρίων 
ένταξης στο Κοινωνικό Οικια-
κό Τιμολόγιο και στο επίδομα 
θέρμανσης, αύξηση του οικο-
γενειακού εισοδηματικού κρι-
τηρίου στα 30.000 ευρώ.

• Κανένα εργατικό και λα-
ϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, 
τηλέφωνο.

• Άμεση αξιοποίηση των εγ-
χώριων πηγών ορυκτών καυ-
σίμων, όπως ο λιγνίτης.

Τα σωματεία στην ανακοί-
νωση - κάλεσμα σημειώνουν 
μεταξύ άλλων: 

Όλους εμάς που παλεύουμε 
καθημερινά για την επιβίωση 
δε μας ταιριάζει να σκεφτόμα-
στε αν θα ανοίξουμε το κλιμα-
τιστικό, το θερμοσίφωνα, αν 
θα βάλουμε πετρέλαιο, αν θα 
βάλουμε τη σόμπα στην πρίζα.

Λύση για μας είναι να ορ-
γανώσουμε τον αγώνα και την 
αλληλεγγύη μας μέσα από 
τα σωματεία μας για να μην 
υπάρξει καμία οικογένεια που 
θα κρυώνει στο σπίτι της, κα-
νένα παιδί που θα ξεπαγιάζει 
την ώρα του μαθήματος, κανέ-
νας ηλικιωμένος και άρρωστος 
που θα κινδυνέψει.

Στην Απεργία στις 9 Νοεμ-
βρίου "στέλνουμε το λογαρια-
σμό" στους επιχειρηματικούς 
ομίλους και στις κυβερνήσεις 
τους».

Παρέμβαση εργατικών σωματείων στη ΔΕΗ 
Διεκδικούν δραστική μείωση στα τιμολόγια 
ρεύματος, κατάργηση του ΕΦΚ & ΦΠΑ σε 
καύσιμα & ενέργεια, να σταματήσουν οι 
διακοπές ρεύματος κ.α.
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Τα νέα κρούσματα κορονοϊ-
ού που κατέγραψε ο ΕΟΔΥ αυ-
ξήθηκαν κατά 10 χιλιάδες από 
την προηγούμενη εβδομάδα, 66 
ασθενείς νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι, ενώ καταγράφηκαν 
85 νέοι θάνατοι. 

Σύμφωνα με τη ενημέρωση 
του ΕΟΔΥ, την τρέχουσα εβδο-
μάδα αναφοράς (26 Σεπτεμβρίου 
2022 - 02 Οκτωβρίου 2022) κα-
ταγράφηκαν 54.649 κρούσματα 
κορονοϊού (5.238 ανά εκατoμμύ-
ριο πληθυσμού: 22% εβδομα-
διαία μεταβολή) εκ των οποίων 
οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 
25% των λοιμώξεων.

Ειδικότερα ο ΕΟΔΥ ανακοί-
νωσε ότι την εβδομάδα αναφο-
ράς καταγράφηκαν 54.649 κρού-
σματα COVID-19 (5.238 ανά 

εκατoμμύριο πληθυσμού: 22% 
εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των 
οποίων οι επαναλοιμώξεις αφο-
ρούν το 25% των λοιμώξεων. Ο 
συνολικός αριθμός των λοιμώ-
ξεων από την έναρξη της παν-
δημίας ανέρχεται σε 4.975.067 
εκ των οποίων 52.0% γυναίκες.

Η κατανομή των νέων κρου-
σμάτων του κορονοϊού στην 
ΑΜΘ, ανά περιφερειακή ενότη-
τα, την εβδομάδα 1-7 Αυγού-
στου, είναι η εξής:

•  Δράμα 404
• Έβρος 737
• Καβάλα 501
• Ξάνθη 536
• Ροδόπη 471

Το σύνολο των εισαγωγών, 
στα νοσοκομεία της επικράτειας, 

την εβδομάδα αναφοράς ήταν 
1.073 ασθενείς (7μεροςμ.ό.: 153, 
31% εβδομαδιαία μεταβολή), 
ενώ το σύνολο των εξιτηρίων 
ανέρχεται σε 858 ασθενείς (7με-
ρος μ.ο.: 123, 20%εβδομαδιαία 
μεταβολή).

Ο αριθμός των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 
μέχρι τέλος της εβδομάδας ανα-
φοράς είναι 66 (62.1% άνδρες) 
με διάμεση ηλικία 72 έτη και το 
95.5% να έχει υποκείμενο νόση-

μα ή/και ηλικία 70ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφο-

ράς καταγράφηκαν 85 θά-
νατοι ασθενών COVID-19 (8 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 
-15%εβδομαδιαία μεταβολή) εκ 
των οποίων οι 24 (28%) απε-
βίωσαν μετά την παρέλευση 
τουλάχιστον 29 ημερών από 
την ημερομηνία εργαστηρια-
κής επιβεβαίωσης της λοίμωξης 
COVID-19, ενώ από την έναρξη 
της επιδημίας έχουν καταγραφεί 

συνολικά 33.200 θάνατοι, με το 
96.0% είχε υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Διενέργεια Τεστ
Την εβδομάδα αναφοράς, 

το ποσοστό θετικότητας ήταν 
7,85% σε σύνολο 695.904ερ-
γαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/
Rapid-Ag) με το μέσο όρο επτα-
ημέρου να είναι 99.415 δείγμα-
τα (5% εβδομαδιαία μεταβολή).

Ήπια άνοδο κρουσμάτων 
δείχνουν τα λύματα

Την εβδομάδα 26 Σεπτεμβρί-
ου έως 2 Οκτωβρίου 2022, πα-
ρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις 
σε σχέση με την εβδομάδα 19 
Σεπτεμβρίου έως 25 Σεπτεμβρί-
ου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο 
ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα 
αστικά λύματα σε 5 από τις 12 
περιοχές που ελέγχθηκαν από 
το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογί-
ας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ.

Πτωτικές τάσεις παρατηρήθη-
καν σε 4 περιοχές και σταθερο-
ποιητικές τάσεις στο μέσο εβδο-
μαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών 
λυμάτων παρατηρήθηκαν σε 3.

Καθαρά αυξητικές ήταν οι 
τάσεις στην Ξάνθη (+101%)και 
στην Αλεξανδρούπολη (+53%), 
ενώ οριακή ήταν η αύξηση στο 
μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο 
των αστικών λυμάτων στην Πά-
τρα(+16%), στην Αττική (+15%) 
και στη Θεσσαλονίκη (+12%). 
Καθαρά πτωτικές τάσεις παρα-
τηρήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο 
(-82%), στα Χανιά (-77%), στο 
Ηράκλειο (-60%) και στα Ιωάν-
νινα (-41%), ενώ σταθερό έμεινε 
το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο 
των αστικών λυμάτων στο Βόλο 
(0%), στην Κέρκυρα (+2%) και 
στη Λάρισα (+9%).

Κορονοϊός: 85 νεκροί και 54.649 
κρούσματα σε εβδομαδιαία βάση

ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ, 
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΙ ΟΙ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΟΔΥ     

Κάθε εβδομάδα και αυξάνονται τα 
κρούσματα στον Έβρο, στο +53% το ιιιό 
φορτίο στα λύματα της Αλεξανδρούπολης

Το mega project με την κωδικοποι-
ημένη ονομασία «Sea2Sea», συνολικού 
προϋπολογισμού άνω των 4 δισ. ευρώ, 
αφορά την ανάπτυξη ενός διαδρόμου 
πολυτροπικών μεταφορών για τη σύν-
δεση των λιμένων του Βορειοανατολι-
κού Αιγαίου με τους αντίστοιχους της 
Μαύρης Θάλασσας και τον Δούναβη, 
προσφέροντας εναλλακτική διαδρο-
μή προς τα Στενά του Βοσπόρου. Η 
Ελληνική κυβέρνηση σε συνέχεια της 
προηγούμενης, έχει επιβεβαιώσει το 
ενδιαφέρον της και προχώρησε σε συ-
γκεκριμένες πρωτοβουλίες τόσο σε δι-
μερές επίπεδο με τη Βουλγαρία όσο και 
εντός συνόρων. 

Και τούτο καθώς το ελληνικό κομ-
μάτι του mega project περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων και την κατασκευή της 
ανατολικής σιδηροδρομικής Εγνατίας, 
καθώς και την αναβάθμιση της σύν-
δεσης Αλεξανδρούπολης – Ορμένιου. 
Στόχος είναι η σύνδεση μέσω Καβά-
λας, Αλεξανδρούπολης, Μπουργκάς 
και Βάρνας σιδηροδρομικά με τον Δού-
ναβη (ποτάμιο λιμένα Ρούσε). Παράλ-
ληλα, αναδεικνύεται η προοπτική ενός 
νέου μεγάλου οδικού άξονα και κυρί-
ως αυτός που θα ενώσει την Αλεξαν-
δρούπολη με το Ντιμίτροβγκραντ. Υπεν-
θυμίζεται ότι το project για το τμήμα 
Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, που θε-
ωρείται βασικό για την υλοποίηση του 

«Sea2Sea», έχει προϋπολογισμό 815,3 
εκατ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουρ-
γία διπλής σιδηροδρομικής γραμμής 
178 χλμ., αναβάθμιση της υφιστάμε-
νης μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύ-
νορα, εγκατάσταση συστήματος ηλε-
κτροκίνησης και σηματοδότησης και 
αντιπλημμυρική θωράκιση της σιδη-
ροδρομικής γραμμής και της περιοχής 
όδευσης, βελτίωση σύνδεσης της υφι-
στάμενης γραμμής με τον βουλγαρικό 
σιδηρόδρομο στο Ορμένιο. 

Το «Sea2Sea» αντλεί  χρηματο-
δότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων, όπως το «Connecting Europe 
Facility» (CEF), ενώ θα εξασφαλίσει 
δάνεια από την ETEπ. Σε σχετική μελέτη 
για το «Sea2Sea», που έγινε το 2018 
για λογαριασμό της ΓAIAOΣE, προβλέ-
πει έργα συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευ-
ρώ, εκ των οποίων 2,5 δισ. ευρώ στο 
ελληνικό κομμάτι, όπως η πλήρης ανα-
βάθμιση της γραμμής Aλεξανδρούπολη 
– Oρμένιο, νέα γραμμή Θεσσαλονίκη – 
Kαβάλα – Ξάνθη, τρία εμπορευματικά 
κέντρα, 15 σιδηροδρομικοί σταθμοί κ.ά.

Για να μπορέσει η πρωτεύουσα του 
Έβρου να υποδεχτεί αυτό το τόσο ση-
μαντικό πρότζεκτ, οφείλει να χωροθε-
τήσει και να προετοιμάσει τις εξής νέες 
υποδομές: Μεταφορά του υφιστάμενου 
σιδηροδρομικού σταθμού και δημιουρ-
γία νέου σύγχρονου terminal με προτει-

νόμενη θέση την περιοχή ανατολικά του 
Γαλλικού σταθμού. Ο νέος επιβατικός 
σταθμός θα πρέπει είναι σχεδιασμένος 
στα ευρωπαϊκά πρότυπα λαμβάνοντας 
υπόψιν τις σύγχρονες υποδομές της 
ηλεκτροκίνησης , να συγκεντρώνει τα 
αναγκαία οδικά μεταφορικά μέσα, φι-
λοξενώντας παράλληλα ένα πλήθος 
από εμπορικά καταστήματα, χώρους 
εστίασης και αναψυχής. Με την κα-
τάργηση του υφιστάμενου σταθμού 
θα δοθεί η δυνατότητα για διαπλά-
τυνση τμήματος της οδού Καραολή και 
Δημητρίου ή και την δημιουργία ενός 
μεγάλου πεζοδρόμου, ανοίγοντας πα-
ράλληλα το μέτωπο προς την θάλασ-
σα. Παράλληλα με όλα αυτά, για να 
υλοποιηθούν και οι προσπάθειες ετών 

της ομάδας των «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙ-
ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ», οφείλουμε ως Δήμος 
Αλεξανδρούπολης να προχωρήσουμε 
σε Μνημόνιο συνεργασίας με τον Πρό-
εδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλου του 
ΟΣΕ Α.Ε. καθώς και του Διευθύνοντα 
Σύμβουλου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και με 
σκοπό του μνημονίου την διερεύνηση 
της δυνατότητας παραχώρησης της 
χρήσης του κτιρίου του Γαλλικού σταθ-
μού στον Δήμο και της περαιτέρω αξι-
οποίησης του. 

