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Διδυμότειχο: 12 χρόνια κάθειρξη 
στον πατέρα για την σεξουαλική 

κακοποίηση της ανήλικης κόρης του

Το περιστατικό εξιχνιάσθηκε τον Αύγουστο του 2020 μετά από 
συμπτώματα που εμφάνισε το δίχρονο τότε κοριτσάκι. Ο δράστης 

οδηγήθηκε στις φυλακές Γρεβενών � 5

Επίδομα θέρμανσης: 
Αντίστροφη μέτρηση 

για τη διάθεση 
πετρελαίου

Τα ποσά ανά νομό της Θράκης. 
Όλοι οι νέοι δικαιούχοι που θα 
αγοράσουν πετρέλαιο θέρμαν-
σης, θα λάβουν διπλάσιο ποσό 

επιδόματος θέρμανσης

� 10

Το Σαββατοκύριακο 
το μεγάλο τουρνουά 
βόλεϊ του Εθνικού 

Στην Αλεξανδρούπολη με 6 
ομάδες της ΑΜΘ το 2ο τουρ-

νουά “Νίκη Ευφραιμίδου”

� 13

Έκταση – «κλειδί» πίσω από την εφορία 
διεκδικεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Μετά από παράπονα περιοίκων για δυσκολία και έλλειψη ασφάλει-
ας κατά την πρόσβαση από την οδό Ηροδότου προς την πεζογέφυ-

ρα του ρέματος Βανικιώτη
� 9

Σύλλογοι και εθελοντές Σύλλογοι και εθελοντές 
καθάρισαν ακτές στην παραλιακή καθάρισαν ακτές στην παραλιακή 
ζώνη της Αλεξανδρούπολης ζώνη της Αλεξανδρούπολης 

Στον Έβρο (και πάλι) ο 
Θεοδωρικάκος με τον Σέρβο 

ομόλογό του
Συμφώνησαν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως 

ευρωπαϊκό ζήτημα, να σταματήσει η εκμετάλλευση 
και η εργαλειοποίηση των ανθρώπων αυτών και να 

εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί

� 4

Βαρουφάκης: «Εδώ φτιάχνεται ένα 
νέο κουφάρι, οι εγκαταστάσεις του 
LNG με μεγάλες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις»  

� 7
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Σε 22 δημοτικά 
σχολεία του Έβρου 
θα μοιράζονται 
σχολικά γεύματα

● Αναλυτικά η λίστα με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διανομής σχολικών 
γευμάτων, σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες

● 1.629 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα

� 8

Στον «Ευαγγελισμό» θα Στον «Ευαγγελισμό» θα 
εκπαιδευτούν γιατροί και εκπαιδευτούν γιατροί και 
νοσηλευτές του ΠΓΝΑ  νοσηλευτές του ΠΓΝΑ  
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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
787
Η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νί-
καια καταδικάζει τους εικονομά-
χους και τους εικονολάτρες, διατυ-
πώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία 
ανήκει μόνο στο Θεό και στις ει-
κόνες προσφέρεται απλή τιμητική 
προσκύνηση.

1822
Κοινή επιχείρηση αλγερινών πειρα-
τών και τουρκικών στρατευμάτων 
στη Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιά-
τες, με επικεφαλής τη Μαντώ Μαυ-
ρογένους, αποκρούουν την επίθε-
ση και τους ρίχνουν στη θάλασσα.

1954
Κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Βι-
ετμίνχ αποκτούν τον έλεγχο του βο-
ρείου Βιετνάμ, από τους Γάλλους.

1961
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψη-
φίζει μομφή κατά της Νοτίου Αφρι-
κής για το Απαρτχάιντ.

1990
Ο μεξικανός διπλωμάτης και συγ-
γραφέας Οκτάβιο Παζ βραβεύεται 
με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

2003
Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηνα-
ϊκού γράφει ιστορία, καθώς είναι 
η πρώτη ελληνική που αντιμετω-
πίζει ομάδα του NBA στην έδρα 
της. Αγωνίζεται στο Τορόντο με 
τους τοπικούς Ράπτορς και χάνει 
με 100-76.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1937
Μπόμπι Τσάρλτον, άγγλος ποδο-
σφαιριστής. Έπαιξε επί 17 χρόνια 
με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 
κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 
με την Αγγλία το 1966.

1947
Λουκάς Παπαδήμος, έλληνας οικο-
νομολόγος, ακαδημαϊκός, τραπεζί-
της και πολιτικός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1896
Άντον Μπρούκνερ, αυστριακός 
συνθέτης, που διακρίθηκε κυρί-
ως για τις συμφωνίες του. (Γεν. 
4/9/1824)

2005
Ρένα Καρθαίου, ελληνίδα ποιήτρια. 
(Γεν. 1913)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Άναψε το καμίνι στο εργοστάσιο της ΕΒΖ 
στην Ορεστιάδα

11
OKT
2016

Άναψε το καμίνι στο εργοστάσιο της Ελλη-
νικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στην Ορεστιάδα 
και αναμένεται πως θα βγει και η πρώτη ποσό-
τητα ζάχαρης. Το εργοστάσιο της Ορεστιάδας 
αναμένεται να λειτουργήσει για περίπου τρεις 
εβδομάδες, ενώ, αν υλοποιηθεί ο σχεδιασμός 
της εταιρείας, θα δουλέψουν τουλάχιστον 350 
εργαζόμενοι, με την παραγωγή να εκτιμάται 
ότι θα ξεπεράσει τους 80.000 τόνους  Την ίδια 
στιγμή, την υπογραφή Συμφωνίας στρατηγικής 
συνεργασίας με έναν από τους μεγαλύτερους 
εμπόρους ζάχαρης και υποπροϊόντων του κό-
σμου την ED& F MAN ανακοίνωσε ο Όμιλος 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Ο Όμι-
λος της ΕΒΖ εκτιμά πως με αυτή την κίνηση 
μεταξύ των άλλων στόχων, ενισχύει τις δρά-
σεις ανάκτησης της εγχώριας αγοράς ζάχα-
ρης καθώς και την επαναπροσέγγιση των αγο-
ρών της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α Ευρώπης. 

Ο καιρός σήμερα
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Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται στους μικρούς μας φίλους μια ακόμη παιδική χαρά, στον 
οικισμό της Παλαγίας. Για να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους εντός του περιφραγμένου 
χώρου ανέμελα και με ασφάλεια.

Το πρόβλημα της παράνομης 
μετανάστευσης, της εργαλει-
οποίησης των δυστυχισμένων 
ανθρώπων, των μεταναστών 
από την πλευρά της Τουρκί-
ας είναι μια πρόκληση όχι μό-
νο για την Ελλάδα. Είναι μια 
πρόκληση για όλους τους πο-
λιτισμένους ανθρώπους, για 
όλες τις χώρες της Ευρώπης…
Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Είπαν

Ο κόσμος φοβόταν ότι θα πέ-
θαινε σαν το ψάρι έξω από το 
νερό (…). Ρώτησα τον Υπουρ-
γό Εξωτερικών της Ιταλίας τον 
Λουίτζι, μπορείς να μας δώσεις 
δόσεις εμβολίων pfi zer τουλά-
χιστον για τους γιατρούς και τις 
νοσοκόμες;  Ο Λουίτζι είπε ότι 
δεν μπορεί να το κάνει διότι εί-
ναι πολύ σοβαρό πράγμα. Αλ-
λά μετά το κάναμε μέσω μιας 
επιχείρησης με τις μυστικές μας 
υπηρεσίες.
Ε. ΡΑΜΑ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Τα σχέδια του δήμου για τη στέγα-
ση δύο νηπιαγωγείων, του 16ου και 
του 23ου, στην περιοχή «Μαϊστριανά» 
και για την κατασκευή του 13ου δημο-
τικού σχολείου, στην περιοχή απέναντι 
από το νέο κολυμβητήριο, παρουσίασε 
ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης 
Ζαμπούκης, στη διάρκεια συνάντησης 
που είχε με τον νέο Διευθυντή Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου και τους 
εκπροσώπους εκπαιδευτικών. Επιπλέον, 

σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορεστιάδας συ-
ζητήθηκαν και τα ζητήματα διαχείρισης 
της ενεργειακής κρίσης στα σχολεία, με 
τον κ. Ζαμπούκη θα προτείνει χρηματικό 
έπαθλο επιβράβευσης για τις σχολικές 
μονάδες που θα καταφέρουν να πιά-
σουν τον στόχο του 15% στη μείωση 
κατανάλωσης ενέργειας. (Γιατί να μην 
είμαι σχολική μονάδα;;; )   

Κ.Η. 

Χρηματικό έπαθλο 

Αλλαγή ώρας 2022: Έρχεται 
η «τελευταία φορά» στην Ελλάδα;

Αργεί το φθινόπωρο
Μια ματιά στον καιρό των επόμενων 

ημερών από τη σελίδα Weather Analysis 
Greece: 

«Η Ελλάδα θα παραμείνει μέσα σε ένα 
πεδίο υψηλών γενικά πιέσεων και ψηλό-
τερα και χαμηλότερα με αποτέλεσμα την 
συνέχιση της απουσίας βροχοπτώσεων 
με εξαίρεση 2 καλοκαιρινής υφής διατα-
ραχές που θα δώσουν βροχοπτώσεις και 
όχι ιδιαιτέρως δυνατές ή γενικευμένες, σε 
Πελοπόννησο, Κρήτη και Ιόνιο.

Τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή γενικά για 
το σύνολο της Ελλάδας και μάλιστα από 
την Κυριακή που μας έρχεται φαίνεται να 
μπαίνουμε σε ένα μεγάλο ριτζ το οποίο 
σημαίνει φουλ ηλιοφάνειες, παντελή 
απουσία βροχοπτώσεων, ζέστη για την 
εποχή ιδίως την ημέρα, κλπ. Το δε βόρειο 
ρεύμα στο Αιγαίο θα συνεχίσει να υφί-
σταται και να θυμίζει μέρες Αυγούστου 
με μελτέμι. Η 1η φθινοπωρινή διαταραχή 
ακόμα αγνοείται λοιπόν...»

Κ.Η. 

Λίγο πριν την αλλαγή ώρας 2022 σε 
χειμερινή, ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας 
Σκρέκας, ρωτήθηκε για το τι θα γίνει με την 
κατάργηση στην Ελλάδα. Μάλιστα, ανέ-
φερε ότι έχουν γίνει μελέτες για το θέμα, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και εφό-
σον υπάρχει διαφορά στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, ειδικά αυτή τη χρονιά που η 
ενεργειακή ακρίβεια «στραγγαλίζει» νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν είχε αρχί-
σει προ πανδημίας να συζητά το θέμα και 
τα κράτη-μέλη θα επέλεγαν αν θέλουν να 
μείνουν στη θερινή ή την χειμερινή καθό-
λη τη διάρκεια του χρόνου. Εκτός όμως 
του ότι η πανδημία του κορονοϊού έβαλε 
«φρένο» σε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, 
αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά, τη δεκαετία 
του ’70, η αλλαγή της ώρας είχε θεσπιστεί 
για εξοικονόμηση ενέργειας! Αξιοποιούμε 
δηλαδή τη θερινή ώρα το καλοκαίρι για 
να εκμεταλλευόμαστε το φως της ημέρας 
για μία ώρα παραπάνω. Πρόκειται για μια 

ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση.
Ο υπουργός Ενέργειας είπε ότι η κατάρ-

γηση στην Ελλάδα δεν συζητείται αυτή τη 
στιγμή: «Τα έχουμε συζητήσει και σκεφτεί 
όλα. Έχουν γίνει και μελέτες και τώρα εκ-
πονείται ακόμη μία. Όμως, αυτήν τη στιγμή 
δεν φαίνεται να έχει επίπτωση στην κατα-
νάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η αλλαγή ή 
μη της ώρας». Έτσι, θα γυρίσουμε ξανά τα 
ρολόγια μας κανονικά όπως κάθε φορά.

Έπαινος    
Με Έπαινο Κοινωνικής Προσφοράς, για την 

πρόληψη υγείας μέσα από τη θεσμοθέτηση 
του ΚΕΠ Υγείας, τιμήθηκε ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης στη διάρκεια του 18ου Πανελλή-
νιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων.

Εκ μέρους του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
και του δημάρχου Ioannis Zampoukis - Γιάν-
νης Ζαμπούκης, τον έπαινο παρέλαβε από τον 
Πρόεδρο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγειών Πόλεων ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη ο υπεύθυνος 
των ΚΕΠ Υγείας ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέσα 
από την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό 
έλεγχο διατηρούμε τις κοινωνίες μας υγιείς.
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Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
συμμετείχε μεταξύ 28 και 29 
Σεπτεμβρίου 2022 με φυσική 
παρουσία στην ευρωπαϊκή δι-
ακρατική συνάντηση στο Split 
(Κροατία) στα πλαίσια του έρ-
γου “RU:RBAN Second Wave”, 
που ανήκει στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα “URBACT III ”. Ει-
δικότερα, το έργο RU:RBAN 
προωθεί τη βιώσιμη αστική 
γεωργία σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο ως καινοτόμα εναλλακτι-
κή μορφή αστικής ανάπτυξης 
και αντιμετώπισης κοινωνικών 
ανισοτήτων και της κλιματικής 
αλλαγής. Η πόλη της Ρώμης, 
επικεφαλής της κοινοπραξίας, 
καλείται να μοιραστεί καλές 
πρακτικές που έχει εφαρμόσει 
στο θέμα των αστικών λαχανό-
κηπων με τις υπόλοιπες τέσσε-
ρις πόλεις της κοινοπραξίας.

Εκτός από το Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης, συμμετοχή είχαν οι 

εκπρόσωποι των υπόλοιπων 
ευρωπαϊκών πόλεων που είναι 
εταίροι στο πρόγραμμα: Split 
(Κροατία) που διοργάνωσε τη 
συνάντηση, Carlow (Ιρλανδία), 
Δήμος Algeciras (Ισπανία) και 
ο επικεφαλής της κοινοπραξί-
ας, Δήμος Ρώμης (Ιταλία), η 
οποία έχει εμπειρία σε δρά-
σεις αστικής καλλιέργειας και 
εφαρμοσμένες βέλτιστες πρα-
κτικές που μεταφέρει στους 
εταίρους. Σημαντική συμμε-
τοχή είχαν και μέλη των τοπι-
κών Ομάδων Δράσης, τα οποία 
εμπλούτισαν, με τις εκτεταμέ-
νες εμπειρίες τους από το πε-
δίο, τις συζητήσεις και τα εργα-
στήρια που διοργανώθηκαν. Ο 
Δήμος Αλεξανδρούπολης συμ-
μετείχε στη διήμερη συνάντηση 
με μεγάλη παρουσία από την 
Τοπική Ομάδα Δράσης, η οποία 
είναι ιδιαιτέρως ενεργή σχετι-
κά με την έκταση του Βιοαγρού 

και άλλες τοπικές πρωτοβου-
λίες. Συγκεκριμένα, συμμετέ-
χοντες ήταν εργαζόμενοι στο 
Δήμο Αλεξανδρούπολης, στο 
Τμήμα Πρασίνου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, καλλιεργη-
τές του «Βιοαγρού», εκπρόσω-
ποι της ομάδας Σπορίτες, του 
Ειδικού Σχολείου Αλεξανδρού-
πολης και άλλων εμπλεκομέ-
νων που είναι μέλη της Τοπι-

κής Ομάδας Δράσης στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια 
του έργου.

