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Με 9 φοιτητές το πρώτο έτος 
της Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου

Μετά από τα πρώτα  τέσσερα μαθήματα διαπιστώθηκε ότι από τους 
21 εγγεγραμμένους μόνο οι 9 παρακολουθούν τις παραδόσεις. 
«Είναι σοβαρό το  πρόβλημα» τονίζει ο κ. Κώστας Βαφειάδης 

καθηγητής στη σχολή
� 6

Η ιστορία της 
Αλεξανδρούπολης 

με μία ακτίνα 
ποδηλάτου!

Μία διαφορετική ποδηλατοβόλ-
τα από την ΤΙΕΔΑ και τον Ερευ-
νητικό Μορφωτικό Οργανισμό 
“Θράκης Γεννήματα” την ερχό-

μενη Κυριακή
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«Η συνεργασία 
σε διασυνοριακό 

επίπεδο δίνει αξία και 
προοπτική στην τοπική 

ανάπτυξη» 

Τονίστηκε σε Επιστημονικό Συνέ-
δριο Πετρωτά Ορεστιάδας για τα 
προγράμματα Interrreg Ελλάδας 

– Βουλγαρίας 

� 7

«Σπαζοκεφαλιά» η αξιοποίηση του 
παλιού κολυμβητηρίου 

Δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο η νέα πρόταση της δη-
μοτικής αρχής για δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου άθλησης με 
αίθουσα βαρών και διαδρόμων για στίβο. Σε φάση εκπόνησης οι 

μελέτες για το ενδεχόμενο κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ
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«Ηφαίστειο έτοιμο 
να εκραγεί» το 
Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης

●  Σκηνές «ροκ» σε μια ακόμη συνεδρίαση 

● «Μπουρλότο» βάζει η τηλεδιάσκεψη…. Δεν αποδέχεται το συνδυασμό δια ζώσης και τηλεδιάσκε-
ψης για τις συνεδριάσεις ο πρόεδρος Γιώργος Καϊσας, παρά το επίμονο αίτημα της αντιπολίτευσης

●  Η ηχηρή παρέμβαση Μουλατζίδου και το θερμό χειροκρότημα της αντιπολίτευσης � 5

Βάνδαλοι στην Αλεξανδρούπολη, Βάνδαλοι στην Αλεξανδρούπολη, 
έκαψαν ηλεκτρικό ποδήλατο του έκαψαν ηλεκτρικό ποδήλατο του 
Δήμου Δήμου 

Συνεχίζονται οι διεργασίες για 
τη δημιουργία Π.Ε. Βορείου 

Έβρου
«Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Έβρου δεν είναι 

σε καμία περίπτωση “διασπαστική» κίνηση“, τονίστηκε, 
«αντίθετα, αποτελεί σύνθεση όλων των πολιτών και 

φορέων….»
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Κορονοϊός: Μικρή μείωση 
στα κρούσματα της τελευταίας 

εβδομάδας αλλά με 109 νεκρούς 

� 16
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Επίσημο: Και τη νέα περίοδο Επίσημο: Και τη νέα περίοδο 
στη ́ Εθνική η Αλεξανδρούπολη στη ́ Εθνική η Αλεξανδρούπολη 

� 11



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν

Η ΓΝΩΜΗ
12  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20222 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
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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
1810
∆ιοργανώνεται η πρώτη «Οκτό-
μπερφεστ», για να εορταστούν οι 
γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της 
Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέ-
ζα της Σαξονίας. Αργότερα, η γιορ-
τή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύ-
τερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο.

1847
Ο γερμανός εφευρέτης και βιομή-
χανος Βέρνερ φον Ζίμενς ιδρύει 
στο Βερολίνο την εταιρία Siemens 
& Halske AG.

1862
Ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά 
την Ελλάδα, με το αγγλικό ατμό-
πλοιο «Σκύλλα».

1944
Η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευ-
θερώνονται από τους Γερμανούς.

1990
Σημειώνεται απόπειρα δολοφονί-
ας κατά του Υπουργού Εσωτερικών 
της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόι-
μπλε, κατά τη διάρκεια προεκλογική 
συγκέντρωσης στο χωριό Όπεναου 
της Βάδης - Βυτερμβέργης.