Επί πλέον θα πρέπει να εξετασθεί 
και η δυνατότητα δημιουργίας Δημο-
τικού Πάρκου σιδηροδρομικού υλικού 
καθώς και ενός υπερτοπικής σημασίας 
"Κέντρου Καινοτομίας & Πολιτισμού - 
Μουσείο Τεχνολογίας ΟΣΕ". Τέλος να 

διερευνηθεί ο επανασχεδιασμός της 
υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής 
η οποία διέρχεται από τον πολεοδομι-
κό ιστό και διχοτομεί την πόλη, λαμβά-
νοντας υπόψιν τις νέες υποδομές που 
απαιτούνται από την ηλεκτροκίνηση. Οι 
συνθήκες πλέον είναι ώριμες με αφορ-
μή το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
(Γ.Π.Σ.) και με κύριο θέμα την μεταφο-
ρά του επιβατικού σταθμού στην γενι-
κότερη ατζέντα, θα πρέπει να ξεκινή-
σουν άμεσα συζητήσεις με τον υπουργό 
Μεταφορών και Υποδομών, κ. Κώστα 
Καραμανλή.

Για την Αλεξανδρούπολη του μέλλο-
ντος, η κινητικότητα ως εφαρμογή αλλά 
και ως παρεπόμενο της ελεύθερης δι-
ακίνησης ατόμων, αγαθών, κεφαλαίων 
κ.ο.κ., θα πρέπει να αποτελεί σταθερά 
στρατηγική επιδίωξη και βασική πολι-
τική επιλογή της αυτοδιοίκησης.

Η διεθνής εμπειρία δεν αποτελεί πα-
νάκεια, είναι όμως οπωσδήποτε μια σα-
φής ένδειξη για το ποιες κατευθύνσεις 
έχουν ακολουθηθεί ως τώρα, ποια ήταν 
τα κόστη και τα οφέλη που παρήγαγαν 
και συνεπώς ποιες κατευθύνσεις είναι 
δυνατόν και πιθανόν να μας οδηγήσουν 
σε μια λύση του δικού μας ζητήματος. 
1. Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ.

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
2. Ευάγγελος Μυτιληνός

Επικεφαλής της δημοτικής παρά-
ταξης «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ»

Μιχαηλίδης-Μυτιληνός: Είναι έτοιμη η Αλεξ/πολη 
να υποδεχτεί το πρότζεκτ sea2sea ;
Για στροφή από το λιμάνι στον σιδηρόδρομο, 
κάνουν λόγο οι κ.κ. Μιχαηλίδης, Μυτιληνός
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Με έντεκα σκάφη ξεκινά 
δειλά – δειλά για την περιοχή 
της Αλεξανδρούπολης η αλι-
ευτική περίοδος η οποία ου-
σιαστικά θα διαρκέσει μέχρι 
τις 23 Μαΐου.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται 
περίοδοι αλίευσης εντός των 
χωρικών αλλά και των διεθνών 
υδάτων αλλά και μια αποχή 
15 περίπου ημέρων με σκοπό 
την προστασία των ιχθυαπο-
θεμάτων.

Τους φόβους και την ανη-
συχία του ότι του χρόνου ίσως 
να μην υπάρχουν αλιευτικά 
σκάφη να βγουν για ψάρε-

μα εξέφρασε μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόεδρος 
του αλιευτικού Συλλόγου Αλε-
ξανδρούπολης Δημήτρης Σαρί-
κας  αφού όπως είπε “τα σκά-
φη από 20 έφθασαν τα 11, 
ενώ για τα διεθνή ύδατα αμ-
φιβάλλει αν θα μπορέσουν να 
βγουν τα 4 λόγω των δυσβά-
σταχτων λειτουργικών εξόδων 
που αντιμετωπίζουν αλλά και 
λόγω της μείωσης των ιχθυα-
ποθεμάτων”. Άλλωστε η πα-
ραβατικότητα των  Τουρκικών 
αλιευτικών φροντίζει γι’ αυτό. 
Καθημερινά,  έως 150 αλιευτι-
κά της γειτονικής χώρας ψα-

ρεύουν στα ελληνικά χωρικά 
ύδατα με συνέπεια τα αποθέ-
ματα των ψαριών να μειώνο-
νται αισθητά.

Αυτοί που ίσως αντέξουν εί-

ναι οι παράκτιοι αλιείς επειδή 
δουλεύουν σαν οικογενειακές 
επιχειρήσεις με μειωμένα  λει-
τουργικά έξοδα. «Ξεκινούμε με 
στόχο να καταφέρουμε να βγά-

λουμε τον Νοέμβριο» δηλώνει  
ο κ. Σαρίκας και όλα αυτά με 
την ελπίδα ότι λόγω της αρ-
γίας που υπήρχε στα χωρικά 
ύδατα το τελευταίο διάστημα 

θα υπάρξουν αποθέματα ώστε 
να καλύψουν τα έξοδα τους. Η 
κουτσομούρα ο μπακαλιάρος 
και η γαρίδα είναι της εποχής 
στα νερά του Θρακικού πελά-
γους και ίσως τονώσουν το 
εισόδημα τους.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ Ορε-
στιάδας, είχαν πάρει υπόσχε-
ση από τον Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης ότι θα υπάρξει 
ενίσχυση της εργασίας τους, 
αφού ζητούσαν με επιμονή να 
επισπευσθεί το ΕΠΑΛ, (το αντί-
στοιχο ΕΣΠΑ στην αλιεία) ώστε 
να μπορέσουν να αποσύρουν 
τις μηχανότρατες και να γλυ-
τώσουν από τα βάσανα. Δεν 
τους επέτρεψαν από τη μια να 
τα αποσύρουν λόγω της επι-
σιτιστικής κρίσης που υπάρ-
χει αλλά και δεν τήρησαν την 
υπόσχεση τους.

Στην πορεία βέβαια, τα προ-
βλήματα πολλαπλασιάστηκαν 
τα έξοδα υπερδιπλασιάσθη-
καν και οι ψαράδες του Έβρου 
οδηγούνται ολοταχώς στο να 
δέσουν τα σκάφη τους. Άλλω-
στε ούτε προσωπικό από την 
Ελλάδα δεν μπορούν να βρουν 
παρα μόνο από την Αίγυπτο 
αφού οι δικοί μας δεν θέλουν 
να γίνουν αλιεργάτες.

Ξεκινά η αλιευτική περίοδος στον Έβρο 
ΜΕ ΕΝΤΕΚΑ ΣΚΑΦΗ ΞΕΚΙΝΑ 
ΔΕΙΛΑ – ΔΕΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η ΟΠΟΙΑ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ   

Σαρίκας: Δυσβάσταχτα τα έξοδα, λίγα τα 
αλιεύματα

Ο υπουργός Εσωτερικών 
Μάκης Βορίδης και η Γενι-
κή Γραμματέας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Βιβή Χαραλαμπο-
γιάννη παραχώρησαν συνέ-
ντευξη Τύπου με θέμα τον 
προγραμματισμό προσλή-
ψεων 2023 όπως εγκρίθη-
κε από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο.

Ο συνολικός αριθμός θέ-
σεων τακτικού προσωπικού 
που εγκρίθηκε για το 2023 
ανέρχεται σε 17.942 εκ των 
οποίων οι 15.641 εντάσσο-
νται στον κανόνα 1 προς 1, 
ήτοι μία πρόσληψη για κά-
θε μία αποχώρηση, ενώ οι 

2301 αποτελούν παλαιότε-
ρες εγκρίσεις εκτός του κα-
νόνα 1 προς ένα.

Όπως υπογράμμισε ο κ. 
Βορίδης, στον φετινό προ-
γραμματισμό δόθηκε ιδιαί-
τερη σημασία στην ουσιαστι-
κή ποιοτική αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού της 
Δημόσιας Διοίκησης για την 
κάλυψη επιτελικών θέσεων, 
καθώς προτεραιοποιήθηκε 
η πρόσληψη εργαζομένων 
ανώτερης και ανώτατης εκ-
παίδευσης, οι οποίοι κατέ-
λαβαν ποσοστό 47% (8383 
θέσεις) επί του συνολικού 
αριθμού προσλήψεων. (31% 
Πανεπιστημιακής εκπαίδευ-
σης και 16% Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης).

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το ποσοστό ικανοποίησης 
σε θέσεις που απαιτούν Πα-

νεπιστημιακή και Τεχνολο-
γική Εκπαίδευση ξεπέρασε 
το 80%, ενώ το σύνολο των 
αιτημάτων που υπεβλήθησαν 
από τους φορείς ανέρχεται 
σε 35.590.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν 
22.344 θέσεις Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
αριθμός περαιτέρω μειωμέ-
νος κατά 12% περίπου σε 
σχέση με πέρυσι όπου το πο-
σοστό των εργαζόμενων με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου 
μειώθηκε κατά 10%.

Τέλος, ο κ. Βορίδης υπο-
γράμμισε τη σημασία του πα-
νελλήνιου διαγωνισμού προ-
σλήψεων για την επιτάχυνση 
των διαδικασιών πρόσληψης 
και τοποθέτησε τη διεξαγω-
γή του τον Μάρτιο του 2023.
news-ta.gr

Το Μάρτιο 
ο μεγάλος 
διαγωνισμός

Το πράσινο φως για την 
πρόσληψη 500 μόνιμων δα-
σολόγων και δασοπόνων 
στις Δασικές Υπηρεσίες άνα-
ψε ύστερα από είκοσι χρόνια 
διαρκών αποχωρήσεων που 
ως αποτέλεσμα είχαν τη σχε-
δόν πλήρη αποψίλωση αυτών 
των υπηρεσιών, το τελευταίο 
υπουργικό συμβούλιο. 

Η έγκριση δόθηκε ύστερα 
από τη σχετική εισήγηση του 
υπουργείου Εσωτερικών, σε 
συνεργασία με το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και οι προσλήψεις αφορούν, 
κυρίως σε επιστημονικό και 
τεχνολογικό προσωπικό και 
ειδικότερα σε θέσεις ΠΕ Γε-
ωτεχνικών Δασολόγων και ΤΕ 
Δασοπόνων.

Στόχος είναι η αποτελε-
σματική στελέχωση των δα-
σικών υπηρεσιών της χώρας, 
καθώς μπορεί μετά πολλών 
βασάνων η κάθετη υπαγω-
γή τους στο Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, 
να ολοκληρώθηκε πρόσφα-
τα, αλλά αυτό κινδύνευε να 
αποτελέσει μία ρύθμιση χωρίς 
αντίκρυσμα καθώς σε αρκετά 
δασαρχεία δεν είχε απομείνει 
πλέον ούτε ένας δασολόγος!

Οι δασικές υπηρεσίες έχο-
ντας φύγει από την ομπρέλα 
των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων, λειτουργούν πλέον 
ως περιφερειακές υπηρεσίες 

του υπουργείου με στόχο την 
ενιαία εφαρμογή της δασικής 
πολιτικής.

Όπως έχει γράψει αρκε-
τές φορές στο παρελθόν το 
ethnos.gr, οι τελευταίες προ-
σλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού στις δασικές υπηρεσίες 
είχαν γίνει πριν από περίπου 
20 χρόνια.

Εκτός των 500 μόνιμων 
υπαλλήλων, το υπουργείο 
Περιβάλλοντος σε συνεργα-
σία με το υπουργείο Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, δρομολογεί τη διαδικασία 
για την πρόσληψη 700 ωφε-
λούμενων ανέργων μέσω της 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχό-
λησης (Δ.ΥΠ.Α.) στις δασικές 
υπηρεσίες. Ήδη από τις 29 
Ιουλίου 2022 δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ Β΄ 4003 η σχετι-
κή Κοινή Υπουργική Απόφαση 
και η αντίστοιχη σχετική προ-
κήρυξη πρόκειται να εκδοθεί 

εντός των αμέσως επόμενων 
ημερών.

Ο Υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κώστας 
Σκρέκας, δήλωσε: «Με την 
έγκριση 500 προσλήψεων τα-
κτικού προσωπικού στις δασι-
κές υπηρεσίες, τις πρώτες με-
τά από 20 χρόνια, ενισχύουμε 
σημαντικά τον κύριο φορέα 
ανάπτυξης, προστασίας και 
διαχείρισης των δασών της 
χώρας μας. Ενδυναμώνουμε 
το έμψυχο δυναμικό τους με 
το απαραίτητο επιστημονικό 
προσωπικό και αποδεικνύου-
με την πολιτική βούληση της 
Κυβέρνησης για οριστικές λύ-
σεις σε χρόνια προβλήματα. 
Συνεχίζουμε τις προσπάθειές 
μας για την καλύτερη δυνατή 
στελέχωση των δασικών υπη-
ρεσιών, με βασική μας προτε-
ραιότητα την αποτελεσματική 
προστασία των δασικών μας 
οικοσυστημάτων».