Η Διακρατική Συνάντηση 
ήταν ένα διήμερο που περιε-
λάμβανε εργαστήρια, εκπαι-
δεύσεις, εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις και συναντήσεις εργασίας. 
Ειδικότερα, την πρώτη μέρα 
της συνάντησης οι εκπαιδεύ-
σεις αφορούσαν το σεμινάριο 

επαγγελματικής κατάρτισης και 
την δεύτερη μέρα το σεμινάριο 
δημιουργίας δεξιοτήτων μέσα 
από την ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ των συμμετεχόντων, 
ενώ στο τέλος το στοιχείο της 
διακυβέρνησης ήταν αυτό που 
στόχευσε στην παρουσίαση και 
βελτίωση των κανονισμών των 
αστικών κήπων κάθε χώρας. 
Διαρθρώθηκαν σε παράλληλες 

συνεδρίες ώστε να εξασφαλι-
στεί η ενεργή συμμετοχή όλων 
των παρευρισκομένων.

Αξίζει να αναφερθεί η εκ-
παιδευτική συνεδρία του 
‘Gardeniser’, στο πλαίσιο της 
οποίας επεξηγήθηκε λεπτομε-
ρώς ο ρόλος, οι ευθύνες και οι 
προκλήσεις του υπεύθυνου της 
διαχείρισης ενός αστικού κή-
που. Επιπλέον, τονίστηκε η ση-
μασία των συμπληρωματικών 
πτυχών των αστικών καλλιερ-
γειών όπου έχουν συμμετοχή 
και διαχείριση οι τοπικές κοινό-
τητες, όπως τα οφέλη στο κοι-
νωνικό επίπεδο αλλά και στο 
θέμα της υγείας για τους πο-
λίτες και τους καλλιεργητές 
ενός κήπου. Η διακρατική συ-
νάντηση αποτέλεσε πολύ χρή-
σιμη εμπειρία και μία συνέχεια 
της Διακρατικής Συνάντησης 
που είχε οργανωθεί στην Αλε-
ξανδρούπολη μεταξύ 29 Ιου-
νίου και 1 Ιουλίου 2022, όπου 
και όλες οι δημοτικές αρχές 
του έργου είχαν συγκεντρωθεί 
για να διερευνήσουν τις καλές 
πρακτικές του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης.

Εκπρόσωποι του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Σπλιτ 
Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή διακρατική 
συνάντηση στο Split (Κροατία) στα πλαίσια 
του έργου “RU:RBAN Second Wave” για τη 
βιώσιμη αστική γεωργία

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά 
τις τρεις το μεσημέρι της Κυ-
ριακής η συνάντηση του Έλ-
ληνα Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικά-
κο με τον Σέρβο ομόλογό του 
Alexander Vulin, στον φρά-
χτη έξω από το χωριό Πόρος, 
στα ελληνοτουρκικά σύνορα. 
Ο κ. Θεοδωρικάκος υποδέ-
χτηκε στην Αλεξανδρούπολη 
τον Σέρβο ομόλογο του, όπως 
έκανε πριν λίγες ημέρες και με 
τον αντίστοιχο Βούλγαρο ανα-
πληρωτή Πρωθυπουργό για 
θέματα ασφάλειας και δημό-
σιας τάξης και υπουργό Εσω-
τερικών της Βουλγαρίας, Ivan 
Demerdzhiev.

Στο επίκεντρο της συνάντη-
σης των δύο ανδρών βρέθηκε 
το μεταναστευτικό. Και οι δύο 
συμφώνησαν ότι το θέμα δεν 
απασχολεί μόνο τις δύο πλευ-
ρές, αλλά ολόκληρη της Ευ-

ρώπη. Συμφώνησαν δηλαδή, 
ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί 
ως ευρωπαϊκό ζήτημα, να στα-
ματήσει η εκμετάλλευση και η 
εργαλειοποίηση των ανθρώ-
πων αυτών και να εφαρμό-
ζονται οι διεθνείς κανονισμοί. 
Από την αρχή του έτους μέχρι 
και σήμερα έχουν συλληφθεί 
1.200 διακινητές μεταναστών.

«Το πρόβλημα της παρά-
νομης μετανάστευσης, της 
εργαλειοποίησης των δυστυ-
χισμένων ανθρώπων, των με-
ταναστών από την πλευρά της 
Τουρκίας είναι μια πρόκληση 
όχι μόνο για την Ελλάδα. Εί-
ναι μια πρόκληση για όλους 
τους πολιτισμένους ανθρώ-
πους, για όλες τις χώρες της 
Ευρώπης και ασφαλώς για τη 
γειτονιά μας των Βαλκανίων 
και της Νοτιοανατολικής Με-
σογείου», δήλωσε ο κ. Θεοδω-
ρικάκος. Υπογράμμισε ότι Ελ-

λάδα και Σερβία ενώνουν τις 
δυνάμεις τους, ενισχύουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, την 
αστυνομική συνεργασία για 
την από κοινού αντιμετώπιση 
των «εγκληματιών διακινητών 
των παράνομων μεταναστών. 
Κάνουμε ότι χρειάζεται για να 
βάλουμε τέλος στην παράνο-
μη μετανάστευση, κάνουμε 
ότι χρειάζεται για να φυλάμε 
αποτελεσματικά τα σύνορα της 
πατρίδας μας που είναι και τα 
σύνορα της Ε.Ε., τα σύνορα 

του Δυτικού κόσμου, του κό-
σμου του πολιτισμού, της δη-
μοκρατίας και της ελευθερίας 
απέναντι στην Τουρκία» σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βούλιν δήλωσε, ότι οι 
παράνομες μεταναστεύσεις εί-
ναι ένα θέμα που ασκεί πίεση 
και στις δύο χώρες, σημειώ-
νοντας ότι η Σερβία είναι κα-
τά της εργαλειοποίησης των 
μεταναστών και της χρησιμο-
ποίησής τους ως μέσο πίεσης 
σε μία χώρα και ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα και την εκμετάλλευσή 
τους για πολιτικούς λόγους. 
Υπογράμμισε ότι δεν αφορούν 
(σ.σ. οι μεταναστευτικές ροές) 
μία ανθρωπιστική κρίση, αλλά 
πρόκειται για «οργανωμένες 
συμμορίες» η δράση των οποί-
ων ξεκινά από το 2015 με την 
παράνομη εμπορία ανθρώπων, 
όπλων αλλά και ναρκωτικών 
και συνιστούν απειλή τόσο για 
την Ελλάδα όσο και τη Σερβία, 
στην οποία όπως είπε επετεύ-
χθη η σύλληψη αρκετών ενό-

πλων συμμοριών. Εξέφρασε 
την άποψη ότι η Ε.Ε. υποχρε-
ούται να πάρει μία κοινή από-
φαση όσον αφορά στην παρά-
νομη μετανάστευση και πως 
«καμία χώρα που σχετίζεται με 
τις μεταναστευτικές ροές, πό-
σο μάλλον η Ελλάδα, δεν θα 
πρέπει να μείνει μόνη της. Εάν 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί 
ότι μιλάμε για μία ανθρωπιστι-
κή κρίση τότε ας κάνει εκείνες 
τις κινήσεις έτσι ώστε νόμιμα 
να μπορέσουν αυτοί οι άνθρω-
ποι να εισέλθουν στις χώρες 
της. Εάν θεωρεί ότι δεν μιλάμε 
για ανθρωπιστική κρίση, αλλά 
εάν μοιράζεται τη στάση της 
Σερβίας ότι δηλαδή μιλάμε για 
οργανωμένες συμμορίες, τότε 
θα πρέπει να θεωρούμε κάθε 
παράνομη κίνηση ως ποινικό 
αδίκημα. Μέχρι αυτό να γίνει 
εμείς θα συνεχίσουμε να αγω-
νιζόμαστε από κοινού».

Μνημόνιο Συνεργασίας για 
κοινές περιπολίες

Οι δύο άνδρες συμφώνη-
σαν σε μέτρα κατά του οργα-
νωμένου εγκλήματος, όπως η 
υπογραφή Συμφώνου Συνερ-
γασίας μεταξύ Ελλάδος – Σερ-
βίας, έτσι ώστε από την ερχό-
μενη Άνοιξη να έχουμε μεικτά 
περίπολα, τα οποία θα επιτη-
ρούν και θα ελέγχουν περιο-
χές, όπου θα έρχονται Σέρβοι 
τουρίστες για να επισκεφθούν 
τη χώρα μας.
ertnews.gr –
Δ. Σταματάκης

Θεοδωρικάκος από τον Έβρο:
 Όχι στην εργαλειοποίηση και 
εκμετάλλευση του μεταναστευτικού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΕΡΒΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ   

Συμφώνησαν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί 
ως ευρωπαϊκό ζήτημα, να σταματήσει η 
εκμετάλλευση και η εργαλειοποίηση των 
ανθρώπων αυτών και να εφαρμόζονται οι 
διεθνείς κανονισμοί 
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Το Μικτό Ορκωτό Δικαστή-
ριο Αλεξανδρούπολης επέ-
βαλε σε έναν πατέρα ποινή 
κάθειρξης 12 ετών για την κα-
τηγορία της γενετήσιας πρά-
ξης με ανήλικο κάτω των 12 
ετών και της αιμομιξίας και 
συγκεκριμένα για την σεξου-
αλική παρενόχληση της 2χρο-
νης τότε κόρης του.

Το περιστατικό εξιχνιάσθη-
κε στο Διδυμότειχο, τον Αύ-
γουστο του 2020 μετά από 
συμπτώματα που εμφάνισε το 
δίχρονο κοριτσάκι και πιστο-
ποιήθηκαν τόσο με ιατροδι-
καστική εξέταση όσο και από 
ιατρική πραγματογνωμοσύ-
νη ιατρού δερματολόγου – 
αφροδισιολόγου.

Ο κατηγορούμενος παρότι 
άσκησε έφεση κατά της από-
φασης του Μικτού Ορκωτού 
Δικαστηρίου αυτή δεν έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα και 
θα εκτίσει την ποινή του στις 
φυλακές Γρεβενών όπου ήταν 
ήδη προφυλακισμένος.

Χρήσιμες συμβουλές 
για την προφύλαξη και 
προστασία των παιδιών 

Ένα εγχειρίδιο από την Ελ-
ληνική Αστυνομία:

- Τι είναι η σεξουαλική κα-
κοποίηση ανηλίκων;

- Οποιουδήποτε τύπου 
επαφή ενός ενηλίκου (ή με-
γαλύτερου εφήβου) με έναν 
ανήλικο-η με στόχο τη σεξου-
αλική ικανοποίηση του ενηλί-
κου. Στη συντριπτική πλειο-
ψηφία των περιπτώσεων, οι 
ανήλικοι κακοποιούνται από 
κάποιο άτομο που βρίσκεται 
στο κοντινό περιβάλλον τους.

Οδηγίες πρόληψης 
προς ενηλίκους (γονείς, 
εκπαιδευτικούς, κλπ.):

Κουβεντιάστε με τα παι-
διά και ακούστε ό,τι έχουν να 
σας πουν.

Συζητήστε από πολύ νωρίς 
για τα μέρη του σώματος με 
το πραγματικό τους όνομα.

Μιλήστε μαζί τους και απα-
ντήστε στις απορίες που έχουν 
για τις ανθρώπινες σχέσεις και 
το σεξ.

Μάθετε στα παιδιά τα όρια 
και εξηγήστε ότι κανείς δεν 
πρέπει να τα παραβιάζει. Το-
νίστε τους ότι το σώμα τους 
είναι δικό τους.

Κερδίστε την εμπιστοσύνη 
τους και δώστε τους το δικαί-
ωμα να μπορούν να σας πουν 
οτιδήποτε χωρίς να φοβού-
νται ή να ντρέπονται.

Διδάξτε τους τις συμπερι-
φορές που είναι αποδεκτές 
απέναντι στους ενηλίκους, αλ-
λά και απέναντι στα παιδιά της 
ηλικίας τους.

Συνοδέψτε τα παιδιά στις 
δραστηριότητές τους και γνω-
ρίστε όλους τους ενηλίκους 
και μεγαλύτερους εφήβους 
που ενδεχομένως έχουν επα-
φή και επικοινωνία με το παι-
δί σας.

Ζητήστε από το παιδί να 
σας υποδείξει το ίδιο ένα 
πρόσωπο αναφοράς εκτός 
της οικογένειας, στο οποίο 
να μπορεί να μιλήσει αν για 
οποιοδήποτε λόγο εσείς δεν 
είστε διαθέσιμοι.

Σημάδια που πρέπει να 
προσέξουμε:

Παρουσιάζει το παιδί κά-
ποια απότομη αλλαγή στη συ-

μπεριφορά του;
Μήπως εμφανίζει ξαφνικά 

προβλήματα στον ύπνο ή βλέ-
πει πιο συχνά εφιάλτες;

Ζωγραφίζει θέματα με σε-
ξουαλικό περιεχόμενο;

Έχει σεξουαλική συμπερι-
φορά που δεν ταιριάζει με την 
ηλικία του ή επιδεικνύει σε-
ξουαλική συμπεριφορά προς 
άλλα παιδιά;

Έχει παλινδρομήσει σε 
προηγούμενες συμπεριφορές, 
όπως ενούρηση και εγκόπρη-
ση, ενώ είχε αποκτήσει έλεγχο 
των σφιγκτήρων;

Φοβάται πρόσωπα ή μέρη 
που δεν φοβόταν παλιότερα;

Μιλάει τον τελευταίο καιρό 
συνέχεια για κάποιον ενήλικο 
για τον οποίο δε μιλούσε στο 
παρελθόν;

Έχει χρήματα (ή καινούρια 
ρούχα, αντικείμενα, κλπ.) που 
δεν μπορεί να δικαιολογήσει 
την προέλευσή τους;

Προσπαθεί να σας πει κάτι, 
αλλά σταματά όταν εμφανίζε-
ται κάποιος άλλος ενήλικος;

Έρχεται σπίτι με σκισμένα 
ρούχα ή λερωμένα εσώρουχα;

Εμφανίζει δυσκολία να 
περπατήσει ή να καθίσει;

Τι κάνουμε όταν 
υποψιαζόμαστε ότι ένα 
παιδί κακοποιείται:

Διατηρούμε την ψυχραιμία 
μας και επιλέγουμε έναν ιδιω-
τικό και ασφαλή χώρο για να 
μιλήσουμε με το παιδί.

Πιστεύουμε ό,τι μας λέει 
και δεν προσπαθούμε να διε-
ρευνήσουμε την αλήθεια ή μη 
των λεγομένων του.