Έρχονται 500 προσλήψεις 
μόνιμων δασολόγων και 
δασοπόνων 

Πράσινο φως μετά 
από 20 χρόνια

22.344 έκτακτοι και 18000 
μόνιμοι θα προσληφθούν το 
2023 σε δήμους και δημόσιο
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Έχουν περάσει λίγες εβδο-
μάδες αφότου ο Πρόεδρος 
του χωριού, στέλνοντας επι-
στολή στον Πρωθυπουργό 
της χώρας, τους αρχηγούς 
των κομμάτων και κάθε αρ-
μόδιο, ζητούσε να παρθούν 
μέτρα ανακούφισης στους 
συντοπίτες του που θα δο-
κιμάζονται για αρκετό καιρό 
ακόμη, αφού η επιβίωση τους 
στηρίζεται γύρω από το δά-
σος της Δαδιάς.

Δυο μήνες μετά το τραγι-
κό συμβάν για την περιοχή, 
η κατάσταση που επικρατεί 
είναι υποτονική σύμφωνα με 

δηλώσεις του προέδρου Ηλία 
Βίντζη στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, 
ενώ δεν υπάρχει καμία επί-
σημη δέσμευση στα αιτήμα-
τα τους.

Το χωριό εισπράττει πλέ-

ον την τεράστια πτώση της 

επισκεψιμότητας στο δά-

σος.

Ρωτώντας να μάθουμε τα 
μεγέθη, ο κ Βίντζης μας είπε 
ότι η πτώση αυτή αγγίζει το 
50 % σε σχέση με την περυσι-
νή χρονιά και σε σχέση με τα 
χρόνια προ πανδημίας ξεπερ-
νά το 80%, στοιχεία που αφο-

ρούν τον μήνα Αύγουστο. Αν 
και υπάρχουν πολλά σημεία 
στο δάσος που παραμένουν 
πράσινα δίνοντας ένα ενθαρ-
ρυντικό μήνυμα, εντούτοις η 
καταστροφή του παρατηρητή-
ριου δεν φέρνει κόσμο στην 
περιοχή γι’ αυτό και η επιχει-
ρηματίας που διατηρούσε το 
αναψυκτήριο κοντά στον Φο-
ρέα Διαχείρισης, από το οποίο 
περνούσαν εκατοντάδες κό-
σμου την ημέρα, αποφάσισε 
να το κλείσει,

Στον ίδιο προβληματι-
σμό κινούνται και οι ιδιοκτή-
τες καταστημάτων εστίασης 

και όσοι ασχολούνται με τον 
τουρισμό στην περιοχή αφού 
βλέπουν συνεχώς τις επιχει-
ρήσεις τους άδειες από κό-
σμο.

Ελπίδα όλων, είναι η Γιορ-
τή Μανιταριού που διοργανώ-
νεται το 1ο Σαββατοκύριακο 
του  Νοεμβρίου προσδοκώ-
ντας στην μεγάλη επισκεψι-
μότητα και την αγάπη του κό-
σμου για την γιορτή ως μια 
τονωτική ένεση στην περιοχή 
που προσπαθεί να αντέξει “με 
νύχια και με δόντια”.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Στο 80% η μείωση της 
επισκεψιμότητας στη Δαδιά

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΠΛΕΟΝ 
ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 
ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΙΝΤΖΗΣ            

Σημάδια απογοήτευσης προβληματισμού αλλά 
και ελπίδας διακατέχουν τους ανθρώπους 
της Δαδιάς που δυο μήνες πριν μια φυσική 
καταστροφή απείλησε την ύπαρξη τους.

Το χωριό της Δαδιάς εισπράττει πλέον την τεράστια πτώση της επισκεψιμότητας 
στο δάσος δηλώνει ο πρόεδρος της Κοινότητας Ηλίας Βίντζης
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Ο Νομαρχιακός Σύλλο-
γος Ατόμων με Αναπηρία Ν. 
Έβρου, η Διοικούσα Επιτροπή 
του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Δι-
δυμοτείχου και οι Εθελοντές 
Ενεργοί Πολίτες σε συνεργα-
σία και από κοινού, πραγμα-
τοποίησε στις 1 Οκτώβριου 
2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 
18:30 μια διπλή εκδήλωση. Τα 
εγκαίνια και τον Αγιασμό του 
νεοδημιουργηθέντος γραφεί-
ου του Παραρτήματος ΑΜΕΑ 
Διδυμοτείχου και την ομιλία 
του Παγκόσμιου Πρωταθλη-
τή ΑΜΕΑ Μόμτσου Ανδρέα 
με τίτλο «Η Αναπηρία τρόπος 
ζωής και όχι ντροπής».

Ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Διδυμοτείχου, 
Ορεστιάδος και Σουφλίου 
κ. Δαμασκηνός, τέλεσε την 
ακολουθία του Αγιασμού στο 
χώρο του Δημαρχείου Διδυ-

μοτείχου, μέσα στο οποίο στε-
γάζεται το νέο γραφείο μας.

Στην συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκε στην αίθουσα του 
Ιερού Ναού Ελευθερώτριας η 
ομιλία του Παγκόσμιου Πρω-
ταθλητή ΑΜΕΑ Μόμτσου Αν-
δρέα με τίτλο «Η Αναπηρία 
τρόπος ζωής και όχι ντρο-
πής», μέσα σε μια συγκινησι-
ακή ατμόσφαιρα, όπου στο τέ-
λος παρατέθηκε και μπουφές. 

  Κατά την ομιλία τιμήθηκε 
ο ομιλητής Μόμτσος Ανδρέας 
για την προσφορά του και ο κ. 
Στοάκης Χρήστος, καθώς μας 
δώρισε ένα αναπηρικό αμαξί-
διο για τις ανάγκες των μελών 
του γραφείου. 

 «Αυτήν την σημαντική και 
ευχάριστη μέρα σήμερα τίμη-
σαν με την παρουσία τους  οι:
• ο Σεβασμιότατος Μητροπο-

λίτης Διδυμοτείχου, Ορεστι-

άδος και Σουφλίου κ. Δα-
μασκηνός

• ο Βουλευτής Έβρου κ. Δερ-
μετζόπουλος Χρήστος

• ο εκπρόσωπος του Βουλευ-
τή Έβρου Δημοσχάκη Ανα-
στάσιο

• ο εκπρόσωπος του Βουλευ-
τή Έβρου Κελέτση Σταύρο

• η εκπρόσωπος του Βουλευ-
τή Έβρου Γκάρα Αναστασία

• ο θεματικός Αντιπεριφερει-
άρχης Δελισταμάτης Βασί-
λης

• ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος

• ο εκπρόσωπος της Κοινό-
τητας Διδυμοτείχου Γκου-
ντινάκης Δημήτριος

• ο Πρόεδρος της Κοινότη-
τας Μεταξάδων Κισσούδης 
Χρήστος

• ο Διοικητής της 16ης Μη-
χανοκίνητης Μεραρχίας 
Πεζικού του Διδυμοτείχου 
Στρατηγός Χατζηγεωργίου 
Θεόδωρος

• ο Υποδιοικητής της 16ης 
Μηχανοκίνητης Μεραρχίας 
Πεζικού του Διδυμοτείχου 
Ταξίαρχος Γιοβανούδης Νι-
κόλαος 

• ο Διοικητής της 30α Ταξιαρ-
χίας Λαγού Ταξίαρχος Κοκ-
κινίδας Ευστράτιος

• ο εκπρόσωπος της 1η ΜΙ-
ΣΕΠ Αεροπορίας Αν/σγος 
Σιδέρης Γιαννούλης

• η Διοικητής Σχολής Αστυ-
νομίας Διδυμοτείχου Α/Α’ 
Πουρναρά Αναστασία

• η Πρόεδρος του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Ορεστιάδας 
και Διδυμοτείχου Μεμετζή 
Άννα

• τον Ολυμπιονίκη Γκατσιού-
δη Κώστα
καθώς και πλήθος εκπρό-

σωποι συλλόγων και φορέων, 
αλλά και συμπολίτες μας που 
τους ευχαριστούμε από καρδί-
ας, που παραβρέθηκαν σε αυ-
τήν την τόσο σημαντική στιγ-
μή, αποδεικνύοντας έμπρακτα 
ότι αγκαλιάζουν και υποστηρί-
ζουν αυτό το εγχείρημα.

    Επίσης ευχαριστούμε το 

Σεβασμιότατο Μητροπολί-
τη μας κ. Δαμασκηνό για την 
πλήρη υποστήριξη και την πα-
ραχώρηση της αίθουσας για 
την πραγματοποίηση της ομι-
λίας. Τον Δήμο Διδυμοτείχου 
που μας παραχώρησε το υπ’ 
όψιν γραφείο. Όλους τους χο-
ρηγούς για τις δωρεές. Και 
τέλος όλα τα μέλη των Ενερ-
γών Εθελοντών Πολιτών που 
συνέβαλλαν τα μέγιστα. Ευχα-
ριστούμε» αναφέρει η ανακοί-
νωση του Νομαρχιακού Συλ-
λόγου Ατόμων με Αναπηρία Ν. 
Έβρου, η Διοικούσα Επιτροπή 
του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Δι-
δυμοτείχου και οι Εθελοντές 
Ενεργοί Πολίτες

«Η Αναπηρία τρόπος ζωής και όχι ντροπής»

ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ 
ΑΜΕΑ ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΜΤΣΟΥ ΣΤΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ            

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και 
ο αγιασμός του νεοδημιουργηθέντος 
γραφείου του Παραρτήματος ΑΜΕΑ 
Διδυμοτείχου

Επίτιμος καλεσμένος ήραν ο Παγκόσμιος 
Πρωταθλητής ΑΜΕΑ Ανδρέας Μόμτσος

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασμός του 
νεοδημιουργηθέντος γραφείου του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Διδυμοτείχου

Η Περιφερειακή Ένωση Δή-
μων ΑΜ-Θ, ο Δήμος Κομοτη-
νής και η Δημοτική Κοινωφε-
λής Επιχείρηση Πολιτισμού, 
Παιδείας, Αθλητισμού Κομο-
τηνής με τη συνεργασία και 
την υποστήριξη του Κέντρου 
Νεολαίας και Εθελοντισμού 
Exagono του Δήμου Κομοτη-
νής, του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Νέων Κομοτηνής, της ΚοινΣ.
Επ Θρα.Κι και της Ελληνικής 
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 
πρόκειται να υλοποιήσουν τη 
«Συνάντηση των Δημοτικών 
Συμβουλίων Νέων  (ΔΗ.ΣΥ.Ν.) 
Ελλάδας» στην Κομοτηνή, το 
Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 
στις 11:00 στη Δημοτική Βι-
βλιοθήκη Κομοτηνής (Τσανά-
κλειο Μέγαρο), στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Έτους Νεο-
λαίας 2022.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτε-

λεί ένα κάλεσμα προς τα μέλη 
των Δημοτικών Συμβουλίων 
Νέων, που δρουν ως ενεργοί 
πολίτες, να συναντηθούν, να 
ενημερωθούν, να γνωριστούν, 
να ανταλλάξουν ιδέες και κα-
λές πρακτικές και να δικτυ-
ωθούν για μελλοντικές συ-
νεργασίες. Η συνάντηση των 
Δημοτικών Συμβουλίων έχει 
ενταχθεί στο διήμερο εκδη-
λώσεων «ΓουέλΚΟΜ» για το 
καλωσόρισμα των φοιτητών 
του ΔΠΘ.
Xronos.gr

Συνάντηση των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων 
Ελλάδας στην Κομοτηνή
Το Σάββατο στην 
Τσανάκλειο 
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Χρονογράφημα

Η ιστορία μιας ανήλικης πόρνης 
Μέρος 6ο 

Ν
ιώθω αφάνταστα κουρασμένη 
που τόση ώρα γράφω ασταμά-
τητα. Οι σκέψεις τρέχουν πιο 
γρήγορα από το χέρι μου που 
κρατάει το στυλό και με ανα-
γκάζουν να συνεχίσω μέχρι τα 

δάχτυλά μου πάψουν να με υπακούουν. 
Επιτέλους, η Μυρσίνη έφτασε στην κορυ-

φή της σκάλας. Τα μάτια της υγρά από τα δά-
κρυα λαμπίριζαν στο μισοσκόταδο σαν δια-
μάντια. Βλέποντάς την η Χαρίκλεια 
έπεσε στην αγκαλιά της και χά-
θηκε. Οι δύο τους έμειναν  έτσι 
γι’ αρκετή ώρα. Η ηλικιωμένη 
γυναίκα με τα χέρια της άγγι-
ξε το πρόσωπο που για κείνη 
ήταν σχεδόν ιερό. Κατάλαβε 
όμως ότι κάτι δυσάρεστο εί-
χε οδηγήσει τη θετή κόρη της 
σ’ εκείνη. Ταυτόχρονα δεν έπαψε 
να κοιτάζει την Γεωργία. Όταν πια οι 
πρώτες ευσυγκίνητες στιγμές αμη-
χανίας  έδωσαν τη θέση τους στα 
εγκάρδια καλωσορίσματα οι τέσ-
σερις γυναίκες ανέβηκαν στο γυ-
ναικωνίτη που βρισκόταν στον πάνω 
όροφο. Η Χαρίκλεια χωρίς να χάσει 
χρόνο ανέφερε αμέσως το λόγο της απρόσμε-
νης επίσκεψής τους. Η Μυρσίνη την άκουγε 
σιωπηλή και σκεπτική, κοιτώντας έξω από το 
παράθυρο, σαν να περίμενε κάποιον να δει να 
έρχεται από το δρόμο. Η Γεωργία που στεκό-
ταν απέναντί της προσπαθούσε να μαντέψει τι 
συλλογιέται. Ένιωθε δέος για τη γυναίκα αυτή, 
η οποία ήταν στενά συνδεδεμένη με τις ζωές 
της γιαγιά και της μάνας της. Εντούτοις, λυπό-
ταν που η γνωριμία τους έγινε με αφορμή ένα 
δυσάρεστο γεγονός. Μέσα από τη μορφή της 
προσπαθούσε να φανταστεί και να καταλάβει 
τη γιαγιά που δεν πρόλαβε να γνωρίσει. Όμως 
ευχόταν να της δοθεί η ευκαιρία, αλλά και το 
απαραίτητο θάρρος να ρωτήσει πράγματα για 
τη Βασιλεία χωρίς να γίνεται κουραστική. Όταν 
πια η Χαρίκλεια τελείωσε την εξιστόρηση των 
γεγονότων, η Μυρσίνη κοιτάζοντας τις τρεις 
γυναίκες απέναντί της, με ήρεμη και σταθερή 
φωνή τις διαβεβαίωσε ότι αυτή τη φορά θα 
έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να πάνε 
όλα καλά. Εξάλλου ήταν πολύ μεγάλη πια για 
ν’ αντέξει στη δύση της ζωής της την απώλεια 
ανθρώπων που ο χαμός τους θα την καταρ-
ράκωνε. Στη μνήμη της ήταν αποτυπωμένη η 
εικόνα της μοναδικής της φίλης, της Βασιλείας, 
που βρέθηκε στο δρόμο της και σημάδεψε με 
τον πιο έντονο τρόπο για πάντα τη μοίρα της. 

Αφηγούμενη όλα αυτά νιώθω σιγά σιγά 
το χέρι μου, αλλά και το μυαλό μου να μην 
έχουν πια τη δύναμη να συνεχίσουν το γράψι-
μο. Ώρα λοιπόν να κλείσω το φως και να πάω 
να ξεκουραστώ. Είναι μεσάνυχτα, στην πόλη 
τέτοια ώρα κυκλοφορούν μόνο οι ξενύχτηδες 
που διασκεδάζουν παρέα με το νταλκά τους 
στα μπουζουξίδικα ή ψωνίζουν κάποιο κορίτσι 
στα στέκια του αγοραίου έρωτα και κείνα με το 
αζημίωτο τους προσφέρουν για λίγη ώρα τη 
συντροφιά τους, ενώ οι καθωσπρέπει νοικο-
κυραίοι κοιμούνται από νωρίς,  γιατί το πρωί 
πρέπει να κυνηγήσουν το μεροκάματο που θα 
φέρουν στο σπίτι για να ταΐσουν τις οικογένειές 
τους. Δε νοσταλγώ τη ζωή της νύχτας, αν και 
κάποτε ήμουν και γω ένα σκοτεινό κομμάτι της 
που στεκόταν στο περιθώριο. Όλα αυτά όμως 
θα σας τα διηγηθώ όταν έρθει η ώρα. Άλλω-
στε δεν έχω να κρύψω τίποτα. 

Εν Αθήναις 24 Αυγούστου 1975 
Σήμερα ξύπνησα γεμάτη όρεξη κι ενέρ-

γεια για γράψιμο. Η καρδιά μου λαχταράει ν’ 
αφηγηθεί όσα περισσότερα περιστατικά θυμά-
ται από τις ζωές των προγόνων μου, οι οποί-

ες οδήγησαν τελικά σε μένα. Ενώ αργότερα 
θέλω να σας μιλήσω για τις έντονες στιγμές, 
τους φόβους και τα καρδιοχτύπια που έζη-
σα ως ιέρεια της πορνείας, περνώντας όμως 
πρώτα από το μακρινό αυτό παρελθόν της 
οικογένειάς μου.   

Οι μέρες που έμεινε η Χαρίκλεια στο πατρικό 
της σπίτι πέρασαν γρήγορα, σαν το νερό που 
τρέχει μέσα από τις παλάμες. Τις περισσότερες 

σχεδόν ώρες της ημέρας τις περνούσε παρέα 
με τη θετή μάνα της, προσπαθώντας 

να καλύψει το χαμένο χρόνο. Κου-
βέντιαζαν για όλα όσα είχαν συμ-
βεί. Για τον Ηλία της, αλλά και 
για τον Ισίδωρο, τον άντρα της 
Μυρσίνης, που τώρα πια περ-
νούσε τον περισσότερο καιρό 
απομονωμένος στο μικρό σπι-

τάκι του κήπου. Συντροφιά του 
είχε τις εφημερίδες και τα βιβλία 

που του έστελναν από την Ευρώπη, 
αλλά κι από τα διάφορα μοναστή-
ρια με τα οποία είχε συχνή αλληλο-
γραφία. 

Η παραμονή της Χαρίκλειας κρά-
τησε κοντά δύο μήνες. Κόντευαν πια 
Χριστούγεννα κι έπρεπε να φύγει για 

να ετοιμάσει το σπίτι, αλλά και να μην αφήσει 
μόνο του χρονιάρες μέρες τον Ηλία της. Όλο 
αυτό το διάστημα είχε καταφέρει να μιλήσει 
στη θετή μάνα και την «ξαδέρφη» της για πράγ-
ματα που την προβλημάτιζαν. Η Ευθαλία όσο 
κι αν προσποιούνταν τη σκληρή και αποστα-
σιοποιημένη από τα γεγονότα, από την πρώτη 
στιγμή έδειξε ότι ήθελε να βοηθήσει τη νεαρή 
εγκυμονούσα. Η μάνα της Γεωργίας προβλη-
ματιζόταν που το παιδί της απέφευγε, προφα-
σιζόμενη διάφορες δικαιολογίες, την Μυρσίνη. 
Εντύπωση όμως της είχε κάνει το γεγονός πως 
η κόρη της περνούσε πολύ χρόνο φροντίζο-
ντας τον Ισίδωρο σαν να ήταν πατέρας της. Η 
νεαρή γυναίκα καθόταν με τις ώρες στο μικρό 
σπιτάκι του κήπου, ενώ εκείνος της διάβαζε 
κυρίως θρησκευτικά βιβλία, γιατί ήταν ένας 
πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος. Αυτός ήταν 
ο λόγος που δέχτηκε κάποτε τη Χαρίκλεια να 
γίνει δικό του παιδί. Ο Ισίδωρος ήταν άνθρω-
πος του καθήκοντος που τηρούσε ευλαβικά τα 
λεγόμενα των γραφών. Γι’ αυτό και δέχτηκε να 
πάρει μία τόσο δύσκολη απόφαση για κείνη 
την εποχή. Τα χρόνια της κοινής τους ζωής με 
τη Μυρσίνη ήταν πάντα αποστασιοποιημένος 
από τη Χαρίκλεια. Ωστόσο, το παιδί αυτό θε-
ωρούσε πως ήταν το τίμημα που του είχε επι-
βάλει ο θεός για ν’ αποδείξει  την πίστη του. 
Η γυναίκα του όσο κι αν τον αγαπούσε αντι-
δρούσε στην εμμονή του αυτή και την επιρροή 
της επάνω του. Εκείνη είχε μάθει να ζει πέρα 
από τα πρέπει και τα θέλω των καταπιεστικών 
θρησκειών που καταστρέφουν την ελεύθερη 
βούληση των ανθρώπων, κάνοντάς τους δού-
λους μίας ανώτερης θέλησης, προσμένοντας 
ως αντίτιμο  κάποιο θαύμα, αλλά και μία ευμε-
νέστερη μεταθανάτια ζωή. Η Χαρίκλεια γνωρί-
ζοντας καλά τη σχέση που είχε ο Ισίδωρος με 
τα θεία, φοβόταν πως η ευάλωτη ψυχολογικά 
και συναισθηματικά εγκυμονούσα Γεωργία που 
συναναστρεφόταν μαζί του θα επηρεάζονταν 
από τις απόψεις του, κάτι το οποίο θεωρούσε 
πολύ αρνητικό. Από την πρώτη μέρα που τον 
γνώρισε όταν ήταν παιδί θυμάται τον εαυτό 
της να νιώθει για κείνον αδιαφορία. Ποτέ της 
δεν τον αισθάνθηκε ως δικό της άνθρωπο. 

Η Μυρσίνη για κείνη, αλλά και την Ευθαλία 
ήταν αυτή που τις δίδαξε να είναι ανεξάρτη-
τες, σκεπτόμενες κι ελεύθερες από κάθε είδους 
θρησκευτικά και κοινωνικά δεσμά που στην 
ουσία θα έμπαιναν τροχοπέδη στα θέλω και 
τις ανάγκες της ζωής τους…

ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΎ  

Αναλύσεις

Μπροστά σε ένα δυστοπικό μέλλον

Σ
τις 8 Ιουνίου η Άγκελα Μέρ-
κελ στη συνέντευξη - απο-
λογία της στο κατάμεστο 
Μπερλίνερ Ανσάμπλ του 
Βερολίνου ήταν αποκαλυ-
πτική: Στις κατηγορίες ότι 

η δική της πολιτική έστρωσε το δρόμο 
για τις σημερινές εξελίξεις στην Ου-
κρανία, ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος θα 
είχε ξεσπάσει ήδη από το 2008, αν η 
ίδια δεν είχε μπλοκάρει την ενταξιακή 
πορεία της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ 
"ποιός ξέρει, πρόσθεσε, πώς θα είχαν 
εξελιχθεί τα πράγματα το 2014" αν 
δεν είχε σπεύσει, από κοινού με τον 
Γάλλο ομόλογό της, να διαπραγματευ-
θεί τις συμφωνίες του Μινσκ, που πά-
γωσαν τη διαμάχη στο Ντονμπάς. Για 
να καταλήξει: "Η Ουκρανία αξιοποίη-
σε αυτά τα επτά χρόνια για να ετοιμα-
στεί". (Καθημερινή 9/6/2022). Αυτή η 
ομολογία της εξηγεί την παρελκυστι-
κή της στάση επί χρόνια, όπως και των 
Γάλλων προέδρων (Ολάντ, Μακρόν), 
στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων 
των συμφωνιών του Μινσκ, ως εγγυ-
ητριών δυνάμεων, όχι για να υλοποι-
ηθούν οι συμφωνίες και να παγιωθεί 
η ειρήνη αλλά για να μπορέσει η Ου-
κρανία να "ετοιμαστεί".. Ούτε καν την 
απόδοση καθεστώτος υποψήφιας προς 
ένταξη χώρας στην ΕΕ χρησιμοποίησαν 
για να δελεάσουν το Κίεβο να τηρήσει 
τις συμφωνίες που υπέγραψε αλλά το 
έπραξαν στην εμπόλεμη πλέον Ουκρα-
νία για να ενισχύσουν τη συνέχιση του 
πολέμου. Παρέλειψε η κυρία Μέρκελ να 
αναφέρει ότι ως καγκελάριος υπήρξε 
μαζί με τις ΗΠΑ ο υποβολέας των εξε-
λίξεων στην πλατεία Μειντάν το 2014 
που αποκαθήλωσε πραξικοπηματικά 
τον εκλεγμένο πρόεδρο Γιαννουκόβιτς, 
ότι ο Γερμανός ΥΠΕΞ Βεστέβερλε επί 
των ημερών της, ενθάρρυνε στα οδο-
φράγματα τους πραξικοπηματίες να-
ζιστές του Δεξιού Τομέα και του εθνι-
κοσοσιαλιστικού Σβόμποντα μαζί με 
τον Τζο Μακκέιν, τη λαίδη Άστον, τη 
Βικτόρια Νούλαντ, ότι η ίδια δέχονταν 
τους ηγέτες των πραξικοπηματιών στο 
Βερολίνο. Μήπως τελικά η επιλογή της 
Γερμανίας ως εγγυήτριας των συμφω-
νιών προεξοφλούσε το αδιέξοδο των 
συνομιλιών; 

Αποφεύγουν να αναφερθούν στις 
συμφωνίες του Μινσκ που εγκρίθηκαν 
με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας του ΟΗΕ και προέβλεπαν την ειρή-
νευση μεταξύ των αντιμαχομένων, του 
Κιέβου αφενός και των αυτονομιστών 
του Ντονμπάς αφετέρου, και τον τρόπο 
συνύπαρξης τους: Με τη χορήγηση με-
ρικής αυτονομίας στους ρωσόφωνους 
και σεβασμό στην εδαφική ακεραιότη-
τα της Ουκρανίας. Σε τί περισσότερο 
προσδοκά ο πρόεδρος Ζελένσκι από 
τον πόλεμο ακόμη κι αν αναδειχθεί νι-
κήτρια η Ουκρανία; 

Ο θρυλικός Ρότζερ Γουότερς, μέ-
λος του συγκροτήματος Pink Floyd σε 
ανοικτή επιστολή προς τη σύζυγο του 
προέδρου Ζελένσκι της υπενθύμισε τις 
προεκλογικές δεσμεύσεις του συζύγου 
της. Δηλαδή:

1. Τερματισμό του εμφυλίου πο-
λέμου στα ανατολικά και ειρήνη στο 
Ντονμπάς και μερική αυτονομία του 
Ντόνετσκ και του Λούγκανσκ.