Κάνουμε μόνο ανοιχτές 
ερωτήσεις και δεν καθοδη-
γούμε το παιδί (π.χ. «τι συνέ-
βη μετά;» και όχι «τι άλλο σου 
έκανε;»). Αποφεύγουμε οποια-
δήποτε ερώτηση μπορεί να 
απαντηθεί με ένα σκέτο «ναι» 
ή «όχι» (π.χ. «σου είπε μετά να 
μην μιλήσεις σε κανέναν;»).

Δεν εκφράζουμε οποιαδή-
ποτε κρίση για το δράστη και 
τις πράξεις του.

Δεν κάνουμε ποτέ και για 
κανένα λόγο καμία απολύτως 
ερώτηση που να ξεκινάει με τη 
λέξη «γιατί;» ή φράσεις όπως 

«για ποιο λόγο...», κλπ.
Τονίζουμε ότι υπάρχουν 

και άλλα παιδιά που τους έχει 
συμβεί κάτι παρόμοιο, αλλά 
και ότι υπάρχουν άνθρωποι 
που μπορούν να βοηθήσουν, 
ωστόσο αποφεύγουμε τις 
υποσχέσεις.

Εξηγούμε στο παιδί ότι θα 
πρέπει να απευθυνθούμε στις 
αρμόδιες Αρχές για να το βο-
ηθήσουν και το ευχαριστούμε 
για την εμπιστοσύνη που μας 
έδειξε με το να μας μιλήσει.

Αναφέρουμε οποιοδήπο-
τε περιστατικό κακοποίησης 
ανήλικου-ης αμέσως. Έχουμε 
υποχρέωση να το κάνουμε και 
καμία δικαιολογία να το απο-
κρύψουμε.

Οδηγίες προστασίας προς 
τους ανήλικους:

Το σώμα σου είναι δικό σου 
και κανένας δεν έχει το δικαί-
ωμα να σε αγγίζει με τρόπο 
που δε θέλεις ή που σε κάνει 
να νιώθεις άβολα.

Δεν υπάρχει κανένα καλό 
άγγιγμα που να είναι ταυτό-
χρονα και «μυστικό».

Ξεχώρισε το «δώρο» από 
τη «δωροδοκία»: Δώρο είναι 
κάτι που σου δίνει κάποιος 
γιατί σε αγαπάει, δωροδοκία 

είναι όταν κάποιος σου δίνει 
κάτι ή σε αφήνει να κάνεις 
κάτι και ζητάει αντάλλαγμα 
για αυτό.

Αν σε προβληματίζει ο τρό-
πος που σε προσεγγίζει ένας 
ενήλικος, μίλησε σε κάποιον 
άνθρωπο που εμπιστεύεσαι. 
Μίλα και μη σταματήσεις να 
μιλάς μέχρι κάποιος να σε 
ακούσει.

Πες «όχι» όταν:
- Κάποιος σου ζητά να κά-

νεις κάτι που ξέρεις ότι είναι 
λάθος.

- Κάποιος θέλει να σε αγγί-
ξει κάπου που δεν θέλεις εσύ.

- Κάποιος κάνει κάτι στο 
σώμα σου, που σε κάνει να 
νιώθεις περίεργα ή και να πο-
νάς.

- Κάποιος σου ζητά να κά-
νεις κάτι και να μην το πεις 
στους γονείς σου.

- Κάποιος σου ζητάει να 
κάνεις κάτι που αφορά το σώ-
μα σου και θέλει να το κρατή-
σεις μυστικό.

Για αναφορές 
περιστατικών 
κακοποίησης 
ανηλίκων μπορείτε να 
απευθυνθείτε:

- στην Υποδιεύθυνση Προ-

στασίας Ανηλίκων της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αττικής 
- Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Αττικής (ΓΑΔΑ): Λε-
ωφ. Αλεξάνδρας 173, τηλ. 
210 6476370, email: ypa.
daa@hellenicpolice.gr

- στην Υποδιεύθυνση Προ-
στασίας Ανηλίκων της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Θεσσαλο-
νίκης: Μοναστηρίου 326, τηλ. 
2310 388456.

- στις κατά τόπους Υπηρε-
σίες Ασφάλειας των Νομών 
των υπόλοιπων Υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για αναφορές περιστατικών 
διαδικτυακής παρενόχλησης - 
παιδοφιλίας ή πορνογραφίας 
ανηλίκων, μπορείτε να επικοι-
νωνείτε με τη Δίωξη Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος στα ακο-
λούθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188
Με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) στο: 
ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω της εφαρμογής 
(application) για έξυπνα τη-
λέφωνα (smart phones) με 
λειτουργικό σύστημα ios-
android: CYBERKID

Διδυμότειχο: 12 χρόνια κάθειρξη στον 
πατέρα για την σεξουαλική κακοποίηση 
της ανήλικης κόρης του

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞΙΧΝΙΑΣΘΗΚΕ 
ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2020 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΤΟ ΔΙΧΡΟΝΟ ΤΟΤΕ 
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ                    

Ο δράστης οδηγήθηκε στις φυλακές 
Γρεβενών

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζι-
κού «ΕΒΡΟΥ» ανακοινώνει ότι, τη Δευ-
τέρα 10 και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 
2022 από 07:00 έως 17:00, και από 
την Τρίτη 11 μέχρι και την Τετάρτη 12 

Οκτωβρίου 2022 από 07:00 έως 23:59, 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν βολές 
όπλων καμπύλης τροχιάς, στο Πεδίο 
Ασκήσεων – Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται 
αυτή που περικλείεται από τα σημεία :

Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ
Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ
Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ
Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ

Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ
Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύ-

εται κάθε κίνηση, ή παραμονή ατόμων, 
οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των 
βολών, για αποφυγή ατυχημάτων. Βλή-
ματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντο-
πίζονται, να μη μετακινούνται και να 
ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη 
στρατιωτική, πολιτική, ή αστυνομική 
αρχή.

Αλεξανδρούπολη: Νέες βολές στο 

πεδίο ασκήσεων “ΑΕΤΟΣ”

Ημερομηνίες, ώρες και 
επικίνδυνες περιοχές
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Συνάντηση με εκπροσώπους 
περιβαλλοντικών οργανώσεων 
είχε στην Αλεξανδρούπολη ο 
Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης 
Βαρουφάκης, με τον εκπρόσωπο 
Τύπου του κόμματος Μιχάλη Κρι-
θαρίδη και στελέχη του ΜέΡΑ25 
Αλεξανδρούπολης.

Οι εκπρόσωποι των περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων αναφέρ-
θηκαν στην μάχη που έδωσαν 
κατά της εξόρυξης του χρυσού 
στην περιοχή, που μπλόκαραν 
τους σχετικούς σχεδιασμούς. Οι 
εκπρόσωποι των οργανώσεων 
ακόμα αναφέρθηκαν στο λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης που αυτή 
τη στιγμή αμερικανοκρατείται, 
αλλά και στις προστατευόμενες 
περιοχές της Αλεξανδρούπολης 
που επί της ουσίας παραμένουν 
απροστάτευτες. Τέλος, οι εκπρό-
σωποι των οργανώσεων ανα-
φέρθηκαν στη Δαδιά που κάη-
καν αρκετές χιλιάδες στρέμματα, 
στην έλλειψη δασοφυλάκων και 
το ζήτημα της χωροθέτησης των 
αιολικών πάρκων.

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 
από την πλευρά του αναφέρθηκε 
στις περιοχές Natura που έχουν 
καταστρατηγηθεί πλήρως. 

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ακόμα 
ότι οι εξορύξεις χρυσού πρέπει 
να καταργηθούν παντού στον 
κόσμο, καθώς δεν υπάρχει πλέ-
ον κανένας λόγος να εξορύσ-
σουμε χρυσό όταν εξ’ ορισμού η 
εξορυκτική διαδικασία είναι κα-
ταστροφική για το περιβάλλον 

ενώ και η οικονομική πια διάστα-
ση τους είναι μη συμφέρουσα. Ο 
Γραμματέας του ΜέΡΑ25 τέλος, 
υπογράμμισε την θέση του Μέ-
ΡΑ25 για ανεμογεννήτριες στη 
θάλασσα και όχι στη στεριά, με 
σκοπό την παραγωγή πράσινου 
υδρογόνου, ενώ για τις τεράστι-
ες ανεμογεννήτριες που είναι επί 
της ουσίας πια παλιάς τεχνολο-
γίας και τοποθετούνται στη χώ-
ρα μας, τόνισε πως πρόκειται για 
ξεσκαρτάρισμα των γερμανικών 
εταιρειών.

Μετά το πέρας της συνάντη-
σης ο Γιάνης Βαρουφάκης δήλω-
σε: «Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να απεξαρτητο-
ποιηθούμε από τα ορυκτά καύ-
σιμα και να πάμε σε Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας. Σωστό 
είναι αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Εμείς μιλάμε για πλω-
τές θαλάσσιες ανεμογεννήτρι-
ες, για να γίνει η Αλεξανδρού-
πολη το κέντρο του πράσινου 
υδρογόνου, της παραγωγής και 
της διανομής. Μετατροπή των 
αγωγών που μέχρι τώρα χρη-
σιμοποιούσαν φυσικό αέριο σε 
αγωγούς υδρογόνου. Η περιοχή, 
εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στη 
Θράκη, στην Ανατολική Μακεδο-
νία είναι γεμάτη από κουφάρια 
βιομηχανιών, βιοτεχνιών που πα-
ρήχθησαν από ένα προηγούμενο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα μοντέ-
λων και απέτυχαν. Σήμερα, εδώ 
στην Αλεξανδρούπολη φτιάχνε-
ται ένα νέο κουφάρι: όλη αυτή 

η ιστορία, οι εγκαταστάσεις του 
LNG. Σκεφτείτε, πόσα χρήματα 
δίνονται, τι επίπτωση περιβαλλο-
ντική έχει αυτό για κάτι το οποίο, 
σύμφωνα ακόμα και με τη δική 
μας Κυβέρνηση η οποία μιλάει 
για πράσινη μετάβαση -τουλά-
χιστον θεωρητικά- και σίγουρα 
σύμφωνα με την Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή είναι κάτι πάρα πολύ 
πρόσκαιρο, μετά θα φύγει. Ξέ-
ρει κανένας τι θα γίνουν αυτές 
οι εγκαταστάσεις μετά; Να σας 
πω τι θα γίνουν: θα σαπίσουν, 
θα γίνουν κι αυτές κουφάρια».

Επίσκεψη στην 
ιχθυόσκαλα 
Αλεξανδρούπολης

Στο πλαίσιο της επίσκεψής 
του είχε επίσκεψη και στην ιχθυ-
όσκαλα στο λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης και συνομίλησαν με 
τον Πρόεδρο των αλιέων της 
περιοχής.

Οι αλιείς της Αλεξανδρούπο-
λης μετέφεραν το ζήτημα της 
υπεραλίευσης στην περιοχή ιδι-
αίτερα από τα τουρκικά αλιευ-
τικά ακόμα και εντός των χωρι-
κών υδάτων της χώρας. Οι αλιείς 
αναφέρθηκαν ακόμα και στα τε-

ράστια έξοδα εξαιτίας της αύξη-
σης της τιμής των καυσίμων και 
πριν ακόμα από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Ενώ τέλος οι αλιείς 
υπογράμμισαν και τον περιβαλ-
λοντικό αντίκτυπο στους ψαρό-
τοπους από την ρύπανση, την 
κλιματική αλλαγή και την υπερα-
λίευση, αλλά και τις επιπτώσεις 
που θα έχουν οι εγκαταστάσεις 
των σταθμών του LNG στην πε-
ριοχή.

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 
επισήμανε από την πλευρά του 
ότι βρήκαν ευκαιρία απλά με τον 
πόλεμο για περαιτέρω κερδο-
σκοπία στα καύσιμα. Ο Γιάνης 
Βαρουφάκης επιπλέον υπογράμ-
μισε και τις επιπτώσεις που θα 
υπάρξουν για τους αλιείς από την 
πώληση του λιμανιού, όπως έχει 
παρατηρηθεί και σε άλλες αντί-
στοιχες εκποιήσεις λιμανιών στη 
χώρα. Τέλος ο Γραμματέας του 
ΜέΡΑ25 εξέφρασε την στήριξη 
του κόμματος σε όλα τα θέμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι αλι-
είς, ενώ δεσμεύτηκε να φέρει τα 
σχετικά ζητήματα και στη Βουλή.

Μετά το πέρας της συνάντη-
σης ο Γιάνης Βαρουφάκης δήλω-
σε: "Ζούμε σε μια περίοδο όπου 
η πείνα θα έρθει και στην Ελλά-

δα. Μια επισιτιστική κρίση, πα-
γκόσμια, θα έρθει και εδώ. Αυτά 
τα ψαράδικα είναι αναπόσπα-
στο κομμάτι της λύσης και όμως 
αυτή η λύση καταβαραθρώνε-
ται καθημερινά. Ο πρόεδρος με 
ενημέρωσε για τα τρία προβλή-
ματα: το μεγάλο πρόβλημα της 
ρύπανσης που μειώνει την πα-
ραγωγικότητα της θάλασσας και 
καταστρέφει και το περιβάλλον, 
έχουμε το πρόβλημα της κλιμα-
τικής αλλαγής το οποίο δεν βο-
ηθιέται -περισσότερα κάρβουνα, 
περισσότερα πετρέλαια, περισσό-
τερο LNG κυρίως εδώ και έχου-
με και το προβλήματος υπερα-
λίευσης όχι από τους Έλληνες 
ψαράδες αλλά από τη γείτονα 
χώρα που μπαίνουν μέσα. Μου 
έδειξε ο πρόεδρος τα αποτυπώ-
ματα του ραντάρ, που ήταν η δι-
κή του βάρκα, πώς έρχονταν λε-
φούσια τα ψαράδικα παράνομα 
μέσα στα χωρικά ύδατα της χώ-
ρας με ένα λιμενικό επίτηδες να 
αδρανεί. Όταν είναι για τους με-
τανάστες, θαλασσοπνιγμένους 
ανθρώπους, στέλνουμε την ακτο-
φυλακή, το λιμενικό, δηλητηριά-
ζουμε τις ψυχές των λιμενικών 
μας για να τους πνιγούμε, αυτό 
είναι οι επαναπροωθήσεις του κ. 

Μητσοτάκη. Αλλά όταν μπαίνουν 
μέσα τα τεράστια αλιευτικά της 
Τουρκίας κοιτάμε αλλού, αυτό 
λέγεται θρασυδειλία. Δεν λέγεται 
εθνική ανεξαρτησία, δεν λέγε-
ται προάσπιση των εθνικών συ-
νόρων, λέγεται μισανθρωπισμός 
απέναντι στους μετανάστες και 
πλήρης εθνική απαξίωση όταν 
οι ψαράδες μας δεν μπορούν να 
ψαρεύουν στους ελληνικούς ψα-
ρότοπους, εντός των 6 μιλίων, 
εάν μιλάμε για τα διεθνή ύδατα.