2. Επικύρωση και εφαρμογή του 
υπόλοιπου πακέτου των συμφωνιών 
του Μινσκ.

Πού αποδίδει ο Ρότζερ Γουότερς τη 
μεταστροφή του Ζελένσκι;

"Μπορεί κανείς μόνο να υποθέσει ότι 
η πολιτική εκστρατεία του συζύγου σας 
δεν ταίριαζε καλά με ορισμένες πολι-
τικές φατρίες στο Κίεβο και ότι αυτές 
οι φατρίες έπεισαν τον σύζυγό σας να 
αλλάξει ριζικά πορεία, αγνοώντας την 
εντολή του λαού. Δυστυχώς, ο σύζυ-
γός σας συμφώνησε με ολοκληρωτικές, 
αντιδημοκρατικές μεθόδους αντίθετες 
με τη θέληση του ουκρανικού λαού και 
έκτοτε η Ουκρανία κυβερνάται από τις 
δυνάμεις του ακραίου εθνικισμού που 
προηγουμένως δόλια παραμόνευαν 
στη σκιά. ".

Μήπως η νίκη της Ρωσίας ή της Ου-
κρανίας ή ένας συμβιβασμός μεταξύ 
τους θα οριοθετήσει και τις απειλές 
για την παγκόσμια ειρήνη; Ασφαλώς 
όχι, διότι ο επεκτατισμός των νικητών 
του Ψυχρού πολέμου, των ΗΠΑ, δεν 
εξαντλείται στο αποτέλεσμα του πολέ-
μου στην Ουκρανία. Γιατί; Το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου ανέδειξε μια ιστορική 
πρωτοτυπία που καθορίζει έκτοτε τις 
παγκόσμιες εξελίξεις. Ενώ μέχρι τότε 
η ιστορική εμπειρία μας δίδαξε ότι τα 
κέρδη των νικητών ενός πολέμου ορι-
οθετούνται με τις συνθήκες ειρήνης 
που ακολουθούν τη λήξη των εχθρο-
πραξιών, με τον Ψυχρό Πόλεμο, στη 
διάρκεια του οποίου η "ισορροπία του 
τρόμου" απέτρεψε πολεμικές συγκρού-
σεις, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Δη-
λαδή, προηγήθηκε η «συνθηκολόγηση» 
της ΕΣΣΔ,  με την υπογραφή της διά-
λυσης του Συμφώνου της Βαρσοβίας 
και ακολούθησαν οι συνέπειες της ψυ-
χροπολεμικής σύγκρουσης που είχε λή-
ξει, δηλαδή οι πολεμικές συγκρούσεις 
που σηματοδοτεί η υπεροπλία του νι-
κητή (Γιουγκοσλαβία, πόλεμοι του Κόλ-
που, Αφγανιστάν, Λιβύη, Ουκρανία). Με 
άλλα λόγια, οι συνέπειες του Ψυχρού 
πολέμου έχουν ως αφετηρία το τέλος 
του, γιαυτό είναι απροσδιόριστες και 
σε μέγεθος και σε διάρκεια και θα κα-
θορίζουν τις διεθνείς εξελίξεις μέχρις 
ότου αναδειχθούν δυνάμεις που θα δι-
αμορφώσουν μια νέα ισορροπία τρό-
μου έναντι των ΗΠΑ. Πότε και πώς θα 
συμβεί αυτό; Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
αποτελεί ένα στάδιο μόνον που επιτα-
χύνει τις εξελίξεις.

 Γιαυτό οι ευθύνες της Γερμανίας και 
της Γαλλίας ως εγγυητών των συμφω-
νιών του Μινσκ είναι τεράστιες. Σήμερα 
μάλιστα, Γερμανία και Γαλλία συντάσ-
σονται αναφανδόν υπερ της Ουκρανίας, 
στην οποία εναπόκειτο να αναγνωρί-
σει τη μερική αυτονομία του Ντονέσκ 
και του Λουγκάνσκ που προσυπέγρα-
ψε, εγκαταλείποντας τον ρόλο του ει-
ρηνικού διαμεσολαβητή. Όμως, ποιός 
θα αναλάβει την ευθύνη απέναντι στην 
ανθρωπότητα, αν η Ρωσία μπροστά 
στο φάσμα της ήττας εξαπολύσει ένα 
στοχευμένο πυρηνικό πλήγμα; Ποιός 
θα τολμήσει να της το ανταποδώσει; 
Υπάρχει πάντα η πρώτη φορά, όπως 
το 1945, όταν οι ΗΠΑ χρησιμοποίη-
σαν για πρώτη φορά το ατομικό τους 
οπλοστάσιο, όχι για να αποδυναμώ-
σουν στρατιωτικά την Ιαπωνία αλλά 
εξολοθρεύοντας τον άμαχο πληθυσμό 
σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Γιατί να μην 
επαναληφθεί στην Ουκρανία;;

ΤΟΎ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΎΛΟΎ
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Η συμπεριφορά της Τουρ-
κίας στο Αιγαίο αυξάνει το ρί-
σκο σε μια περιοχή στρατη-
γικής σημασίας για το ΝΑΤΟ, 
η οποία ως τέτοια δεν πρέπει 
να καταστεί πεδίο σύγκρου-
σης. Είναι το μήνυμα που στέλ-
νει, μιλώντας στην «Κ», ο μέχρι 
πρότινος Διοικητής της Κεντρι-
κής Διοίκησης των ΗΠΑ, υπεύ-
θυνος για τις αμερικανικές και 
συμμαχικές στρατιωτικές επι-
χειρήσεις στη Μέση Ανατολή, 
το Λεβάντε και την Κεντρική 
και Νότια Ασία, στρατηγός Τζό-

ζεφ Βότελ. Μας μίλησε από 
τη θέση του πλέον ως προ-
έδρου και CEO του οργανι-
σμού Business Executives for 
National Security, λίγες ώρες 
αφού επισκέφθηκε την Αλε-
ξανδρούπολη. Ο Βότελ, αξι-
ωματικός 4 αστέρων με σημα-
ντική επιρροή, δεν μασάει τα 
λόγια του, αναγνωρίζοντας ότι 
το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης αίρει για το ΝΑΤΟ το στρα-
τηγικό εμπόδιο της Τουρκίας. 
Χαρακτηρίζει ούτως ή άλλως 
περίπλοκη τη σχέση της Ου-

άσιγκτον με την Άγκυρα και 
θεωρεί ότι η συνεργασία ΗΠΑ 
– Ελλάδας στην Αλεξανδρού-
πολη οδηγεί τη σχέση τους 
«σε πιο σημαντικό και στρα-
τηγικό σημείο». Ο επικεφαλής 
μιας από τις πιο νευραλγικές 
αμερικανικές διοικήσεις των 
τελευταίων ετών συναντήθη-
κε με Έλληνες κυβερνητικούς 
αξιωματούχους και στη συνο-
μιλία μας δήλωσε εντυπωσια-
σμένος από την επίσκεψη στη 
χώρα μας, όπου συνάντησε 
και Αμερικανούς στρατιώτες 
οι οποίοι προετοιμάζονταν να 
επιστρέψουν στις ΗΠΑ μέσω 
της Αλεξανδρούπολης. Μας 
μοιράστηκε μάλιστα ότι θα με-
ταφέρει στην αμερικανική κυ-
βέρνηση και τον αμερικανικό 
επιχειρηματικό τομέα τις κα-
λύτερες των εντυπώσεων με 
το βλέμμα στην περαιτέρω ενί-
σχυση των διμερών σχέσεων. 
Τι μας είπε για το μέτωπο της 
Ουκρανίας και πώς σχολίασε 
την αποχώρηση των ΗΠΑ από 
το Αφγανιστάν.

Ο ρόλος της 
Αλεξανδρούπολης

Χαρακτηριστικά σε ερώτη-
μα για την Αλεξανδρούπολη 
ειπώθηκαν τα παρακάτω στο 
περιθώριο της συνέντευξης.

Ερ. Είστε πρόεδρος ενός 
οργανισμού ο οποίος «πα-
ντρεύει» την επιχειρηματικό-
τητα με την εθνική ασφάλεια. 
Τι σημαίνει αυτό στην περίπτω-
ση της Αλεξανδρούπολης, την 
οποία μάλιστα επισκεφθήκατε 
τις τελευταίες μέρες; 

Απ. Το έργο του οργανισμού 
μας αφορά την παροχή παρα-
τηρήσεων από τον ιδιωτικό το-

μέα σχετικά με τις προκλήσεις 
εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. 
Καθώς αντιμετωπίζουμε νέες 
απειλές στην Ευρώπη, θέλου-
με να βεβαιωθούμε ότι ο ιδιω-
τικός τομέας κατανοεί τι κάνει 
η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην 
Αλεξανδρούπολη, αλλά και να 
εντοπίσουμε τρόπους με τους 
οποίους είμαστε χρήσιμοι ενη-
μερώνοντας, υποστηρίζοντας 

και αξιοποιώντας στο έπακρο 
το βάρος και τις δυνατότητες 
του επιχειρηματικού τομέα των 
ΗΠΑ. Τελικά, πιστεύουμε ότι η 
εθνική ασφάλεια δεν είναι μό-
νο τομέας του στρατού ή των 
διπλωματών μας, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι συλλογι-
κή δουλειά του δημόσιου, του 
ιδιωτικού και του πολιτικού το-
μέα στις ΗΠΑ.

Τζόζεφ Βότελ: Με την Αλεξανδρούπολη 
ξεπερνάμε το εμπόδιο της Τουρκίας

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΑΣΤΕΡΩΝ, Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 
ΤΖΟΖΕΦ ΒΟΤΕΛ ΗΤΑΝ ΜΕΧΡΙ 
ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ 
ΗΠΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ                

«Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αίρει 
για το ΝΑΤΟ το στρατηγικό εμπόδιο της 
Τουρκίας» ανέφερε ο αξιωματικός 4 
αστέρων με σημαντική επιρροή , μίλησε 
για τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας στην 
Αλεξανδρούπολη

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο 
τρόπος εξέτασης για τις Πανελ-
λήνιες 2023, των εξεταζόμε-
νων μαθημάτων για εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-

ση υποψηφίων Γενικού Λυκεί-
ου από το ακαδημαϊκό έτος 
2023-24.

Αναλυτικά ο τρό πος εξέ τα-
σης των πανελλαδικά  εξετα-
ζό μενων μαθημά των. Η νέα 
απόφαση της υπουργού Παι-
δείας Νίκη Κεραμέως.

1. Τα θέματα των πανελλα-
δικά εξεταζόμενων μαθημάτων 
λαμβάνονται από την ύλη που 

ορίζεται ως εξεταστέα για κά-
θε μάθημα κατά το έτος που 
γίνονται οι εξετάσεις και περι-
λαμβάνουν ποικιλία ερωτήσε-
ων (π.χ. σύντομης απάντησης, 
ελεύθερης ανάπτυξης).

Οι ερωτήσεις είναι ανάλο-
γες με εκείνες που υπάρχουν 
στα σχολικά εγχειρίδια και στις 
οδηγίες του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), 
διατρέχουν όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη έκταση της εξε-
ταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ 
φάσμα διδακτικών στόχων και 
είναι κλιμακούμενου βαθμού 
δυσκολίας.

Οι υποψήφιοι απαντούν 
υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2. Ο τρόπος εξέτασης των 
παρακάτω μαθημάτων εφαρ-
μόζεται για τους/τις υποψηφί-
ους/ες πανελλαδικών εξετάσε-

ων ημερήσιων και εσπερινών 
Γενικών Λυκείων.