Εμείς στο ΜέΡΑ25 είμαστε 
εδώ για να τους τείνουμε τη χεί-
ρα βοηθείας. Θα το φέρουμε και 
το θέμα στη Βουλή. Δεν είμα-
στε εδώ για να εκμεταλλευτού-
με τον αγώνα τους αλλά πρέπει 
επιτέλους ο ελληνικός λαός να 
καταλάβει ότι τα εθνικά του δι-
καιώματα συζητιούνται στα κα-
νάλια μόνο και μόνο για να αγο-
ράζουμε όπλα τα οποία δεν τα 
χρησιμοποιούμε κιόλας. Δεν τα 
χρησιμοποιούν, γιατί με τα Rafale 
δεν βοηθιέται ο ψαράς ο οποίος 
κινδυνεύει η ζωή του από μια αρ-
μάδα τουρκικών αλιευτικών που 
πάνε να τον βουλιάζουν και με 
το δικό μας το λιμενικό, υπερ-
σύγχρονα το πλοίο να κάθεται 
εκεί και να σφυρίζει αδιάφορα"

Βαρουφάκης: «Εδώ φτιάχνεται ένα νέο 
κουφάρι, οι εγκαταστάσεις του LNG με 
μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΜΕΡΑ25 ΜΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ            

Επίσκεψη στην ιχθυόσκαλα του 
λιμανιού του Έβρου: Όταν είναι για τους 
μετανάστες στέλνουμε την ακτοφυλακή 
για να τους πνιγούμε, αλλά όταν μπαίνουν 
τα αλιευτικά της Τουρκίας κοιτάμε αλλού 

Ο σύλλογος πολιτών "ΚΥ-
ΨΕΛΗ ΙΔΕΩΝ & ΔΡΑΣΗΣ" 
σύμφωνα με την προβλεπό-
μενη εκ του Νόμου διαδικα-
σία, εξέλεξε την τακτική δι-
οικούσα επιτροπή του.

Μετά την ανακοίνωση της 
ίδρυσης του συλλόγου, ήδη 
την 1η ημέρα περισσότεροι 
των 60 πολιτών συμπλήρω-
σαν οικειοθελώς και επωνύ-

μως την ειδική φόρμα στην 
ιστοσελίδα www.κυψελη.gr 
και έγιναν μέλη-φίλοι του 
συλλόγου.

Η "ΚΥΨΕΛΗ ΙΔΕΩΝ & 
ΔΡΑΣΗΣ" επέλεξε να χρη-
σιμοποιήσει την δυνατότη-
τα του διαδικτύου να δέχεται 
πλέον και στα Ελληνικά το 
όνομα του φορέα της ιστο-
σελίδας.

Τα μέλη του νέου τακτι-
κού Διοικητικού Συμβουλί-
ου είναι:

Στάθης Ασπιώτης - Πρό-
εδρος

Αλεξάνδρα Ποϊραζίδου - 

Αντιπρόεδρος
Κρύστα Μπαμπούρα - 

Γραμματέας
Βούλα Μπολιάκη - Ταμίας
Γιώτα Μπουρουλίτη - 

Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων
Με βασικές αρχές και αξί-

ες την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και την 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ, ο σύλ-
λογος έχει προγραμματίσει 
σειρά πρωτοβουλιών, ενερ-
γειών, εκδηλώσεων και δη-
μοσίων προτάσεων που θα 
ανακοινώνονται τακτικά με 
δελτία τύπου καθώς και μέ-
σα από την ιστοσελίδα και τα 
social media του. 

Εξελέγη η διοικούσα επιτροπή της «Κυψέλης Ιδεών και δράσης»

Η κατανομή των 
ρόλων 

Συνάντηση με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων είχε στην 
Αλεξανδρούπολη ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης
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της Κικής Ηπειρώτου
Σε ένα από τα μεγαλύτερα 

νοσοκομεία της χώρας, το Γε-
νικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευ-
αγγελισμός» θα εκπαιδευτούν 
μέλη του ιατρικού και νοση-
λευτικού προσωπικού του Πα-
νεπιστημιακού Γενικού Νοσο-
κομείου Αλεξανδρούπολης, 
στο πλαίσιο Μνημονίου Συνερ-
γασίας που θα υπογράψουν 
τα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα.

Μετά από σχετική αλληλο-
γραφία, τα δύο νοσοκομεία 
συμφώνησαν πως η εκπαί-
δευση του προσωπικού είναι 
υψίστης σημασίας για την ανά-

πτυξη και την επιτυχία ενός ορ-
γανισμού. Μέσα από τις συ-
νεργασίες αυτές θα δοθούν 
μεγαλύτερες ευκαιρίες στα νο-
σοκομεία της περιφέρειας, εκ-
μεταλλευόμενοι τις γνώσεις 
και την εξειδίκευση των μεγά-
λων νοσοκομείων, όπως είναι 
αυτά της Αθήνας.

Σε αυτό το πνεύμα, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Ευ-
αγγελισμού σε πρόσφατη συ-
νεδρίασή του  αποδέχθηκε 
ομόφωνα το Μνημόνιο Συ-
νεργασίας με το Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης, το οποίο 
προβλέπει τη συμμετοχή και 

συν-διοργάνωση σε υπάρχο-
ντα ή νέα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα Ενημέρωσης, Επι-
μόρφωσης, Εξειδικευμένης 
Εκπαίδευσης του Ιατρικού, 
Νοσηλευτικού και Παραϊα-

τρικού Προσωπικού. Επιπλέ-
ον, προβλέπεται η ανταλλα-
γή και αμοιβαίες επισκέψεις 
του Ιατρικού και Νοσηλευτι-
κού προσωπικού με στόχο την 
καλύτερη κατάρτιση σε κλινι-

κές δεξιότητες, η διοργάνωση 
από κοινού επιστημονικών η 
ερευνητικών δραστηριοτήτων 
(σεμιναρίων, ημερίδων, εκδη-
λώσεων), η ανταλλαγή ενη-
μερωτικών εντύπων, φυλλα-

δίων και άλλου εκπαιδευτικού 
υλικού, καθώς και κάθε άλλη 
συμμετοχή που αποβλέπει στο 
κοινό όφελος και συναποφασί-
ζεται από τους εταίρους.  

Στον «Ευαγγελισμό» θα εκπαιδευτούν 
γιατροί και νοσηλευτές του ΠΓΝΑ 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ                  

Εκτιμάται ότι συνεργασίες όπως αυτή 
θα δώσουν μεγαλύτερες ευκαιρίες στα 
νοσοκομεία της περιφέρειας 

Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Γ΄ Ηλικίας (1η Οκτωβρί-
ου) το Πολυκοινωνικό Δήμου 
Αλεξανδρούπολης θα πραγμα-
τοποιήσει προληπτικό έλεγχο 
μέτρησης σακχάρου και χολη-
στερίνης σε πολίτες του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης άνω των 55 
ετών.

Η δράση θα υλοποιηθεί από 
το Πολυκοινωνικό από τις 8:00 
π.μ. έως τις 11:00 π.μ. τις παρα-
κάτω ημέρες:

- Τρίτη 11/10/2022 στο Β΄ 
ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης, Γ. 
Καρτάλη 2 (ισόγειο, αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων)

- Τετάρτη 12/10/2022 στην 
Άνθεια - Αρίστεινο (αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων).

- Πέμπτη 13/10/2022 στο 
ΚΑΠΗ Φερών.

- Παρασκευή 14/10/2022 
στο ΚΑΠΗ Πέπλου.

Σε πολίτες του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης άνω 
των 55 ετών

Σημαντική επιτυχία για το Τμήμα Δασο-
λογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ.

Το Τμήμα έλαβε την πιστοποίηση του Προ-
πτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από το 
Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘΑΑΕ).

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής 
Πιστοποίησης, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Δασολογίας 
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι-
κών Πόρων του ΔΠΘ έχει πιστοποιηθεί με 
την ανώτατη διάκριση:

“Fully compliant” (Fully compliant: 8 και 
Substantially compliant: 2) 

και θεωρήθηκε ότι συμμορφώνεται πλή-
ρως με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνι-
κού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προ-
σωπικό του Τμήματος καθώς, τα μέλη της 
ΜΟΔΙΠ και ιδιαίτερα την πρώην Αντιπρύτανη 
κα Γαβριηλίδου Zoe Gavriilidou τους φοιτη-
τές και τους συνεργάτες του Τμήματος που 
συνέβαλλαν καταλυτικά σε αυτή τη μεγάλη 
επιτυχία” αναφέρεται στη σελίδα του τμή-
ματος στο Facebook.

Σημαντική επιτυχία για το Τμήμα 
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ

Έλαβε την πιστοποίηση του 
Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών από το Συμβούλιο 
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Προληπτικός έλεγχος 
μέτρησης σακχάρου 
και χοληστερίνης 
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Μόνο σε 22 δημοτικά σχο-
λεία του Έβρου θα εφαρμο-
στεί το πρόγραμμα διανομής 
σχολικών γευμάτων, σύμφωνα 
με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε 
πριν λίγες μέρες, μετά από κα-
θυστέρηση περίπου ενός μήνα. 

Συνολικά, πρόκειται για 
1.629 σχολικές μονάδες σε 
όλη την Ελλάδα και το πρό-
γραμμα αφορά το σχολικό  
έ τος 2022 - 2023.

Το πρόγραμμα είναι ύψους 
92.000.000 € και προέρχεται 
από πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων.

Για την ένταξη 268 επι-
πλέον σχολικών μονάδων 
στο πρόγραμμα των σχολι-
κών γευμάτων  έκανε λόγο η 
Υφυπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Δόμνα 
Μιχαηλίδου, στη Βουλή, απα-
ντώντας σε επίκαιρη ερώτηση.

Οπως χαρακτηριστικά ανέ-
φερε η κ. Μιχαηλίδου, «επε-
κτείνουμε τα σχολικά γεύμα-
τα σε περισσότερες σχολικές 
μονάδες και διασφαλίζουμε 
την διανομή τους για ακόμη 
μια χρόνια. Όλα τα σχολεία, 
τα οποία συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα της περασμένης σχο-

λικής χρονιάς, έχουν ενταχθεί 
χωρίς καμία εξαίρεση και στο 
φετινό πρόγραμμα. Επιπλέον, 
είναι και η πρώτη φορά που τα 
σχολικά γεύματα θα διανεμη-
θούν άμεσα και ταυτόχρονα σε 
όλες τις σχολικές μονάδες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 
οι οποίες είναι και περισσό-
τερες από κάθε άλλη φορά».

Σύμφωνα με την Υφυπουρ-
γό, η διανομή των σχολικών 
γευμάτων θα ξεκινήσει κα-
νονικά το πρώτο 15μερο του 
Οκτωβρίου. Ήδη από το προη-
γούμενο σχολικό έτος το πρό-
γραμμα των σχολικών γευμά-
των προκηρύχθηκε για 2+1 
χρόνια, πράγμα που σημαίνει 
ότι για την τρέχουσα και την 
επόμενη σχολική χρονιά θα 

εκλείψουν οι λόγοι των κα-
θυστερήσεων στο χρόνο έναρ-
ξης και διανομής των γευμά-
των που παρατηρήθηκαν κατά 
το παρελθόν.

Αναφορικά με τη διαδικασία 
επιλογής των γεωγραφικών 
τμημάτων και των αντίστοι-
χων σχολικών μονάδων, όπως 
εξήγησε η κ. Μιχαηλίδου, γίνε-

ται με κοινωνικά κριτήρια που 
λαμβάνουν υπόψη τα ποσοστά 
ανεργίας, τη δυναμικότητα της 
αγοράς εργασίας, καθώς και 
τον αριθμό των δικαιούχων 
του Ελάχιστου Εγγυημένου Ει-
σοδήματος ανά δήμο και γεω-
γραφικό τμήμα.

Ενώ όσον αφορά στην ποι-
ότητα των γευμάτων, η Υφυ-
πουργός τόνισε ότι το διατρο-

φολόγιο έρχεται πιο κοντά στις 
προτιμήσεις των παιδιών, χω-
ρίς καμία έκπτωση στην ποιό-
τητα των γευμάτων. Τα σχολι-
κά γεύματα μαγειρεύονται στα 
πρότυπα της μεσογειακής δια-
τροφής, οι πρώτες ύλες επιλέ-
γονται με βάση την διατροφι-
κή τους αξία, προτιμώνται τα 
τοπικά προϊόντα και όλα αυ-

τά συμβάλλουν ώστε τα παι-
διά να αποκτήσουν έγκαιρα 
κουλτούρα υγιεινής διατρο-
φής. Επιπλέον, οι συσκευασίες 
κατασκευάζονται από ανακυ-
κλώσιμα υλικά, προστίθενται 
ειδικές σημάνσεις για την 
ημερομηνία παρασκευής και 
συσκευασίας, αναγράφονται 
όλες οι πληροφορίες σχετικά 
με τα συστατικά του φαγητού 
και τον τρόπο διατήρησής του.

Η Υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: 
«Αναβαθμίζουμε το πρόγραμ-
μα και να βελτιώσουμε την 

ποιότητα των γευμάτων. Γιατί 
για τις πιο ευάλωτες οικογέ-
νειες τα σχολικά γεύματα εί-
ναι πράγματι αναγκαία σήμερα 
παρά ποτέ. Άλλωστε από την 
αρχή ο σχεδιασμός του προ-
γράμματος έγινε μέσα σ’ αυτό 
το πλαίσιο. Βασική επιδίωξή 
μας είναι τα επόμενα χρόνια 
να επεκτείνουμε τη διανομή 
των γευμάτων σε περισσότε-
ρες σχολικές μονάδες, ώστε 
να στηρίξουμε ακόμα περισ-
σότερες οικογένειες που έχουν 
ανάγκη».
Κ.Η. 

Σε 22 δημοτικά σχολεία του Έβρου 
θα μοιράζονται σχολικά γεύματα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

1.629 σχολικές μονάδες 
σε όλη την Ελλάδα

Διευκρινήσεις για το περιβό-
ητο «καλάθι του νοικοκυριού» 
και τα 50 προϊόντα που συμπε-
ριλαμβάνονται σ’ αυτό έδωσε 
σήμερα ο Νίκος Παπαθανάσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξή-
γησε ότι θα υπάρξει νομοθετική 
ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατό-
τητα στον υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων να προσδιορί-
ζει τα είδη που θα περιλαμβά-
νονται στο «καλάθι του νοικο-
κυριού» με τα 50 προϊόντα, η 
οποία θα ψηφιστεί εντός της 
εβδομάδας και συγκεκριμένα 

στο νομοσχέδιο για τα επιχει-
ρηματικά πάρκα.

Ο Νίκος Παπαθανάσης, μι-
λώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε ότι 
και για τα 50 προϊόντα θα είναι 
καθημερινά αναρτημένες οι τι-
μές τους στα σούπερ μάρκετ, 
ενώ ο καταναλωτής θα μπορεί 
να ενημερώνεται και από την 
εφαρμογή e-καταναλωτής.