3. Σε περίπτωση κατά την 
οποία ένα θέμα αναλύεται σε 
υποερωτήματα, η βαθμολο-

γία που προβλέπεται για αυ-
τό κατανέμεται ισότιμα στα 
επιμέρους ερωτήματα, εκτός 
αν κατά την ανακοίνωση των 
θεμάτων καθορίζεται διαφο-

ρετικός βαθμός για κάθε ένα 
από αυτά.

4. Η διάρκεια της γραπτής 
εξέτασης των πανελλαδικά 
εξεταζόμενων μαθημάτων εί-

ναι τρίωρη (3), εκτός αν, σε ει-
δικές περιπτώσεις, ορίζεται δι-
αφορετικά από την Κεντρική 
Επιτροπή Εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2023: Νέος τρόπος εξέτασης 
των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Τι αλλάζει … Πήρε 
ΦΕΚ η απόφαση 
Κεραμέως 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ          
ΑΔΑ: Ψ23ΟΩΨΟ-6ΣΤ
Αλεξανδρούπολη 30-09-2022
   Αριθμ. Πρωτ: 32528

Περίληψη διακήρυξης 

ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (ΚΥΑ 

53361/06)-ΦΕΚ 2208/8-6-2019 αρ.43726 για χορήγηση στους 

εργαζομένους δικαιούχους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα 

έτη 2023-2024-2025»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστι-
κά βάσει τιμής/ομάδα , για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ) (ΚΥΑ 53361/06)-ΦΕΚ 2208/8-6-2019 αρ.43726 για χορήγηση 
στους εργαζομένους δικαιούχους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα 
έτη 2023-2024-2025»

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 622.633,20 (συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 24%). 

Η  προμήθεια υποδιαιρείται σε 2  Τμήματα :
1)ΤΗΜΑ 1. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΜΑΠ)  ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2023-

2024-2025 (CPV:18100000-0)  προϋπολογισμού 578.848,80 με ΦΠΑ 
2) ΤΜΗΜΑ 2. ΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2023&2025 (CPV:35811200)
Προϋπολογισμού   43.784,40 με ΦΠΑ.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισ-

σότερες ομάδες (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων (ολική 
προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή ολική) 
αφορά στο σύνολο της κάθε ομάδας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιη-
μένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της δι-
αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 10η  Νοεμβρίου 2022  και 
ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει στις την  17 /Νοεμβρίου /2022 και ώρα 09.00πμ από 
τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Μαζί με την προσφορά απαιτείται  να κατατεθεί και εγγύηση συμμε-
τοχής για το α) τμήμα 1 ποσού 9.336,27 ευρώ  και για το β) τμήμα 2 πο-
σού 706,20 ευρώ

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Αρμόδιοι Μόκαλη Αθανασία και Αργύρης Κυρτσίδης 
,  Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551064165 και  2551350153 
αντίστοιχα. 

Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλε-
κτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα από τον ιστότοπο του Δήμου (www.
alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 173072).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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 SUDoKU

2 5 1 4

1 4 8 6

9 1

7 5 1 8

2 4

5 2 8 6

3 5

9 8 6 1

6 9 2 4

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct  4 09:08:54 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.72)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Oct  3 07:55:43 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

2 6 5

8 6 5 1

5 1 2 7

2 6 3

8 1

7 2 6

1 6 3 4

8 4 5 1

2 9 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct  4 09:08:56 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πάει ο Θανάσης σε ένα ακριβό εστιατόριο κι 

έρχεται ο σερβιτόρος να του πάρει παραγγελία. 

«Για να δούμε τι καλό έχει ετοιμάσει σήμερα ο 

σεφ» και μυρίζει το πουκάμισο του σερβιτόρου. 

«Αααα σήμερα έχετε κοκκινιστό μοσχαράκι. Βάλτε 

μου μια μερίδα». λέει ο Θανάσης Ο σερβιτόρος 

έπαθε πλάκα, μπράβο μύτη ο τύπος σκέφτηκε! 

Την επόμενη μέρα ο Θανάσης ξαναμυρίζει το 

πουκάμισο του σερβιτόρου και καταλαβαίνει πως 

το πιάτο της ημέρας είναι μουσακάς και παραγ-

γέλνει έναν. Μετά από δύο μέρες ξαναμυρίζει 

το πουκάμισο και παραγγέλνει ντολμάδες. Αυτό 

γινόταν σχεδόν κάθε μέρα, μύριζε το πουκάμισο 

του σερβιτόρου και καταλάβαινε τι είχαν μαγει-

ρέψει. Ο σερβιτόρος είχε εκνευριστεί και διηγή-

θηκε μια μέρα στη γυναίκα του την Κική αυτό το 

περιστατικό. Η Κική έβαλε τα γέλια, πήρε το που-

κάμισο του άντρα της και το έτριψε στο επίμαχο 

σημείο της, λέγοντας: «Για να δούμε τώρα τι θα 

πει ο πελάτης!» Το μεσημέρι λοιπόν ξαναπάει ο 

Θανάσης στο εστιατόριο και μυρίζει το πουκάμι-

σο του σερβιτόρου, το ξαναμυρίζει και λέει: «Μα 

αν είναι δυνατόν, τόσο καιρό έρχομαι για φαγη-

τό και δεν ήξερα ότι είσαι ο άντρας της Κικής!!!»

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Άσκηση βίας.

13. Ανάλατα (αρχ.).

14. Ελάττωση του μάκρους.

15. … Σέπαρντ: Αμερικανός συγγραφέας 

και ηθοποιός.

16. Νέα (ουδ.).

18. Νομπελίστας Αμερικάνος φυσικός.

19. "Μηδέν…": αρχαίο ρητό.

21. Η πρωτεύουσα γειτονικής μας χώρας.

23. Το θαλασσινό νερό.

25. Αυτός… επείγει.

27. Ο δεύτερος φθόγγος της κλίμακας 

του ντο.

28. Έχει πρωτεύουσα το Όστιν.

30. Η πιο γλυκιά… λέξη.

32. Ομάδα της Ιταλίας.

34. Ανατολίτικο ποτό.

36. Ατέλειωτη… ικεσία.

37. Μείγμα σοβαντίσματος.

39. Την έκλεψε ο Πάρις.

41. Τραγούδια με επαναστατικό περιε-

χόμενο.

42. Ομηρική ονομασία του Άδη.

-- Συστατικά --
•  Μισή κούπα βούτυρο
• 1 μισή περίπου κούπα ζάχαρη
• 3 αυγά
• 2 κ.γλ. καφέ στιγμής
• 60 γρ. νερό
• 85 γρ. κρέμα γάλακτος ή γάλα
• 2 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
• Μισό κ.γλ. σόδα
• 2 κ.γλ. αλάτι

-- Για το γλάσο--
• Μισή κούπα κρέμα γάλακτος ή γάλα
• 50 γρ. ζάχαρη
• 70 γρ. περίπου ζεστό Γαλλικό καφέ
• 2 κ.γλ. καφέ στιγμής
• 2 κροκάδια
• Λίγη βανίλια
• 170 γρ. περίπου βούτυρο
• 1 κούπα ζάχαρη άχνη
• Μισή κούπα καρύδια, καβουρντισμένα

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, διαλύουμε τον καφέ στιγμής στο νε-

ρό και βάζουμε όλα τα υλικά του κέικ μαζί, στο 
μπολ του μίξερ.

• Τα χτυπάμε για 4 λεπτά στη δυνατή ταχύτητα, 
ώσπου να αφρατέψουν.

• Αδειάζουμε το μίγμα σε καλά βουτυρωμένη φόρ-
μα κέικ και το ψήνουμε στους 175 βαθμούς Κελ-
σίου για 45 λεπτά περίπου.

• Στην συνέχεια, το βγάζουμε από το φούρνο, το 
αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά μέσα στη φόρμα 
και το αναποδογυρίζουμε σε σχάρα.

• Στο μεταξύ ετοιμάζουμε το γλάσο.
• Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη, το ζε-

στό καφέ, τα κροκάδια και τον καφέ στιγμής σ' 
ένα μικρό μπολ.

• Έπειτα, το βάζουμε σε μπεν μαρί ή σε χαμηλή 
φωτιά και το ανακατεύουμε, ώσπου να πήξει 
τόσο, ώστε να καλύπτει το κουτάλι, για 10 λε-
πτά περίπου.

• Το σκεπάζουμε και το βάζουμε στο ψυγείο να 
κρυώσει για 30 λεπτά.  

• Μετά, χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη, 
να αφρατέψει.

• Συνεχίζοντας το χτύπημα, ρίχνουμε τη βανίλια 
και κατόπιν το μίγμα του καφέ λίγο-λίγο.

• Χωρίζουμε το κέικ σε 3 φέτες και τις ενώνου-
με, βάζοντας γλάσο και καβουρντισμένα καρύ-
δια στα ενδιάμεσα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κέικ λουιζιάνα με καφέ και καρύδια, απλά τέλειο

Κάθετα
1. Αστείο πάθημα.
2. Πρόθεση… ανάθεσης.
3. Όπως πρέπει (ξ.λ.).
4. … Καπόνε: ο μεγαλύτερος γκάγκστερ όλων 
των εποχών.
5. Δερμάτινη κούνια για μωρά.
6. Χριστουγεννιάτικο στολίδι.
7. Η κόμισσα.
8. Διπλό… γίνεται γυναικείο άρωμα.
9. Σχολική τάξη.
10. Υποπροϊόν ζάχαρης.
11. Αραβικό σουλτανάτο.
12. Το "Λάθος" του τον έκανε διάσημο.
17. Αρχαίος… ηγεμόνας.
20. Αποτροπή αρρώστιας με μαγικές τελετές.
22. Η "Αλεπού της ερήμου".
24. Τζον…: ήταν η "ψυχή" των Μπιτλς.
26. Νομάδες κτηνοτρόφοι της Ανατολικής 
Αφρικής.
29. Οικογένεια Γάλλων κατασκευαστών ορ-
γάνων.
31. Μάκρος φούστας.
33. Εκρηκτική ύλη (συντομ.).
35. Νησί μας που λέγεται και Τζια.
38. Βουβή… ματιά.
40. Ναυτικό πρόσταγμα.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κινηματογραφικής Λέσχης 
Αλεξ/πολης προσκαλεί όλα τα 
μέλη της Λέσχης στην  Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση

η οποία αποφασίστηκε 
στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 
30ης Σεπτεμβρίου 2022 και θα 
πραγματοποιηθεί  στην αίθου-
σα του Ιστορικού Μουσείου 
Αλεξανδρούπολης (Λεωφ. Δη-
μοκρατίας 335, ισόγειο),

 την Κυριακή 

16 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 
6.00μ.μ.

 με θέματα ημερήσιας διά-
ταξης τα εξής:

1. Απολογισμός πεπραγ-
μένων περιόδου Ιουνίου- Σε-
πτεμβρίου 2022

2. Σχεδιασμός δράσεων χει-
μερινής περιόδου 2022-2023

3. Εκλογές για την αντικα-
τάσταση τριών απελθόντων 
μελών του ΔΣ  

Σε περίπτωση  μη απαρ-

τίας,  η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί  την ίδια μέρα 
την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 
2022 και ώρα 7.00μ.μ. 

στην αίθουσα του Ιστορικού 
Μουσείου Αλεξανδρούπολης 
(Λεωφ. Δημοκρατίας 335).

Για την αποφυγή οποιασ-
δήποτε ταλαιπωρίας  παρα-
καλείσθε να προσέλθετε στο 
χώρο της Γενικής Συνέλευσης 
στις 7.00μμ, αναφέρει η ανα-
κοίνωση του ΔΣ της ΚΛΑ

O Σύλλογος Ελληνογαλλικής 
Φιλίας ¨το Σπίτι της Αντουανέτ-
τας¨ βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώ-
σει την έναρξη των 
Δημιουργικών Ερ-
γαστηρίων Γαλλι-
κής Γλώσσας και 
Πολιτισμού για 
τη σχολική χρονιά 
2022-2023!

Τα ateliers απευ-
θύνονται σε παιδιά 
ηλικίας 5-8 ετών και κα-
λύπτουν ένα ευρύ φάσμα εν-
διαφερόντων όπως ζωγραφι-

κή, κατασκευές, φιλαναγνωσία, 
δραματοποίηση, μαγειρική, μου-

σική κ.ά. Ο Σύλλογος μέσα 
από το παιχνίδι, τη δη-

μιουργία, τη γνώ-
ση, την καλλιέργεια 
της φαντασίας και 
την ψυχαγωγία, 
με τη χρήση πολ-
λών και ποικίλων 

μέσων επιδιώκει 
αφενός την δημιουρ-

γική απασχόληση των 
παιδιών και αφετέρου την 

ενίσχυση της ελληνογαλλικής 
φιλίας, την προώθηση της γαλ-

λικής γλώσσας και του γαλλικού 
πολιτισμού, καθώς και τον εντο-
πισμό κοινών στοιχείων αναφο-
ράς ή αντιθέσεων που μπορεί 
να υπάρχουν ανάμεσα στις δύο 
κουλτούρες.