«Το μέτρο θα αφορά κατα-
στήματα που είναι αλυσίδες και 
έχουν τζίρο άνω των 70 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής εί-
ναι πάνω από 15 αλυσίδες που 
έχουν χιλιάδες καταστήματα», 

είπε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός, υπενθύμισε ότι εντός της 
εβδομάδας θα πραγματοποιη-
θεί συνάντηση και με τους εκ-
προσώπους της βιομηχανίας 
ενώ σχετικά με το εάν θα εί-
ναι ευδιάκριτα τα προϊόντα που 
θα βρίσκονται στο καλάθι, ο κ. 
Παπαθανάσης ανέφερε ότι «θα 
υπάρχει ειδική σήμανση».

Ο ίδιος, γενικότερα, ανέφε-
ρε ότι «από την πρώτη στιγμή 
προσπαθήσαμε να προστατεύ-
σουμε τους καταναλωτές με την 
εφαρμογή e-καταναλωτής στην 
οποία μπορεί κάθε μέρα ο καθέ-
νας να βλέπει τις τιμές. Το δεύ-
τερο είναι η προστασία και το 
πλαφόν στο ποσοστό κέρδους. 
Έχουμε κάνει χιλιάδες ελέγχους 
έτσι ώστε να μην υπάρχει αι-
σχροκέρδεια και οι έλεγχοι θα 
συνεχιστούν».

Σούπερ μάρκετ: Με ειδικό σήμα τα 50 προϊόντα 
στο «καλάθι του νοικοκυριού»
Θα είναι ευδιάκριτα τα 50 προϊόντα 
του «καλαθιού του νοικοκυριού» στους 
καταναλωτές, όπως δήλωσε ο Νίκος 
Παπαθανάσης
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της Κικής Ηπειρώτου
Μία έκταση – «κλειδί» πίσω 

από την εφορία Αλεξανδρού-
πολης διεκδικεί ο Δήμος από 
την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσί-
ου, προκειμένου να τη διαμορ-
φώσει και να την αξιοποιήσει 
καταλλήλως, μετατρέποντάς 
τη από μία προβληματική, μη 
ασφαλή και ενίοτε εστία μό-
λυνσης περιοχή σε κοινόχρη-
στο χώρο προς όφελος των 
δημοτών.

Το αίτημα του Δήμου προς 
την ΕΤΑΔ έλαβε την ομόφωνη 
έγκριση του δημοτικού συμ-
βουλίου. Όπως αναφέρθηκε, 
μετά από προφορική εντολή 
του Αντιδημάρχου Κυκλικής 

Οικονομίας και Περιβάλλοντος 
Ηλία Δαστερίδη ζητήθηκε από 
την αρμόδια υπηρεσία η άμεση 
ενεργοποίηση της διαδικασίας 
για την παραχώρηση στο Δή-
μο Αλεξανδρούπολης ακινή-
του ιδιοκτησίας της Εταιρείας 
Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, εντός 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου Αλεξανδρούπολης, με 
σκοπό τη διαμόρφωση και αξι-
οποίησή του, προς εκπλήρω-
ση του χαρακτηρισμού του ως 
Κοινόχρηστος Χώρος της πό-
λης. Ο ίδιος έγινε αποδέκτης 
παραπόνων των περίοικων για 
δυσκολία και έλλειψη ασφά-
λειας κατά την πρόσβαση από 
την οδό Ηροδότου προς την 
πεζογέφυρα του ρέματος Βα-

νικιώτη, μέσω του προς παρα-
χώρηση ακινήτου, καθώς και 
για οχλήσεις από την περιοδι-
κή κατάληψή του από διερχό-
μενα οχήματα, με αποτέλεσμα 
να καθίσταται εστία μόλυνσης 

της περιοχής.
Η συγκεκριμένη έκταση 

αποτελεί τμήμα του ΑΒΚ 1237 
οικοπέδου, έκτασης 332.46τμ, 
επί της οδού Ηροδότου, το 
οποίο, σύμφωνα με την εγκε-
κριμένη Πολεοδομική μελέτη 

της Αλεξανδρούπολης, χαρα-
κτηρίζεται ως Κοινόχρηστος 
Χώρος. Εξάλλου, η νομοθεσία 
προβλέπει πως η ΕΤΑΔ μπορεί 
να παραχωρεί τη χρήση ακινή-
των του Ελληνικού Δημοσίου 
σε ΟΤΑ, άνευ ανταλλάγματος 

για την εκπλήρωση εν γένει 
κοινωφελών δραστηριοτήτων 
και λειτουργιών. Να σημειωθεί 
πως σύμφωνα με τον κ. Δα-
στερίδη, η ανάγκη περιφύλα-
ξης και ασφάλειας του χώρου 
είναι άμεση. 

Έκταση – «κλειδί» πίσω από την εφορία 
διεκδικεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΑ 
ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΙ 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΔΟ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ    

Άμεση η ανάγκη περιφύλαξης του 
χώρου σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο 
Η. Δαστερίδη

Το γεφυράκι που συνδέει την οδό Ηροδότου με την 
περιοχή πίσω από την ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης

Οι περίοικοι καταγγέλλουν δυσκολία και έλλειψη 
ασφάλειας κατά την πρόσβαση από την οδό Ηροδότου 
προς την πεζογέφυρα του ρέματος Βανικιώτη 

Μία έκταση – «κλειδί» πίσω από την εφορία Αλεξανδρούπολης 
διεκδικεί ο Δήμος από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, προκειμένου 
να τη διαμορφώσει και να την αξιοποιήσει καταλλήλως

Σύμφωνα με τον κ. Δαστερίδη, η 
ανάγκη περιφύλαξης και ασφάλειας 

του χώρου είναι άμεση

Συνεχίστηκε για το μήνα 
Οκτώβριο από την Ιερά Μη-
τρόπολη Αλεξανδρουπόλε-
ως η διανομή δεμάτων με 
τρόφιμα και οικιακά είδη σε 
100 οικογένειες άπορες οι-
κογένειες της Αλεξανδρου-
πόλεως, Φερών και Τυχερού. 

Τα δέματα αυτά προε-
τοιμάσθηκαν με την φρο-
ντίδα και επιμέλεια του Φι-
λανθρωπικού Οργανισμού 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 
των Supermarkets «ΜΑΣΟΥ-
ΤΗΣ». Κατά την διανομή των 
δεμάτων από τους ιερείς των 
ενοριών τηρήθηκαν τα απα-
ραίτητα υγειονομικά μέτρα.

Ο Μητροπολίτης μας κ. 
Άνθιμος ευχαριστεί δημοσί-
ως για την συνεργασία τα 
Supermarkets «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» 
και τον Φιλανθρωπικό Οργα-
νισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Ιδιαίτε-
ρα δε  επεσήμανε το συνεχές 

και ανύστακτο ενδιαφέρον 
του Μακαριωτάτου Αρχιε-
πισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου,  και 
την συμπαράσταση του Γενι-
κού Διευθυντή της «ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΗΣ» κ. Κωστή Δήμτσα 
που στέκονται διαρκώς δί-
πλα στην ακριτική Ιερά Μη-
τρόπολη Αλεξανδρουπόλεως 
και ενισχύουν το φιλανθρω-
πικό της έργο και τις πολυ-
ποίκιλες κοινωνικές της δρά-
σεις.
Εκ της Ιεράς 
Μητροπόλεως

Διανομή δεμάτων από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τον ΜΑΣΟΥΤΗ

Σε 100 οικογένειες άπορες οικογένειες της 
Αλεξανδρουπόλεως, Φερών και Τυχερού
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Eν αναμονή της συνεδρίασης 
του Συμβουλίου Εθνικής Ασφα-
λείας υπό τον Πούτιν, η Μόσχα 
ψάχνει την πορεία των εκρη-
κτικών που έφεραν το πλήγμα 
στη γέφυρα Κερτς στην Κριμαία. 
Ενδεχομένως, ο Ρώσος ηγέτης 
να ετοιμάζεται για το επόμενο 
«μεγάλο χτύπημα». Κανείς όμως 
δεν ξέρει ποιο θα είναι αυτό και 
πότε θα συμβεί.

Την ίδια ώρα οι ρωσικές δυ-
νάμεις επιδόθηκαν σε αγώνα 
δρόμου και όχι μόνο αποκα-
τέστησαν την κυκλοφορία των 
οχημάτων, αλλά τη φώτισαν και 
στα χρώματα της εθνικής ση-
μαίας (μπλε, λευκό και κόκκινο 
χρώμα).

Συγκεκριμένα, βίντεο που 
αναρτήθηκε το βράδυ του Σαβ-
βάτου (08/10) στα ρωσικά μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει 
την αποκατεστημένη κυκλοφο-
ρία των οχημάτων στην εν λό-
γω γέφυρα, η οποία έχει φωτι-
στεί με τα χρώματα της σημαίας 
της Ρωσίας.

Από πού ταξίδεψαν τα 
εκρηκτικά

Σύμφωνα με μυστικές υπη-
ρεσίες της Ρωσίας, τα εκρηκτικά 
παράχθηκαν και συσκευάστηκαν 
στη Βουλγαρία σε μορφή ρο-
λών μεμβράνης. Από εκεί, φορ-
τώθηκαν σε 22 παλέτες και με 
φορτηγό (που εντοπίστηκε και 

δημοσιοποιήθηκε) μεταφέρθη-
καν από το Μπουργκάς με πλοίο 
στο Πότι της Γεωργίας. Στη συ-
νέχεια, από εκει αφού ταξίδε-
ψαν στην Αρμενία ξαναμπήκαν 
στη Γεωργία κι από κει στη Ρω-
σία και μεταφορτώθηκαν στην 
πόλη Armavir σε νέο φορτηγό 
και ήταν αυτό που κατευθύν-
θηκε στην Κριμαία και τελικά 
εξερράγη στη γέφυρα. Οι πλη-
ροφορίες θέλουν να έχουν γί-
νει ήδη συλλήψεις σε Ρωσία και 
Αρμενία αλλά δεν έχουν υπάρξει 
ανακοινώσεις.

Πούτιν: Τρομοκρατική 
ενέργεια η επίθεση στη 
γέφυρα της Κριμαίας

Ο ηγέτης του Κρεμλίνου 
Βλαντίμιρ Πούτιν πάντως δη-
λώνει ότι η έκρηξη που σημειώ-
θηκε το πρωί του Σαββάτου στη 
γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία 
με τη χερσόνησο της Κριμαίας 
ήταν μια τρομοκρατική ενέρ-
γεια που σχεδίασαν οι ουκρα-
νικές ειδικές υπηρεσίες. «Δεν 
υπάρχει αμφιβολία. Πρόκειται 
για μια τρομοκρατική ενέργεια 
που στοχεύει στην καταστρο-
φή κρίσιμων μη στρατιωτικών 
υποδομών», δήλωσε ο Πούτιν 
σε βίντεο στο κανάλι Telegram 
του Κρεμλίνου.

«Αυτή [η ενέργεια] σχεδιά-
στηκε, εκτελέστηκε και παραγ-
γέλθηκε από τις ουκρανικές ει-

δικές υπηρεσίες», πρόσθεσε. Ο 
Πούτιν πραγματοποίησε σήμερα 
συνάντηση με τον Αλεξάντερ 
Μπαστρίκιν, τον επικεφαλής της 
ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής, 
ο οποίος παρουσίασε τα ευρή-
ματα της έρευνας για την έκρη-
ξη και τη φωτιά του Σαββάτου 
στη γέφυρα.

Η Μόσχα δεν είχε κατηγορή-
σει μέχρι τώρα ευθέως το Κίεβο 
για την έκρηξη του παγιδευμέ-
νου φορτηγού στη γέφυρα από 
την οποία σκοτώθηκαν τρεις άν-
θρωποι. Η έκρηξη στη γέφυρα 
πάνω από το Στενό του Κερτς, 
μια βασική οδό ανεφοδιασμού 
των δυνάμεων της Μόσχας στη 
νότια Ουκρανία, προκάλεσε με-
γάλη ικανοποίηση στην ουκρανι-
κή πλευρά, αλλά καμία ανάληψη 
ευθύνης, σημειώνει το Reuters.

Η γέφυρα, που εγκαινιάστη-
κε από τον ίδιο τον Πούτιν το 
2018, είναι επίσης μια σημα-
ντική αρτηρία για το λιμάνι της 
Σεβαστούπολης, όπου εδρεύει 
ο ρωσικός στόλος της Μαύρης 
Θάλασσας. Η ζημιά στη γέφυρα, 
η οποία αποτελεί ένα επιβλητικό 
σύμβολο της προσάρτησης της 
χερσονήσου της Κριμαίας από τη 
Ρωσία, έγινε την ίδια στιγμή που 
οι ρωσικές δυνάμεις γνωρίζουν 
διαδοχικές ήττες στο πεδίο της 
μάχης. Η σιδηροδρομική σύν-
δεση δεν έχει αποκατασταθεί 
πλήρως, ενώ η οδική κυκλοφο-
ρία ξεκίνησε και πάλι, στο τμήμα 
της γέφυρας που δεν καταστρά-
φηκε από την έκρηξη. Οι εικόνες 
από τη γέφυρα δείχνουν το μι-
σό τμήμα του οδοστρώματος να 
έχει καταστραφεί, ενώ το άλλο 
μισό είναι στη θέση του.
ieidiseis.gr
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Αυξημένο αλλά και μία μέρα 
νωρίτερα από το συνηθισμένο 
θα ξεκινήσει η διάθεση του επι-
δόματος θέρμανσης. Συγκεκριμέ-
να, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός 
σταθμός «Mega», με διπλή πα-
ρέμβαση στο επίδομα θέρμανσης 
και έκπτωση στην τιμή πώλησης 
του πετρελαίου θέρμανσης η κυ-
βέρνηση επιχειρεί να μειώσει τις 
τιμές που θα πληρώσουν οι πολί-
τες για τον δύσκολο χειμώνα που 
έρχεται, δίνοντάς τους επιπλέον 
κίνητρα να μειώσουν την κατανά-
λωση ρεύματος και φυσικού αε-

ρίου, αλλά και κίνητρα για όσους 
είναι εφικτό να επιστρέψουν στο 
πετρέλαιο θέρμανσης.

Όσον αφορά στο πετρέλαιο 
θέρμανσης, όσοι έλαβαν πέρυσι 
επίδομα θέρμανσης και προμη-
θευτούν πετρέλαιο θέρμανσης, 
θα δουν φέτος περισσότερα χρή-
ματα στον τραπεζικό λογαριασμό 
τους καθώς το επίδομα για τους 
περσινούς δικαιούχους αυξάνεται. 
Την ίδια ώρα όμως, σύμφωνα με 
το Mega, διευρύνεται και ο αριθ-
μός των δικαιούχων, λόγω αύξη-
σης των εισοδηματικών ορίων.

Μάλιστα όλοι οι νέοι δικαιού-
χοι που θα αγοράσουν πετρέλαιο 
θέρμανσης, θα λάβουν διπλάσιο 
ποσό επιδόματος θέρμανσης.

Αναλυτικά τα στοιχεία:
Πετρέλαιο Θέρμανσης
• Έναρξη χορήγησης: Παρασκευή 

14 Οκτωβρίου 2022
• Τιμή έναρξης: 1,35 – 1,40 €/lt
• Βασικό επίδομα: 350 € (από 300 
€ πέρυσι)
• Διπλασιασμός επιδόματος στα 
700 ευρώ
• Νέοι δικαιούχοι πετρελαίου – 
υγραερίου: Προσαύξηση 20% για 

κάθε τέκνο
• Επιδοτούνται: Πετρέλαιο θέρ-
μανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, 
καυσόξυλα, pellet
• Αιτήσεις: Εντός Νοεμβρίου
• Με υποβολή αίτησης: Επιλογή 
δικαιούχων
• Αρχική πληρωμή: Δεν απαιτεί-
ται αγορά
• Έως 31/5: Αγορά πετρελαίου δι-
πλάσιας αξίας επιδότησης
• Ετήσια εισοδηματικά και περι-
ουσιακά κριτήρια:
• – Άγαμοι: Έως 16.000 € (από 
14.000 €)
• – Έγγαμοι χωρίς παιδιά: Έως 
24.000 € (από 20.000 €)
• – Με 1 παιδί: 27.000 € (από 
23.000 €)
• – Με 2 παιδιά: 30.000 € (από 
26.000 €)
• – Επιπλέον παιδί: + 3.000 €
• – Μονογονεϊκές: Έως 27.000 
€ συν 3.000 €/παιδίΑκίνητη πε-
ριουσία:
• Άγαμοι: 180.000 €
• Έγγαμοι: 300.000
• Πετρέλαιο κίνησης
• Από Τρίτη 11/10: Μέση τιμή 2 

€/lt
• Καταργήθηκε: Επιδότηση 15 
λεπτών/lt
• Επανεξέταση: Με ραγδαία αύ-
ξηση τιμών

Τα ποσά ανά νομό
Ν. Έβρου – Αλεξανδρούπολη
Άγαμος – €276,5 (πέρυσι 

€237) +39,5 ευρώ
Οικογένεια με 1 παιδί – 

€331,8 (πέρυσι €284,4) + €47,4
Οικογένεια με 2 παιδιά – 

€387,1 (πέρυσι €331,8) + €55,3
Ν. Ροδόπης – Κομοτηνή
Άγαμος – €311,5 (πέρυσι 

€267) +€44,5
Οικογένεια με 1 παιδί – 

€373,8 (πέρυσι €320,4) + €53,4
Οικογένεια με 2 παιδιά – 

€436,1 (πέρυσι €373,8) + €62,3
Ν. Ξάνθης – Ξάνθη
Άγαμος – €287 (πέρυσι €246) 

+ €41
Οικογένεια με 1 παιδί – 

€344,4 (πέρυσι €295,2) + 49,2
Οικογένεια με 2 παιδιά – 

€401,8 (πέρυσι €344,4) +57,4
voria.gr

Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη 
μέτρηση για τη διάθεση πετρελαίου

ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΗΣ 
ΘΡΑΚΗΣ   

Όλοι οι νέοι δικαιούχοι που θα 
αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης, θα 
λάβουν διπλάσιο ποσό επιδόματος 
θέρμανσης 

                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         
ΤΜΗΜΑ:        ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ:9ΓΜΠΟΡ1Ο-57Δ           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ    62 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 44164/05-
10-2022  (ΑΔΑ: Ψ2Τ6ΟΡ1Ο-Ω6Ξ)  Απόφασης διενέργειας, 

Προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την παροχή «Υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συ-

ντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 50421000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συ-
ντήρησης ιατρικού εξοπλισμού)» για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα τεσσάρων 
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (64.943,88€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔΕΥΤΕΡΑ, 10-10-2022 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-10-2022 

και ώρα 18:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ, 03-11-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 04-11-2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώ-

πιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ  είναι : 173127
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμε-

τοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα είναι  ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Εφόσον ο υποψήφιος καταθέτει προσφορά για ορισμένα από τα ζητούμενα Κέντρα Υγείας (υποχρεωτικά 
στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ανά κατηγορία εξοπλισμού) η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να κα-
λύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία αυτών, όπως αναφέρεται στον πίνακα του Πα-
ραρτήματος I της διακήρυξης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρ-
χίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. 
Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, Τηλ.2313/327867,  
e-mail: promithies@4ype.gr. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέ-
τουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Θεσσαλονίκη,  10-10-2022
Ο Διοικητής 

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

α/α ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Από τη Βουλγαρία μέσω Μπουργκάς «ταξίδεψαν» 
τα εκρηκτικά για τη γέφυρα της Κριμαίας
Σύμφωνα με μυστικές υπηρεσίες της 
Ρωσίας, τα εκρηκτικά παράχθηκαν και 
συσκευάστηκαν στη Βουλγαρία σε μορφή 
ρολών μεμβράνης
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Βιβλιοκριτική             

 «Οίκαδε» του Θόδωρου Ορδουμποζάνη
Συνηθισμένοι άνθρωποι που γράφουν Ιστορία…

Β
ιβλία  του Θό-
δωρου Ορ-
δουμποζάνη   
έχω διαβά-
σει αρκετά 
μέχρι τώρα.  

Εκτιμώ την  συγγραφική  
προσφορά  του. Ωστόσο, 
το πρόσφατο βιβλίο του  
με το συμβολικό τίτλο «Οί-
καδε» , των βιβλιοπωλείων 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ,  ήταν μια 
ευχάριστη έκπληξη.  Και 
αυτό διότι λειτούργησε 
σε πολλά επίπεδα.  Στο 
προσωπικό επίπεδο, δι-
ότι  πίσω από τα αλλαγμένα ονόματα, 
κρύβονται πρόσωπα της οικογένειάς 
του, όπου  μέσα από την προσωπική 
τους ιστορία ξεδιπλώνεται η ιστορία 
της Θράκης .  Στο επίπεδο ύφους του 
μυθιστορήματος, οι αποτυπώσεις τό-
πων και φτωχικών χωριών, μετατράπη-
καν σε καθαρές εικόνες αναπτυγμένων 
κωμοπόλεων που έσφυζαν από πολιτι-
στικές και οικονομικές δραστηριότητες.  
Στο επίπεδο της  γραφής , όπου ανα-
λύει  αισθήματα, προσωπικές σκέψεις, 
ζωντανούς διαλόγους  και ενέργειες 
και συμπληρώνει  με γλαφυρότητα τις 
εικόνες ιστορικών γεγονότων που αλ-
λιώς θα ήταν ξερή ιστορική περιγραφή.  

Το βιβλίο καλύπτει την περίοδο από 
το τέλος του 19ου αιώνα, μέχρι  την 
πτώση του χούντας το 1974.

Τα ιστορικά γεγονότα στην αρχή 
πλαισιώνουν τις περιπέτειες και τις πε-
ριπλανήσεις των ηρώων, αλλά βαθμιαία, 
περνούν αυτά στο προσκήνιο, ενώ οι 
ήρωες που στον αναγνώστη εμφανίζο-
νται ως μυθιστορηματικοί χαρακτήρες, 
συνδέονται με ιστορικές φυσιογνωμίες 
της Θράκης , με πολύ ενδιαφέρουσες 
άγνωστες πληροφορίες από την ζωή 
και τη δράση τους. 

Η ιστορική περιγραφή αρχίζει με την 
οργανωμένη  βουλγαρική διείσδυση στη 
Θράκη, στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα  και την προσπάθειά των βό-
ρειων γειτόνων να βγουν στο Αιγαίο. 
Ιστορικά πρόσωπα, όπως ο τότε υπο-
πρόξενος Ίων Δραγούμης, ο υπολοχα-
γός Στυλιανός  Γονατάς , ο επιλοχίας 
Γεώργιος Κονδύλης, ο διοικητής της 
Θράκης  Βαμβακάς, ο δήμαρχος Αλε-
ξανδρούπολης Αλτιναλμάζης  και πολ-
λοί άλλοι,  εμφανίζονται, έχοντας  κα-
ταλυτικό ρόλο, τόσο στις γενικότερες 
ιστορικές εξελίξεις, όσο και στις ζωές 
των ηρώων του βιβλίου. 

Ταυτόχρονα, αναλύονται με εντυπω-
σιακή ιστορική ακρίβεια και οι παράλ-
ληλες εξελίξεις στη Θράκη, στο σύνο-
λο των Βαλκανίων και στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Τα γεγονότα αυτά δεν 
είναι ιδιαίτερα γνωστά στο ευρύ κοι-
νό  και η αναφορά τους βοηθά κατά 
πολύ στην κατανόηση γεγονότων και 
επιλογών ιστορικών φυσιογνωμιών, οι 
οποίες συνήθως με μεταλλάσσονται σε 
ανακριβείς εθνικούς μύθους.

Η αφήγηση αρχίζει με τη ζωή των 
προγόνων του συγγραφέα στο  Ορτά-
κιοϊ του Βόρειου Έβρου που βρίσκεται 
σήμερα στη  Βουλγαρία.  Ο Νικόλας και 
η δυναμική σύζυγός του Αφέντρα συμ-
μετέχουν στον αγώνα για την απόκρου-

ση των Βούλγαρων, με τον 
Νικόλα να καλύπτεται πίσω 
από την συνεχή μετακίνηση  
των κοπαδιών του, για να 
μυήσει άτομα σε κάθε χω-
ριό για την οργάνωση της 
αντίστασης στη διείσδυση 
των Βουλγάρων. 

Με το «ταξίδι χωρίς 
γυρισμό» ο Νικόλας και η 
Αφέντρα, με τους  γιούς  
τους, τον Παναγιώτη και 
τον Κωνσταντή αναγκά-
ζονται να φύγουν διωγ-
μένοι από τους Κομιτατζή-
δες Βούλγαρους. Ο νεαρός 

Κωνσταντής  αποχαιρετά τον πρώτο  
του πλατωνικό έρωτα, την όμορφη   Δα-
ντελιένια που δε θα την ξαναδεί ποτέ. 
Τελική κατάληξη του ταξιδιού τους ,  το 
Γενί Κιόι, η Σταυρούπολη του Νέστου. 
Η οικογένεια προσπαθεί να ριζώσει στη 
νέα πατρίδα με σκληρή δουλειά, αρχί-
ζοντας πάλι από  την αρχή. Εκεί τους 
βρήκε η κήρυξη το Μεγάλου Πολέμου 
που θα φέρει μεγάλες ανακατατάξεις 
στα Βαλκάνια και θα καταργήσει  τρεις 
αυτοκρατορίες.  Γερμανική  Αυτοκρατο-
ρία, Αυστροουγαρική και  Οθωμανική θα 
διαλυθούν  και θα υποστούν τις βαρειές 
συνέπειές λόγω της ήττας τους.  Στην 
Ελλάδα ο Εθνικός Διχασμός κατέλη-
ξε στην καθυστερημένη συμμετοχή της 
Κυβέρνησης  Βενιζέλου στο πλευρό της  
Αντάντ.  Η απελευθέρωση της Δυτικής 
Θράκης θα «κοστίσει» στην οικογένεια 
του Νικόλα τον απώλεια  του μεγάλου  
γιού τους, του Παναγιώτη που χάθη-
κε στη μάχη του Σκρά, η οποία  έκρινε 
την έκβαση του πολέμου στα βαλκάνια. 

Δικτατορία Μεταξά,  2ος παγκόσμιος 
πόλεμος, το αλβανικό μέτωπο, η κατο-
χή, , η επιστροφή των Βουλγάρων στη 
Θράκη,  η απελευθέρωση, ο εμφύλιος 
και η Χούντα,  παρουσιάζονται καθώς 
οι ζωές των ηρώων στροβιλίζονται μέ-
σα στην καταιγίδα των ιστορικών γεγο-
νότων. Παρ’ όλα αυτά  η Ζωή με κεφα-
λαίο Ζ, συνεχίζεται με έρωτες, γάμους, 
γεννήσεις , βαφτίσια, θανάτους, όπως 
περιγράφονται με τη γλαφυρή γραφή 
του Θόδωρου , ανάμεσα σε τραγικά και 
ιστορικά γεγονότα. 

 Για τον ιστορικό τομέα του βιβλίου 
πρέπει ακόμα να τονίσουμε την εξαι-
ρετική τεκμηρίωση των αναφορών, την  
πλούσια βιβλιογραφία, την βαθιά μελέ-
τη τόσων ιστορικών προσώπων, την πι-
στότητα περιγραφών τόπων, διαδρομών 
και περιοχών και την ουσιαστική και σε 
βάθος μελέτη της ιστορίας της Θράκης.

Τα ιστορικά γεγονότα πλαισιώνονται 
από αισθήματα, διαλόγους και αντι-
δράσεις που τα χρωματίζουν και τους 
προσδίδουν ιδιαίτερη ζωντάνια. Η βαρ-
βαρότητα των πολεμικών αναμετρήσε-
ων με εμπλεκόμενους στρατούς αλλά 
και πολίτες , αναδεικνύεται με ζοφερές 
περιγραφές. 

 Τέλος, για τους γνώστες προσώπων 
και πραγμάτων, η ανάγνωση του βιβλί-
ου λειτουργεί συγκινησιακά και σε άλ-
λο ένα επίπεδο. Όταν ο  αναγνώστης 
διαπιστώνει  ότι οι ήρωες του βιβλίου 
εκτός από μυθιστορηματικοί  χαρακτή-
ρες είναι  «συνηθισμένοι άνθρωποι»  
και η περιγραφή  των τόπων των ηρώ-

ων είναι πραγματική 
, εμείς που έχουμε 
παρόμοια προσφυ-
γική  καταγωγή και 
παρόμοιες  προγονι-
κές καταβολές, ανα-
καλύπτουμε στους 
χαρακτήρες του βι-
βλίου τους δικούς 
μας ανθρώπους. 
Ψάχνουμε τις ομοι-
ότητες των ηρώων  
του βιβλίου με τους 
δικούς μας προγό-
νους.  Συσχετίζου-
με αυτά που δια-
βάζουμε με τις 
ιστορίες που ακού-
γαμε μικροί για τα 
μέρη από όπου ήρ-
θαν οι προπάπποι 
και οι  προγιαγιάδες 
μας.  Εισπράττουμε 
την ισόρροπη συ-
μπλοκή των ιστορι-
κών τεκταινομένων 
με την προσπάθεια 
των δικών μας αν-
θρώπων να ζήσουν 
ειρηνικά, με τις οι-
κογένειές τους, με 
τα ήθη και τις συ-
νήθειές τους, με τα 
πιστεύω τους.  

Καλοτάξιδο το 
βιβλίο σου Θόδωρε. 

Ποίηση

«Ατυχής στιγμή» 

Βίασες τον Άνθρωπο. 
Μα προφανώς για σένα όλα πήγαν 
καλά. 
Γιατί στο τέλος από τη ντροπή του 
αυτοκτόνησε.
 Άλλωστε κανείς δε συνέδεσε το έγκλη-
μα με το βιασμό, 
μετά και την πρόσφατη ιατροδικαστική 
εξέταση της ελλειμματικής σου συ-
νείδησης από τα μέσα ενημέρωσης. 
«Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί 
δυστυχώς πεθαίνει!»
Όλοι τώρα πια ήταν βέβαιοι για την ψυχική αστάθεια του θύματος.  
Ας θριαμβεύσει η αθωότητα λοιπόν, 
 στο όνομα της αυτοδιάθεσης και της ατομικής ελευθερίας,  
σε όλες τις ιδιωτικές μικρογραφίες της ζωής!
Εξάλλου, υπάρχουν πολλοί επιδρομείς εφήμερης κατανάλωσης, 
που αυτάρεσκα μπορούν ν’ ακούν για τα προβλήματα των άλλων, 
ξεχνώντας τα δικά τους.
Μία διαλεκτική αναλογία πολύ δημοφιλής στη σύγχρονη εποχή της αν-
θρωποφαγίας.  
Αντίστοιχη με αυτήν της κότας και του αβγού.  