Σχεδιασμός-Εμψύχωση: Ειρή-
νη Μπρέσκα, Μαρία Ζαμπούρα, 
Audrey Hoarau

Έναρξη: 15 Οκτωβρίου
Πληροφορίες-Κρατήσεις θέ-

σεων: lamaisonantoinette@
gmail.com & https://
www.facebook.com/
lamaisondantoinette

Δημιουργικά Εργαστήρια Γαλλικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού στο “Σπίτι της Αντουανέττας

“Οι 
Γαμπροί 

της Ευτυχίας” στο 
Διδυμότειχο την Κυριακή 

9 Οκτωβρίου 

Ο Θεατρικός Σύλλογος Διδυμοτεί-
χου απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής 
σε όσους ενήλικες ενδιαφέρονται να 
ενταχθούν στην Ομάδα για τη νέα θε-
ατρική περίοδο 2022-2023. Η πρώτη 
συνάντηση γνωριμίας και προγραμμα-
τισμού θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 
9 Οκτωβρίου 2022, στις 18:30, στο δη-
μοτικό θέατρο Διδυμοτείχου.

Θα ακολουθήσει η παράσταση του 
έργου “Οι Γαμπροί της Ευτυχίας” των 
Ν. Τσιφόρου – Π. Βασιλειάδη, από το 
Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιά-
δας ΔΙΟΝΥΣΟΣ, στην οποία συμμε-
τέχουν και μέλη του Θεατρικού Συλ-
λόγου Διδυμοτείχου. Επικοινωνία:κιν. 
6907234163 (Δέσποινα Μιχαηλίδου) 
και fb: theasydidymoteichoy

Το Διδυμότειχο είναι ο επόμενος 
σταθμός της παράστασης “Οι Γαμπροί 
της Ευτυχίας” των  Τσιφόρου-Βασιλει-
άδη, από το Θεατρικού Εργαστήρι Νέας 
Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ.

Η νέα θεατρική παραγωγή του ΔΙ-
ΟΝΥΣΟΥ ολοκλήρωσε την καλοκαιρινή 
περιοδεία της σε εξωτερικούς χώρους 
και συνεχίζει την πορεία της για όλη τη 
χειμερινή σεζόν μέχρι τις γιορτές. Μετά 
από συγκεκριμένες παραστάσεις “εκτός 
έδρας” (Διδυμότειχο 9/10, Αλεξανδρού-
πολη* 16/10, Θεσσαλονίκη 2/11), θα 
επιστρέψει στο “σπίτι” της, στο Θέατρο 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ για παραστάσεις κάθε Σάβ-
βατο και Κυριακή.

Η παράσταση στο Διδυμότειχο θα 
γίνει την ερχόμενη Κυριακή 9 Οκτω-

βρίου στις 8:30 μ.μ., στο δημοτικό θέ-
ατρο της πόλης, σε συνεργασία και με 
την οργανωτική υποστήριξη του Θεα-
τρικού Συλλόγου Διδυμοτείχου και του 
Δήμου Διδυμοτείχου.

Οι Γαμπροί της Ευτυχίας” θα κάνουν 
μια στάση και στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗ την επόμενη Κυριακή 16 Οκτωβρίου, 
στο δημοτικό θέατρο της πόλης, για τις 
ανάγκες του Συλλόγου Καρ-
κινοπαθών και Φίλων Ν. 
Έβρου ΣυνεχίΖΩ. Για τη 
συγκεκριμένη παρά-
σταση όμως θα ακο-
λουθήσει ενημέρωση 
από τον ίδιο το Σύλ-
λογο ΣυνεχίΖΩ τις επό-
μενες μέρες.

Έναρξη νέας θεατρικής σεζόν στο 
Διδυμότειχο

Το Κέντρο Δημιουργικής 
Φωτογραφίας Θράκης, λει-
τουργώντας ως πυρήνας πο-
λιτιστικής δράσης, στην βό-
ρεια Ελλάδα τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια παράγει 
καλλιτεχνικό έργο με σκοπό 
την προβολή, την καλλιέργεια 
και την ανάπτυξη της τέχνης 
και ειδικότερα της τέχνης της 
φωτογραφίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, υλοποιήθηκε το φωτο-
γραφικό project "ΡΟΔΟΠΗ". 
Δεκαπέντε φωτογράφοι, μέ-
λη του Κέντρου αποτύπωσαν 
φωτογραφικά την ορο-
σειρά της Ροδόπης. 
Σκοπός είναι, με 
το παρόν έργο 
να επιτευχθεί 
η ανάδειξη και 
προβολή του 
φυσικού πλού-
του της οροσει-
ράς της Ροδόπης, των 
αξιοθέατων και των μνημείων, 
του πολιτισμού, της κουλτού-
ρας και της ανθρωπογεωγρα-
φίας της, μέσω της φωτογρα-
φικής τέχνης. H Φωτογραφική 
έκθεση με τίτλο "ΡΟΔΟΠΗ", 

θα παρουσιαστεί 
στο ευρύ κοινό 
ταξιδεύοντας σε 
όλες τις πρω-
τεύουσες των 

νομών της Πε-
ριφέρειας Ανατο-

λικής Μακεδονίας και 
Θράκης. Πιο συγκεκριμένα η 
έκθεση φωτογραφίας θα πα-
ρουσιαστεί στην Σαμοθρά-
κη, στην Αλεξανδρούπολη, 
στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, 
στην Καβάλα και στην Δράμα. 

Πρώτος σταθμός της έκθεσης 
είναι η πόλη της Κομοτηνής.

Συμμετέχουν οι: Νίκος Αν-
δρεαδάκης, Στράτος Βλα-
σακίδης, Γιάννης Γκόγκος, 
Γεωργία Δημητρίου, Νίκος 
Ζωάκης, Σωτήρης Ζωάκης, 
Γιάννης Καλτσεράς, Χρήστος 
Μαλτέζος, Μιχάλης Μπολιά-
κης, Γιάννης Μπουλταδάκης, 
Κατερίνα Παπαπαναγιώτου, 
Άννα Παρασκευίδου, Γιούλα 
Πάτση, Ανέζα Σπανοπούλου, 
Συμεών Χατζηλίδης.

Φωτογραφικό project  "ΡΟΔΟΠΗ"
 σε έκθεση στην Κομοτηνή 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 
Κινηματογραφικής Λέσχης Αλεξ/πολης 

Πολιτισμός

Από 
το Κέντρο 

Δημιουργικής 
Φωτογραφίας Θράκης 

για τον φυσικό της 
πλούτο

«Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές σε κοινωνικό επίπεδο, που αντανακλούν στις σχέσεις μέσα 
στην οικογένεια, και αποτελεί πρόκληση η διαχείρισή τους, ακόμα και για τους ειδικούς που 

συντονίζουν Σχολές Γονέων» 
Στράτος Βραχιώλιας ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης

Τα ateliers 
απευθύνονται σε 

παιδιά ηλικίας 5-8 ετών  
με πλήθος δράσεων

Την Κυριακή 16/10  
στο Ιστορικό 

Μουσείο 
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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 κατά της 
Πoρνείας
Παγκόσμια Ημέρα 
Εκπαιδευτικών

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
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:07:55-11:30- 21:40
ΤΡΙΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:30 - 21: 40
ΠΕΜΠΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:30 - 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:55 -11:30 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 21:40 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 20:05 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:09:50 - 20:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:10 - 09:50 -20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 20:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:50-16:45-22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ:  07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:15-15:10-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 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
14:00-22:00 Μουρούκης Ι. Καβύρη 60 (γω-
νία Πατρ. Κυρίλλου) ✆2551029355
18:00-08:00 Ζηκίδου Κων. Παλαιολόγου 51 
(γωνία Κομνηνών) ✆2551035223

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη Κων/πολεως 
222 ✆2552023926

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

Ερμογένης, Χαριτίνη

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Κριέ, θα τραβήξουν το 
ενδιαφέρον σου πολύ οι φίλοι σου και 
οι κοινωνικές ομάδες που ανήκεις. Ο 
φιλικός περίγυρος λοιπόν, κατά κάποιον 
τρόπο θα παίξει ίσως τον πιο σημαντικό 
ρόλο στην καθημερινότητα σου,  αφού 
μία συμβουλή ή μία έμπρακτη βοήθεια 
θα σε ωθήσει σήμερα στην επίτευξη 
ενός σημαντικού στόχου!

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα φίλε Ταύρε, το ενδιαφέρον σου 
επικεντρώνεται σε θέματα κοινωνικής 
υπόστασης και εικόνας, την ίδια στιγ-
μή που οι φιλοδοξίες σου μεγαλώνουν 
συνεχώς! Φροντίζεις οι προσωπικές 
σου υποθέσεις που πιθανόν να γίνουν 
γνωστές τώρα!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Ήρθε μία άκρως τυχερή ημέρα για σέ-
να, φίλε Δίδυμε που θα σου δώσει την 
ευκαιρία να ξεφύγεις απ' όλους και απ’ 
όλα! Με ποικίλους τρόπους, θα προ-
σθέσεις την περιπέτεια και την καλο-
πέραση στη ζωή σου! !  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί για σέ-
να φίλε Καρκίνε, μια περίοδο αλλαγών 
και ιδίως μίας προσωπικής μεταμόρ-
φωσης! Τώρα είναι η ιδανική στιγμή 
να λήξεις δραστηριότητες, καταστάσεις 
και σχέσεις που σε ενοχλούν και είναι 
τοξικές στην ζωή σου!      

ΛΕΩΝ
Σήμερα φίλε Λέοντα, λόγω της φιλικό-
τητας σου και της άψογης συνεργασίας 
σου με τους άλλους, καταφέρνεις πολ-
λούς από τους στόχους σου! Οι ιδέες, 
οι πράξεις, η συμπεριφορά και οι δια-
θέσεις των άλλων!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα τα καθήκοντα, 
οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες σου, έρ-
χονται στο προσκήνιο και απαιτούν την 
άμεση κινητοποίηση σου, προκειμένου 
να διευθετηθούν! Όλα όσα κάνεις τώ-
ρα και κυρίως όσα πρέπει να κάνεις!

ΖΥΓΟΣ
Η ημέρα σήμερα φίλε Ζυγέ, θα σου 
προσφέρει σίγουρα αρκετές ευχάριστες 
στιγμές! Θα καταφέρεις να εκφράσεις 
εποικοδομητικά, τη δημιουργικότητα 
και την ατομικότητα σου, να ξεκινήσεις 
νέα σχέδια που θα φέρουν αναγνώριση 
και θαυμασμό προς το πρόσωπο σου, 
με την ολοκλήρωσή τους!          

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Σκορπιέ, θα παρα-
τηρήσεις και θα διαπιστώσεις πως γί-
νεσαι σαφώς πιο δεκτικός και ίσως 
παθητικός, σε κάποιες εξελίξεις και κα-
ταστάσεις που έρχονται τώρα! Η προ-
σοχή σου είναι στραμμένη στο παρελ-
θόν σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η λέξη κλειδί σήμερα είναι επικοινωνία, 
φίλε Τοξότη! Καταφέρνεις και εκφρά-
ζεις με τον καλύτερο τρόπο τις σκέψεις 
και τις ιδέες σου στους άλλους και θα 
το κάνετε με πολλούς και διάφορους 
τρόπους!           

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα, αγαπητό Ιχθύ, θα ενδιαφερθείς 
περισσότερο για τα υπάρχοντα σου, τα 
κεκτημένα σου, αλλά και γενικά με όλα 
όσα έχουν αξία για σένα. Ρίχνεις όλο 
το βάρος του ενδιαφέροντος σου, σε 
οτιδήποτε θεωρείς «δικό σου» και κά-
νεις τα πάντα για να το προστατέψεις!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα με την Σε-
λήνη στο δικό σου ζώδιο, οι διαπρο-
σωπικές σου σχέσεις και επαφές θα 
αυξηθούν αισθητά, όμως πιθανόν να 
είσαι περισσότερο υποκειμενικός απ' 
ό,τι συνήθως!      

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα, αγαπητέ Ιχθύ είναι η ιδανι-
κή ημέρα για να δοκιμάσεις πράγματα 
που δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα τολ-
μούσες να κάνεις, ιδίως για ό,τι είχες 
φοβία, άγχος ή δισταγμό μέχρι τώρα! 
Ένα πρόσωπο που υποσυνείδητα ή και 
συνειδητά!

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

3 εκπληκτικές ιδέες για 
να διακοσμήσεις τον 
κήπο σου με βότσαλα! 

#1 Διακοσμητικά χώρου από βό-
τσαλα

Αν έχεις καλές σχέσεις με τις χειρο-
τεχνίες, αυτό θα πρέπει να είναι πο-
λύ εύκολο για σένα. Ένας πολύ απλός 
τρόπος για να ξεκινήσεις τη διακόσμηση 
κήπου με βότσαλα, είναι να φτιάξεις με-
ρικά απλά και διακριτικά διακοσμητικά. 
Μπορείς να φτιάξεις σχέδια, βάζοντας 
μικρά βότσαλα πάνω σε ένα πιο μεγά-
λο βότσαλο και κολλώντας τα με ειδι-
κή κόλλα για πέτρα. Φτιάξε σχέδια με 
λουλούδια, καράβια, ψαράκια και άλλα 
μοτίβα που σε εκφράζουν. Με τα βό-
τσαλα αυτά μπορείς να διακοσμήσεις 
το τραπέζι του κήπου σου και όχι μόνο. 
Μπορείς να αφιερώσεις μια ξεχωριστή 
γωνιά για τα δημιουργήματα σου, ή και 

να στολίσεις με αυτά τα περβάζια των 
παραθύρων σου.

#2 Ζωγραφισμένα βότσαλα
Η ζωγραφική πάνω σε βότσαλα μπο-

ρεί να γίνει με ακρυλικά χρώματα, ανε-
ξίτηλους μαρκαδόρους, ακόμα και με 
βερνίκια για τα νύχια. Φυσικά, τα ακρυ-
λικά χρώματα φαίνονται πιο όμορφα και 
σου τα προτείνουμε. Μπορείς, λοιπόν, να 
ομορφύνεις μια διακόσμηση κήπου με 
βότσαλα, χρωματίζοντας τα. Κάνε σχέδια 
με το πινέλο σου και δώσε ξεχωριστή 
μορφή σε βότσαλα μεγάλα και μικρά. 
Όπως καταλαβαίνεις, αυτό μπορεί να 
γίνει πιο εύκολα πάνω σε ανοιχτόχρω-
μα βότσαλα και λιγότερο εύκολα πάνω 
σε σκουρόχρωμα.

#3 Κεριά & βότσαλα
Τα κεριά είναι χρήσιμα για να κά-

νουν ρομαντική ατμόσφαιρα, χειμώνα 
καλοκαίρι. Και πώς θα σου φαινόταν, 
αν έφτιαχνες τα δικά σου κηροπήγια για 
τον κήπο, εύκολα και οικονομικά; Για τη 
διακόσμηση κήπου με βότσαλα και κεριά 
θα χρειαστείς ένα ποτήρι, ή ρηχό βάζο.

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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Ολυμπιάδα και Εθνικός, 
στην πρεμιέρα του πρωτα-
θλήματος ανδρών μπάσκετ 
της ΕΚΑΣΑΜΑΘ , συνέχισαν 
την παράδοση που θέλει τις 
μεταξύ τους μάχες να είναι 
ντέρμπι και να κρίνονται στις 
λεπτομέρειες.  Νικήτρια η 
πρώτη στον μπασκετικό «εμ-
φύλιο» της Αλεξανδρούπολης 
με 65-63 σε μια αναμέτρηση 
που ήταν αμφίρροπη, είχε σα-
σπένς και ανατροπές.

Ο τυπικά φιλοξενούμενος 
Εθνικός ξεκίνησε καλύτερα 
και με εύστοχα σουτ από την 
περιφέρεια, προηγήθηκε 22-
11 στην πρώτη περίοδο. Η 
άστοχη επιθετικά Ολυμπιάδα 
κατάφερε στην 2η να ψαλιδί-
σει την διαφορά, να μειώσει 
στους 6 πόντους και τελικά 
το ημίχρονο να ολοκληρωθεί 
με 34-27 υπέρ του Εθνικού.

Στο δεύτερο ημίχρονο το 
σκηνικό αντιστράφηκε. Οι παί-
χτες του κόουτς Κανδύλη πέ-

τυχαν μεγάλα σουτ από την 
γραμμή των 6,75, ανέτρεψαν 
την εις βάρος τους κατάστα-
ση και κατέκτησαν το πρώτο 
ροζ φύλλο αγώνα για φέτος.

Η Ολυμπιάδα με το καλη-
μέρα στην 3η περίοδο άρχισε 
την αντεπίθεση μειώνοντας 
σε 29-34 και 33-34. Ο Εθνι-
κός κράτησε το προβάδισμα 
του μέχρι τα 4:15 πριν το τέ-
λος του δεκαλέπτου, όπου η 
Ολυμπιάδα πέρασε για πρώτη 
φορά μπροστά στο σκορ στο 
ματς (40-38). Οι δύο ομάδες 
πήγαιναν στην συνέχεια χέ-
ρι χέρι σχεδόν μέχρι το τέ-
λος. Με το σκορ στο 51-51 
η Ολυμπιάδα πέτυχε συνεχό-
μενα τρίποντα και έκανε το 
59-51 αναγκάζοντας τον κό-
ουτς Τελούδη να ζητήσει τά-
ιμ άουτ. Οι παίκτες του μεί-
ωσαν στους 3 μετά το τάιμ 
άουτ με το σκορ να είναι 62-
59 ένα λεπτό πριν το τέλος 
του ματς. Η Ολυμπιάδα έκανε 

το 64-59, αλλά από ένα λά-
θος ο Εθνικός έκλεψε, κέρδι-
σε φάουλ και μείωσε 64-61 
στα 37” πριν το φινάλε. Τό-
σο ο Εθνικός όσο και η Ολυ-
μπιάδα αστόχησαν σε ελεύ-
θερες βολές, με το σκορ στο 
65-61 στα 15.9 πριν το τέ-
λος. Ο Εθνικός μειώνει στο 
καλάθι στα 10.6 και στο τέ-
λος θα έχει χαμένο τρίποντο 
με το σκορ να παραμένει και 
την Ολυμπιάδα να παίρνει τη 
νίκη στο πρώτο ντέρμπι της 
χρονιάς.

Δεκάλεπτα:
11-22,27-34,43-41,65-
63

Ολυμπιάδα (Κανδύλης Γ.): 
Γιαννούλης, Δρούμπαλης 4, 
Δαβουδάνης 14 (2), Ξαφένιας 
16 (4), Κελεπεκίδης 2, Ζιού-
της 11, Τσιάμης 6 (2), Κατσί-
κας, Σονωβίδης 3, Βλουντάρ-
τσικ 9(2)

Εθνικός (Τελούδης Στ.): Αγ-
γελίδης 3(1), Στεφανόπουλος, 
Τσολακίδης, Μίχος 10 (1), Γα-
ρούφας, Παπαδούδης 6, Τσά-
γιας 14 (2), Αλαμάνος, Ιωαν-
νίδης 12 (1), Πασσιάς 7 (1), 
Κανάκης 10 (2), Κουλούκης 1

Τα αποτελέσματα της 
πρεμιέρας
Ολυμπιάδα. – Εθνικός Αλεξ.   
65-63
Αίας Κομοτηνής – Άτλας Κο-
μοτηνής   65-68
Αστέρας Καβάλας – Θύελλα 
Φερών 59-53
Δημοκρίτειο Κομοτηνής – ΑΕ 
Κομοτηνής 89-56

Στην Ολυμπιάδα το πρώτο 
μπασκετικό ντέρμπι της χρονιάς

ΣΑΣΠΕΝΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΙ 
ΕΘΝΙΚΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΔΡΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΗΣ 
ΕΚΑΣΑΜΑΘ 

Όλα όσα έγιναν στη μάχη της 
Αλεξανδρούπολης 

Με πολύτιμα συμπεράσματα 
αλλά και σημαντικές διεθνείς 
παραστάσεις για τη συνέχεια 
της προετοιμασίας του ενόψει 
της παρθενικής του συμμετο-
χής στην φετινή Volley League, 
επέστρεψε το απόγευμα της 
Κυριακής από τη Βουλγαρία ο 
Άθλος Ορεστιάδας.

Η ομάδα του Έβρου στη συ-
νέχεια των δυνατών φιλικών 
με βουλγαρικές ομάδες, μπο-
ρεί να μην πανηγύρισε κάποια 
νίκη, ωστόσο με την ανταγω-
νιστικότητα και τα θετικά της 
δείγματα, έδειξε πως συνεχίζει 
σε σωστό δρόμο την προετοι-
μασία της, ενώ σε όλα τα ματς 
ο Βούλγαρος τεχνικός, Ατανάς 
Πετρόφ, δοκίμασε τους αθλη-
τές που είχε στη διάθεσή του 
σε διάφορα σχήματα και θέ-
σεις.

Την Παρασκευή, στο α’ φι-
λικό στη Στάρα Ζαγόρα η τοπι-
κή Μπερόε 2016 κέρδισε 3-0 
( 26-24, 25-22, 25-22) σε ένα 
ματς τα σετ του οποίου κρίθη-
καν στις λεπτομέρειες. Μάλι-
στα στο 4ο σετ που παίχθηκε 
κατόπιν συμφωνίας των δύο 
τεχνικών ο Άθλος κέρδισε τους 
γηπεδούχους με 23-25.

Ακολούθησαν το Σαββατο-
κύριακο τα δύο παιχνίδια στο 
Μπουργκάς κόντρα στην πανί-
σχυρη Nεφτοχίμικ 2010, όπου 
στα πιο δυνατά έως τώρα φε-
τινά τεστ, η θρακιώτικη ομά-
δα έδειξε σαφή σημάδια βελ-
τίωσης.

«Είμαι ικανοποιημένος για-
τί η ομάδα μας δείχνει πως κι-
νείται σε προοδευτική κατεύ-
θυνση, αφού από παιχνίδι σε 
παιχνίδι, παίξαμε και καλύτε-
ρα. Τόσο η Μπερόε, όσο και η 
Nεφτοχίμικ είναι πολύ καλές 
ομάδες που τη νέα σεζόν στη 
Βουλγαρία θα διεκδικήσουν 
μετάλλια. Χαίρομαι γιατί μετά 
από μόλις δύο φιλικά και σκλη-

ρή προετοιμασία καταφέραμε 
να παίξουμε και να σταθούμε 
ισάξια απέναντί τους. Όλες οι 
αναμετρήσεις που δώσαμε αυ-
τό το τριήμερο, πιστεύω ότι θα 

μας βοηθήσει να διαχειριστού-
με σωστά και να διορθώσουμε 
το ομαδικό μας παιχνίδι» τόνι-
σε ο κ. Πετρόφ.

Στο α’ ματς στο γήπεδο 

«Mladost» ο Άθλος Ορεστιά-
δας προηγήθηκε με 0-2 της 
Νεφτοχίμικ 2010, αλλά η φι-
ναλίστ ομάδα Πρωταθλήμα-
τος, Κυπέλλου και Σούπερ 

Καπ Βουλγαρίας, έφτασε με 
3-2 (23-25, 19-25, 25-14, 25-
18, 15-6) στην ανατροπή και 
τη νίκη.

Τέλος στο β’ ματς της Κυ-
ριακής η σχεδόν πανέτοιμη για 
τις επίσημες φετινές της υπο-
χρεώσεις γηπεδούχος, που στις 
15/10 θα διεκδικήσει το εγχώ-
ριο Σούπερ Καπ της νέας σε-
ζόν από την κατοχο Χεμπέρ, 
επικράτησε με 3-0 του Άθλου 
(27-25, 25-22, 25-19) ενώ πή-
ρε και το έξτρα σετ προπονητι-
κού χαρακτήρα που παίχθηκε.

«Το τριήμερο στη Βουλγα-
ρία, δώσαμε άλλα τρία πολύ 
δυνατά φιλικά απέναντι σε πο-
λύ καλές ομάδες και η εικόνα 
μας ήταν σαφώς καλύτερη και 
βελτιωμένη, σε σχέση με τα φι-
λικά της Ορεστιάδας! Στόχος 
μας είναι μέρα με την μέρα να 
γινόμαστε όλο και καλύτεροι 
για να εμφανιστούμε έτοιμοι 
στα επίσημα παιχνίδια» δήλωσε 
ο αρχηγός του Άθλου Ορεστι-
άδας, Δημήτρης Ριζόπουλος.

Χρήσιμα συμπεράσματα για Άθλο Ορεστιάδας 
από τα φιλικά στη Βουλγαρία
Βελτιωμένη η 
εικόνα των Εβριτών 
στα δυνατά τεστ
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