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΥΛΟY

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ  
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
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 SUDoKU

5 4

3 2 8 6 7

1 3 5

1 7 9

9 6 8 1

8 6 3

6 9 5

6 8 1 9 7

3 4

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Oct  7 07:34:21 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

4 1 2

9 4 3

7 1 6

7 5 9 1 8

8 9

4 2 8 5 1

8 9 7

1 4 5

3 6 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

 Κυριούλα μπαίνει στον μπακάλη της γειτο-

νιάς, τον καλημερίζει και του ζητάει μισό κιλό 

τυρί Αλτσχάιμερ.

Εμβρόντητος ο μπακάλης της απαντάει ότι 

δεν έχουν τέτοιο τυρί.

"Μα πώς!" αναφωνεί η κυριούλα." Προχθές 

πάλι αγόρασα από σας αυτό τυρί!"

Ο μπακάλης προσπαθεί να της εξηγήσει ότι 

μάλλον κάνει κάποιο λάθος, διότι αυτός ποτέ 

δεν έχει φέρει τέτοιο τυρί και στο τέλος της λέ-

ει: "Μήπως το αγοράσατε από τον Βασιλόπουλο 

και δεν το θυμάστε;"

Απογοητευμένη, φεύγει και πάει στον Βασιλό-

πουλο. Κατευθύνεται στον πάγκο των τυριών και 

ζητάει και πάλι 1/2 κιλό τυρί Αλτσχάιμερ.

Ο υπάλληλος ευγενικότατα της απαντάει ότι 

δεν έχουν τέτοιο τυρί.

"Μα πώς!" αναφωνεί η κυριούλα. "Προχθές 

πάλι αγόρασα από σας αυτό τυρί!"

Αφού γίνεται μια ψιλοφασαρία, η κυριούλα 

ζητά τον διευθυντή του καταστήματος. Έρχεται 

ο διευθυντής, της επαναλαμβάνει τα ίδια, η κυρι-

ούλα έχει πλέον απογοητευτεί πλήρως και ανή-

μπορη να επιμείνει πλέον, καταλήγει:

"Τι να σας πω βρε παιδιά μου..." Φέρνει το δά-

χτυλο στο κεφάλι... "Έχω κι αυτό το Έμενταλ που 

με ταλαιπωρεί...!"

* * * * * *

Ο Κωστίκας συζητά με ένα φίλο του για την 

οικογενειακή του κατάσταση:

" Όταν πρωτοπαντρεύτηκα, ήταν όλα πανέ-

μορφα. Όταν γύριζα σπίτι μετά από τη δουλειά 

μου, ο σκύλος μου γάβγιζε από χαρά και η γυ-

ναίκα μου, μου έφερνε τις παντόφλες μου. Τώρα 

όμως άλλαξαν τα πράγματα. Ο σκύλος φέρνει τις 

παντόφλες και η γυναίκα μου γαβγίζει!"

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Βγαίνει… ο δικαιωμένος.
13. Ηχηρά τα… χάχανα.
14. Πτηνό με πολύχρωμο φτέρωμα.
15. Μεγάλο ασφαλιστικό ίδρυμα (αρ-
χικά).
16. Έχουν πολλές γνώσεις.
18. Ερημική έκταση της Ινδίας.
19. Όχημα που κινείται σε ράγιες.
21. Βασίλισσα της Γεωργίας.
23. Εκλεκτό μέρος μοσχαρίσιου κρέα-
τος (ξ.λ.).
25. Επικείμενος… κίνδυνος.
27. Υπάρχουν στην… ουρά.
28. Έργο του "Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων".
30. Το σύνολο των ηθοποιών ενός έρ-
γου (ξ.λ.).
32. Κουζμά…: εθνικός ήρωας των Ρώ-
σων.
34. Χαμηλό… των κομπάρσων (ξ.λ.).
36. Ακολουθούν… απόστρατους αξιω-
ματικούς (αρχικά).
37. Αρχαίο επιφώνημα θριάμβου.
38. Νησί μας που λέγεται και Τζια.
40. Το συμπαγές λίπος κάτω από το δέρ-
μα των θηλαστικών (αρχ.).
42. Ιθαγενές φυτό της Αμερικής.
43. Πόλη, γνωστή από τη διάσκεψη του 
1945.

-- Συστατικά --
• 500 γρ. κιμά αρνίσιο
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κρεμμύδι
• Μισό φλ.τσ. μαϊντανό
• 1 σκ. σκόρδο
• Καυτερή πάπρικα
• Κύμινο
• Μπαχάρι
• Κόλιανδρο
• Αλάτι
• Πιπέρι
• Καλαμάκια για σουβλάκια

--Για την σάλτσα--
• 60 γρ. βούτυρο
• 4 ντομάτες, ψιλοκομμένες
• Λίγη κανέλα
• 1 σκ. σκόρδο
• Αλάτι
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Από το προηγούμενο βράδυ, μουλιάζουμε τα 

καλαμάκια σε νερό για να μην καούν κατά την 

διάρκεια του ψησίματος.
• Βάζουμε στο μπλέντερ το κρεμμύδι, τον μαϊντα-

νό, το σκόρδο και το ελαιόλαδο και τα χτυπάμε 
για να γίνουν ένα ενιαίο μείγμα.

• Στη συνέχεια, σ' ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε 
τον κιμά με το μείγμα του κρεμμυδιού, τα μπα-
χαρικά και αλατοπίπερο.

• Ζυμώνουμε καλά και αφήνουμε τον κιμά για πε-
ρίπου μία ώρα στο ψυγείο.

• Έπειτα, πλάθουμε μακρόστενα κεμπάπ και τα 
περνάμε στα καλα μάκια.

• Ψήνουμε τα κεμπάπ στα κάρβουνα (ή σε ηλε-
κτρική ψηστιέρα), μέχρι να ροδίσουν απ όλες 
τις πλευρές.

• Κατόπιν λιώνουμε το βούτυρο σε τηγάνι, προ-
σθέτουμε τις ντομάτες, το σκόρδο λιωμένο, την 
κανέλα, αλάτι, πιπέρι και σιγοβράζουμε για περί-
που 5 λεπτά, ανακατεύοντας την σάλτσα συχνά.

• Σε μία πιατέλα τοποθετούμε τις ψημένες πίτες 
(τις οποίες έχουμε κόψει στα τέσσερα), τα κε-
μπάπ, την σάλτσα από πάνω και σκεπάζουμε 
με γιαούρτι.

• Τέλος σ' ένα τηγανάκι λιώνουμε το βούτυρο, 
προσθέτουμε  την πάπρικα και περιχύνουμε το 
φαγητό με αυτό το μείγμα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Παραδοσιακό κεμπάπ γιαουρτλού

Κάθετα

1. Ανακήρυξη αγίου από την Εκκλησία.

2. Έγιναν Ο.Σ.Ε. (αρχικά).

3. Εγκάρδιο χαμόγελο.

4. Γράμματα από το… Μάριο.

5. Συγκοινωνιακά αρχικά της Αθήνας.

6. Η βρετανική πολεμική αεροπορία.

7. Εντελώς, τελείως.

8. Ανακάλυψε το αρχαίο θέατρο του Γύθειου.

9. Ασύμφωνος… ωκύς.

10. Καυστικό κάλιο.

11. Όνειρο (αρχ.).

12. Γυναίκα μέσης ηλικίας.

17. … Καγιάμ: Πέρσης ποιητής.

20. Κρητικό… κέρασμα.

22. Στρώνεται σε δάπεδο.

24. … εξπρές: θρυλική αμαξοστοιχία.

26. Εκλεκτής ποιότητας καφές.

29. Παλιός, ξένος τραγουδιστής.

31. Μάρκα αυτοκινήτων.

33. Μικρή στην ηλικία (ιδιωμ.).

35. Σχολή Ικάρων (αρχικά).

39. Ανακάλυψε την κοσμική ακτινοβολία.

41. Γυναικείο περιοδικό μόδας.
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Το 2ο τουρνουά βόλεϊ “Νίκη 
Ευφραιμίδου” διοργανώνει το 
Σαββατοκύριακο 15-16 Οκτω-
βρίου στο κλειστό γυμναστήριο 
“Μιχάλης Παρασκευόπουλος” 
ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης.

Φέτος εκτός από τον οικο-
δεσπότη Εθνικό, στο τουρνουά 
θα λάβουν μέρος και οι ΑΟ Ορε-
στιάδας, ΑΕ Κομοτηνής, Έβρος 
Σουφλίου, Ερμογένης Ξάνθης 
και ΑΟ Καβάλα.

Το τουρνουά διεξάγεται για 
2η χρονιά στη μνήμη της Νίκης 
Ευφραιμίδου, μίας γυναίκας διε-
τέλεσε για περισσότερα από 30 
χρόνια Γραμματέας της ΕΣΠΕΘΡ 
και ήταν και ένα από τα πιο αγα-
πητά πρόσωπα στον αθλητισμό 
της περιοχής γενικότερα.

Η αφίσα του τουρνουά:
Σάββατο 15 Οκτωβρίου 
18.00 Εθνικός – Ξάνθη 
20.00 Κομοτηνή – Σουφλί 

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 
16.00 Καβάλα – Ορεστιάδα 
18.00 Σουφλί – Ξάνθη
20.00 Εθνικός – Κομοτηνή 

Τον Ορφέα Ξάνθης υποδέχθηκε το από-
γευμα της Κυριακής η Αλεξανδρούπολη FC 
σε φιλική αναμέτρηση στο στάδιο Φώτης 
Κοσμάς. Ελλείψει επίσημων αγώνων 
οι δύο ομάδες της Θράκης έδω-
σαν ακόμη ένα φιλικό παιχνί-
δι, αναμένοντας την επίσημη 
ενημέρωση της ΕΠΟ (πιθα-
νότατα την Τρίτη 11/10) για 
να μάθουν σε πια κατηγορία 
θα αγωνιστούν.

Στο Κυριακάτικο ματς η Αλε-
ξανδρούπολη επικράτησε 3-2 με ανα-
τροπή στην ανατροπή, σε ένα ματς με κα-
λό ρυθμό για την εποχή και αρκετές καλές 
στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες, ιδιαί-
τερα στο α’ μέρος.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που πήραν 
κεφάλι στο σκορ όταν ο Ευθυμιάδης με πλα-

σέ μετά από ωραία ενέργεια και γύ-
ρισμα του Καρακασίδη μέσα 

στην περιοχή έκανε το 1-0 
στο 5′. Μόλις δύο λεπτά 
μετά ο Ιωαννίδης ισο-
φάρισε σε 1-1 για τον 
Ορφέα απαντώντας 
άμεσα. Στο 29′ ο Κα-

τρανίτσας θα σουτάρει, 
ο Κεσουδάκης θα αποκρού-

σει και ο Ιωαννίδης από κοντά θα 
διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του και 
τα δικά του για το 1-2. 

Στο 67′ ο Χριστοφορίδης αυτός που ισο-
φάρισε σε 2-2 για την ομάδα του Νίκου Ου-

σταμπασίδη. Πέντε λεπτά αργότερα ο Ευθυ-
μιάδης με κεφαλιά θα δει το δοκάρι να του 
λέει «όχι», αλλά στο 77′ ο Χριστοφορίδης 
με όμορφο τελείωμα θα διαμορφώσει το τε-
λικό 3-2. Στο 83′ ο Τορομανίδης θα εκτελέ-
σει απευθείας ένα φάουλ με την μπάλα να 
φεύγει ελάχιστα άουτ. 

Αλεξανδρούπολη FC (Νίκος Ουσταμπασί-
δης): Κεσουδάκης, Τσιεγγελίδης, Γκαϊδατζής, 
Παπαγεωργίου, Ακρίβος, Μουρατίδης, Πα-
τσιώρας Κων., Αμπραχαμιάν, Καρακασίδης, 
Τσιτσεκίδης, Ευθυμιάδης.

Στον πάγκο: Μπόγλου, Πουλουκτσής, Δο-
ρουγιδένης, Πατσιώρας Α., Ράλλης, Χριστο-
φορίδης, Χοψονίδης, Μπαρμπαγιάννης, Τρα-
νόπουλος, Λίτσιος, Μαλτέζος.

Sportsaddict.gr

«Χορταστικό» φιλικό με 5 γκολ και νίκη
 Αλεξανδρούπολης απέναντι στον Ορφέα Ξάνθης

Πολύ 
δύσκολη 

κλήρωση για την 
Εθνική ποδοσφαίρου 

αντίπαλοι Γαλλία, 
Ολλανδία 

Τα πολύ υψηλά εμπόδια της 
Γαλλίας και της Ολλανδίας κα-
λείται να περάσει η εθνική ομά-
δα προκειμένου να δώσει το «πα-
ρών» στην επόμενη διοργάνωση. 
Ιρλανδία και Γιβραλτάρ οι άλλοι 
δύο αντίπαλοι του ομίλου.

Γαλλία και Ολλανδία αποτελούν 
δύο από τις πιο ποιοτικές ομάδες 
στον κόσμο αυτή τη στιγμή, κάτι 
που σημαίνει ότι θα χρειαστούν 
μεγάλες υπερβάσεις από το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα.

ADVERTISING
Απ’ ευθείας στην τελική φάση 

θα προκριθούν οι δύο πρώτες ομά-
δες στη βαθμολογία κάθε ομίλου 
και οι υπόλοιπες τρεις μέχρι τη συ-
μπλήρωση των 24 συμμετοχών 

στο EURO (20 + 3 + διοργανώ-
τρια Γερμανία) θα προκριθούν από 
αγώνες play offs τον Μάρτιο του 
2024, στους οποίους θα συμμετά-
σχουν κατά κανόνα οι νικητές των 
ομίλων στο UEFA Nations League.

Συνεπώς, η Ελλάδα αν δεν κα-
ταφέρει να προκριθεί μέσα από 
τον όμιλο, θα έχει μια δεύτερη ευ-
καιρία μέσα από το Final 4 της Γ’ 
Κατηγορίας του Nations League.

Τα ζευγάρια που έχουν ήδη 
προκύψει στον δρόμο της δεύτε-
ρης ευκαιρίας είναι Ελλάδα-Τουρ-
κία (μονός αγώνας στην Ελλάδα 
στις 21/3 του 2024) και Γεωργία-
Καζακστάν.

Οι δύο νικητές θα αναμετρη-
θούν σε τελικό (η έδρα του οποίου 

θα προκύψει έπειτα από κλήρωση) 
στις 26 Μαρτίου του 2024.

Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα 
έδρας, καθώς ήταν δεύτερη κα-
λύτερη πρώτη της LEAGUE C και 
πάνω από την Τουρκία που τερ-
μάτισε με 13 βαθμούς, δύο λιγό-
τερους από την Ελλάδα.

Δείτε το πρόγραμμα της Εθνι-
κής:

24/3/23 Γιβραλτάρ-Ελλάδα
16/6/23 Ελλάδα-Ιρλανδία
19/6/23 Γαλλία-Ελλάδα
07/9/23 Ολλανδία-Ελλάδα
10/9/23 Ελλάδα-Γιβραλτάρ
13/10/23 Ιρλανδία-Ελλάδα
16/10/23 Ελλάδα-Ολλανδία
21/11/23 Ελλάδα-Γαλλία

Μεγάλα «ζόρια» έβγαλε η κληρωτίδα των προ-
κριματικών του Euro 2024

Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη 
αθλήτρια στα «Νομίκεια 2022», 
το διεθνές τουρνουά του ΑΟ Θή-
ρας στην Σαντορίνη, αναδείχθη-
κε η Μαρία Καραμπάση. Στην 
18χρονη λίμπερο από την Αλε-
ξανδρούπολη, τιμητική πλακέτα 
για την διάκριση της, απένειμε ο 
αντιπρόεδρος του συλλόγου, Αν-
δρέας Πατηνιώτης.

Με τα καλύτερα λόγια για τη 
νεαρή Εβρίτισσα αθλήτρια, μίλη-
σε μετά το τέλος του τουρνουά 
και ο προπονητής του ΑΟ Θήρας, 
Βλάντιμιρ Βάσοβιτς. Ο κόουτς της 
ομάδας της Σαντορίνης δήλωσε 
χαρακτηριστικά:

«Θέλω να ευχαριστήσω τις 
αθλήτριές μου, τη διοίκηση της 
ομάδας μου, τον υπέροχο κόσμο 
για αυτό το υπέροχο τουρνουά. 
Δώσαμε σημαντικούς αγώνες 
για εμάς και αυτή η διοργάνω-
ση ήταν πολύ χρήσιμη 
για την ομάδα μου. 
Είμαι ικανοποιημέ-
νος από την εμφά-
νιση των αθλητρι-
ών μου, αφού αν 
και καινούρια ομά-
δα έχουμε πολύ κα-
λό κλίμα. Σε αυτό το 

τουρνουά, είδαμε κάποια θε-
τικά και κάποια αρνητικά 

στοιχεία, τα οποία θα 
πρέπει να διορθώσουμε. 
Στο γ’ σετ δείξαμε με την 
απόδοσή μας πως μπο-

ρούμε. Αν και δεν συνη-
θίζω να μιλάω ατομικά, για 

μας από αυτό το τουρνουά 

ένα από τα κέρδη είναι το νεαρό 
μας λίμπερο, η Μαρία Καραμπά-
ση και η δυναμική επιστροφή της 
Καλαποδά. Περιμένουμε αύριο να 
επιστρέψει και η Μερκαδο και να 
ενσωματωθεί στην προετοιμασία, 
ώστε σε δύο εβδομάδες να πα-
ρουσιαστούμε πανέτοιμοι για τις 
επίσημες υποχρεώσεις μας».

Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη στα Νομίκεια 
2022 η Μαρία Καραμπάση!

Tο Σαββατοκύριακο το μεγάλο τουρνουά
 βόλεϊ του Εθνικού 

Sports

Διάκριση για τη 
νεαρή Εβρίτισσα 

«Πιστεύω ότι η κλήρωση είναι δύσκολη. Πέσαμε σε έναν πολύ δυνατό όμιλο, θεωρώ σε έναν από 
τους δύο πιο δυνατούς των προκριματικών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουμε για 

το καλύτερο δυνατό σε όλες τις αναμετρήσεις. Είναι μεγάλη πρόκληση
Προπονητή Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου

Γκουστάβο Πογέτ

Οι 
δύο ομάδες της 

Θράκης περιμένουν 
ακόμη την κατηγορία 

που θα παίζουν 

Στην 
Αλεξανδρούπολη με 

6 ομάδες της ΑΜΘ το 
2ο τουρνουά “Νίκη 

Ευφραιμίδου”
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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 Κοριτσιού
Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης

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
Φραγκούλη 14ης Μαΐου 16 ✆2551026204

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μπέδρελης Χριστόδουλος Αγ. Θεοδωρων 
150 ✆2552029084

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

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα φίλε Κριέ, θα καταφέρεις με το 
Τρίγωνο Ερμή-Κρόνου, να ηρεμήσεις 
αλλά και να διατηρήσεις τις κατάλλη-
λες ισορροπίες, στις διαπροσωπικές 
σου σχέσεις! Όσον αφορά, προβλημα-
τικές σχέσεις ή κάποιους καυγάδες που 
είχες τελευταία! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητό Ταύρε, σήμερα, το Τρίγωνο 
Ερμή-Κρόνου, ομορφαίνεις και παίρ-
νεις αποφάσεις που έχουν να κάνουν 
με αλλαγή εμφάνισης, διακοπή κακής 
συνήθειας, βελτίωση φυσικής κατά-
στασης αλλά και ηρεμία ψυχολογικής 
κατάστασης!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, με το σημερινό Τρίγωνο 
Ερμή-Κρόνου, απολαμβάνεις αισιοδο-
ξία και χαρά, σε κάθε σου δραστηριό-
τητα! Εκφράζεις με άνεση τις ιδέες σου 
και τις σκέψεις σου και όλοι σε θαυμά-
ζουν, γεγονός που είναι και ένας από 
τους σημερινούς σου στόχους!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, με το Τρίγωνο Ερ-
μή-Κρόνου σήμερα, γίνεσαι ιδιαίτερα 
γλυκός, καλοπροαίρετος αλλά και με 
συναισθηματική αυτοπεποίθηση! Εκ-
μεταλλεύεσαι τις εμπειρίες που είχες 
μέχρι τώρα και βρίσκεις λύσεις και ευ-
κολίες σε ότι σε απασχολούσε! 

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, το Τρίγωνο Ερμή-
Κρόνου, θα σε ωθήσει την σημερινή 
ημέρα, να πετύχεις σκοπούς και στό-
χους κάθε είδους! Επιπλέον, θα μπο-
ρέσεις να εξομαλύνεις διαπροσωπικές 
σχέσεις και συναναστροφές, μέσα από 
συζητήσεις και συνομιλίες! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Το Τρίγωνο Ερμή-Κρόνου σου προσφέ-
ρει φίλε Παρθένε, άπειρες λύσεις και 
εύνοια, όσον αφορά τα κεκτημένα και 
τα υλικά σου αγαθά! Θα επικεντρώσει 
την σκέψη σου σε ό,τι έχεις κατακτή-
σει μέχρι τώρα, ιδίως σε θέματα που 
αφορούν τις προσωπικές σου αξίες!

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, το σημερινό Τρίγωνο Ερμή-
Κρόνου, σε ευνοεί πάρα πολύ, σε κάθε 
σημαντικό τομέα της ζωής σου και σε 
όλες τις ουσιαστικές διαπροσωπικές 
σου συναναστροφές! Η ιδανική ημέρα 
για να εκπληρώσεις στόχους και σκο-
πούς κάθε είδους!          

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, καταφέρνεις με 
το Τρίγωνο Ερμή-Κρόνου, να ανακα-
λύψεις παρασκηνιακές δράσεις και κα-
ταστάσεις, όπως και ωφέλιμα μυστικά 
που σε αφορούν, κυρίως λόγω της βο-
ήθειας που θα έχεις από το ένστικτο και 
την διαίσθηση σου!   

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, ετοιμάσου την σημε-
ρινή ημέρα, να εκπληρώσεις τις ελπί-
δες σου, τους στόχους σου και κυρίως 
να αναζωπυρώσεις και να ενδυναμώ-
σεις τις φιλίες σου, με το Τρίγωνο Ερ-
μή-Κρόνου!          

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα φίλε Αιγόκερε, το Τρίγωνο Ερ-
μή-Κρόνου, εκπληρώνει τις φιλοδοξίες 
σου και βελτιώνει την κοινωνική σου 
εικόνα, μέσω τις επικοινωνιακής οδού! 
Μπορείς να αναμένεις ένα μήνυμα ή 
μία είδηση, που θα σε κάνει να νιώ-
σεις σιγουριά!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, με το Τρίγωνο Ερμή-
Κρόνου, θέλεις να διευρύνεις τους 
πνευματικούς σου ορίζοντες, να απο-
κτήσεις γνώσεις και νέες διαφορετικές 
εμπειρίες! Το μυαλό σου δεν σταματά 
να δουλεύει και σίγουρα σήμερα πετυ-
χαίνεις πολλούς από τους στόχους σου! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, με το Τρίγωνο Ερμή-
Κρόνου, ετοιμάσου σήμερα να στρα-
φείς προς τον στον εσωτερικό σου εαυ-
τό και να αναζητήσεις αλήθειες για 
σένα, αλλά και για τις διαπροσωπικές 
σου σχέσεις.

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

Γιατί πρέπει να τρως 
μία χούφτα σταφίδες 
κάθε μέρα
 

Η σταφίδα, αυτό το ζαρωμένο γλυκό 
τρόφιμο που απολαμβάνουμε στη διατρο-
φή μας εδώ και αιώνες διαθέτουν ισχυρή 
διατροφική αξία. Προτιμάμε τις βιολογικές 
και όσες αποξηραίνονται στον ήλιο, χωρίς 
χημική επεξεργασία..ΗΜε 280 θερμίδες ανά 
100 γραμμάρια και 58 θερμίδες ανά 10, οι 
σταφίδες, πλούσιες σε φυσικά σάκχαρα που 
την κάνουν γλυκιά και σε υδατάνθρακες, εί-
ναι ιδανικές για να δίνουν ενέργεια σε μικρή 
ποσότητα. Το γεγονός ότι είναι αποξηραμένο 
φρούτο, άρα γεμάτο φρουκτόζη και γλυκό-
ζη, περιορίζει την ημερήσια πρόσληψή τους 
σε 1/4 φλιτζανιού την ημέρα.

Ακολουθούν μερικές πληροφορίες γύρω 
από τη διατροφική αξία της σταφίδας και τα 
οφέλη της για την υγεία μας:

Είναι άριστη πηγή αδιάλυτων φυτικών 

ινών, το οποίο σημαίνει πως φτιάχνει τη 
σχέση σου με την τουαλέτα.

Είναι πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα. 
Από σελήνιο, βιταμίνη Β6, σίδηρο, κάλιο, 
φώσφορο, μαγνήσιο, μέχρι θειαμίνη, ριβο-
φλαβίνη αλλά και ασβέστιο.

Είναι φάρμακο για τη διάρροια. Κι όμως, 
πέρα από τη δυσκοιλιότητα, η σταφίδα βο-
ηθάει και στην αντιμετώπιση της διάρροιας, 
προστατεύοντας από την ανάπτυξη παθογό-
νων μικροοργανισμών στο έντερο.

Έχει αντιοξειδωτική δράση. Πλούσια σε 
κατεχίνες, όπως και το πράσινο τσάι, η στα-
φίδα μειώνρι τον εκφυλισμό των κυττάρων 
από τη δράση των ελεύθερων ριζών.

Είναι «φάρμακο» για την αναιμία. Κι αυ-
τό γιατί είναι καλή πηγή σιδήρου, αλλά και 
χαλκού, μέταλλο το οποίο ευνοεί την ανά-
πτυξη των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Ρίχνει την «κακή» χοληστερόλη. Η απο-
τοξινωτική δράση της σταφίδας επεκτείνεται 
και στην αποβολή της χολής από τον οργα-
νισμό, γεγονός που οδηγεί στη μείωση της 
χοληστερίνης, αλλά και των τοξινών που 
συσσωρεύονται στον πεπτικό σωλήνα.

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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Με πρωτοβουλία των Pes 
Activists Αλεξανδρούπολης και 
με την ενεργό συμμετοχή και 
συνδιοργάνωση πολλών συλ-
λόγων και φορέων της Αλε-
ξανδρούπολη καθώς  και πολι-
τών που άκουσαν το κάλεσμα, 
ανταποκρίθηκαν και συμμετεί-
χαν εθελοντικά, διενεργήθηκε 
με επιτυχία και φέτος  ο καθα-
ρισμός των ακτών σχεδόν του 
συνόλου της παραλιακής ζώνης 

της Αλεξανδρούπολης .
Μετά το ραντεβού που δόθη-

κε την Κυριακή 9/10/2022 στην 
παραλία του Ε.Ο.Τ. λόγω της 
μεγάλης ανταπόκρισης και συμ-
μετοχής, δημιουργήθηκαν ομά-
δες δράσης, αναλαμβάνοντας 
η κάθε μία  ένα μέρος της πα-
ραλιακής ζώνης. Συγκεκριμένα 
ο σύλλογος Φίλων Δημοτικού 
Ωδείου «ΣΑΛΗ» ανέλαβε τον 
καθαρισμό της παραλίας κάτω 

από τον Φάρο από την Αργώ ως 
το εκκλησάκι του Άγιου Εύπλου 
στο λιμάνι, ο Ξενώνας «Έλλη» 
της Κοινωνικής Οργάνωσης 
Υποστήριξης Νέων ‘Άρσις”  την 
παραλιακή ζώνη από τον ΕΟΤ 
έως τo ρέμα του Βανικιώτη, οι 
PES Activists Alexandroupolis 
, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλε-
ξανδρούπολης και  ο σύλλογος 
Γονέων  και Φίλων Αυτιστικών 
ατόμων «Άγιος Βασίλειος» κα-
θώς και πολίτες εθελοντές, τμή-
ματα ο καθένας της παραλιακής 
ζώνης από τον Ε.Ο.Τ. μέχρι τη 
παραλία της Χιλής. 

Η συμβολή όλων ήταν ιδιαί-
τερα σημαντική και η ποσότητα 
των απορριμμάτων που συλ-
λέχτηκαν δυστυχώς και φέτος 
αρκετά μεγάλη. Στόχος μας εί-
ναι  να βρούμε και το επόμενο 
καλοκαίρι τις παραλίες μας το 
ίδιο όμορφες. Πιστεύουμε σε 
μια καθαρή Αλεξανδρούπολη 
και κάθε μέρα με τις πράξεις 
μας προσπαθούμε να την κά-
νουμε ακόμα καλύτερη. Όλοι 
μαζί μπορούμε, καθαρίζουμε τις 
ακτές μας, ομορφαίνουμε την 
πόλη μας. Δε μένουμε στα λό-
για αλλά κάνουμε τις ιδέες μας 
πράξη. Ευχαριστούμε όλους για 
την συμμετοχή τους και ευελπι-
στούμε και σε άλλες παρόμοιες 
δράσεις.
Ο συντονιστής των PES 
Activists Αλεξ/πολης
Δημοσθένης Φωτιάδης

Σύλλογοι και εθελοντές καθάρισαν 
ακτές στην παραλιακή ζώνη της 
Αλεξανδρούπολης

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΩΝ PES ACTIVISTS 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ  

Μεγάλη η ανταπόκριση και η συμμετοχή 
στο κάλεσμα για την περιβαλλοντική 
δράση


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