1999
Αναστάτωση προκαλεί στους κόλ-
πους της Νέας ∆ημοκρατίας η συ-
νέντευξη του συμβούλου του Κώ-
στα Καραμανλή, Γιάννη Λούλη, 
στην εφημερίδα «Έθνος», ο οποί-
ος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα 
«φθαρμένο προϊόν». Την αντίδρα-
σή τους εκφράζουν ο Κωνσταντί-
νος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης 
και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσω-
πος της Ν∆, Άρης Σπηλιωτόπουλος, 
δηλώνει ότι «ο κ. Λούλης δεν έχει 
κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται 
ως επιστήμονας με το κόμμα». Στις 
13 Οκτωβρίου, ο κ. Λούλης θα υπο-
βάλλει την παραίτησή του από τη 
θέση του διευθυντή του Ινστιτού-
του ∆ημοκρατίας «Κωνσταντίνος 
Καραμανλής».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1924
Μίμης Πλέσσας, έλληνας συνθέτης.

1937
Μάρθα Βούρτση, ελληνίδα ηθο-
ποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1920
Αλέξανδρος Α’, βασιλιάς των Ελλή-
νων (1917-1920). (Γεν. 20/7/1893)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

«Βροχή» λουκέτων, στρατιές ανέργων σε 
επιχειρήσεις του Έβρου 

12
OKT
2010

Σε τραγική κατάσταση έχει περιέλθει ο επαγγελματι-
κός κόσμος του βόρειου Έβρου. Από τις αρχές του έτους 
έως σήμερα, έχουν βάλει λουκέτο 380 επιχειρήσεις, αφή-
νοντας στον δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενους. Στην 
έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης Επαγγελματιών 
και Βιοτεχνών, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην 
Ορεστιάδα, οι επαγγελματίες της περιοχής εξέφρασαν τον 
προβληματισμό και την αγωνία τους για το μέλλον των 
επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση των οικογενειών τους, 
καθώς η κατάσταση οδεύει από το κακό στο χειρότερο. 

Όπως σημειώνει, μιλώντας στη «Γ» ο πρόεδρος της 
Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας, Πο-
λυχρόνης Αλεξούδης, η κατάσταση στο βόρειο Έβρο είναι 
δραματική και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. «Όσοι 
μέχρι σήμερα κρατούν τα μαγαζιά τους ανοικτά, κάνουν 
άθλο. Αδυνατούν να πληρώσουν εισφορές, μισθούς, δά-
νεια, ενώ οι μισοί και παραπάνω φοβούνται ότι δεν θα 
μπορέσουν ούτε το ΦΠΑ να καταβάλλουν. Η ψυχολο-
γία είναι όχι απλώς χάλια, αλλά απόλυτα απελπιστική»

Ο καιρός σήμερα
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Ο Svante Pääbo, ο νικητής του φετινού Βραβείου Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής, πρωτεργάτης στις 
προσπάθειες ανάκτησης DNA από αρχαίους ανθρώπους, ανέλυσε με την ομάδα του στο Ινστιτούτο 
Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Max Planck στη Λειψία της Γερμανίας την αλληλουχία του πρώτου γονιδι-
ώματος των Νεάντερταλ και εντόπισε ένα νέα είδος αρχαίων ανθρώπων, που ονομάστηκε Denisovans, 
με βάση το DNA από μια κηλίδα οστού δακτύλου σε μέγεθος σπόρου σταφυλιού.  Αυτή η ομάδα είναι 
που τον έριξε στη λίμνη, μόλις έμαθε τα νέα της βράβευσής του με το Νόμπελ Ιατρικής 2022!

Ως γονιός και πατέρας έχω αρ-
ρωστήσει με αυτά που έχουν 
συμβεί σε αυτό το κοριτσάκι 
στον Κολωνό… Η Δικαιοσύνη 
και η πολιτεία κρίνονται από το 
πως θα χειριστούν την υπόθε-
ση αυτή και είναι απαίτηση να 
βγουν στη δημοσιότητα όλα τα 
όνομα αυτών που κακοποίη-
σαν αυτή την ευαίσθητη ψυχή.
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Είπαν

Δεν πρέπει να πωλείται ούτε μία 
ευρωπαϊκή σφαίρα στην Τουρκία 
όταν είναι παράγοντας αστάθειας 
από το Νότιο Καύκασο, τη Μέση 
Ανατολή ως και τη νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο. Πριν δυο χρόνια 
κατάφερα πρώτη φορά το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει να 
υπάρξει εμπάργκο όπλων στην 
Τουρκία και μάλιστα το ψήφισε 
και το μισό πολιτικό σύστημα της 
Γερμανίας..
Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΟΚ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Στην Αλε-
ξανδρούπολη, 
βάνδαλοι κα-
τέστρεψαν ένα 
από τα ηλεκτρι-
κά ποδήλατα 
που έχει προμη-
θευτεί ο Δήμος 
Αλεξανδρούπο-
λης και τα έχει 
δώσει προς χρή-
ση στους πολί-
τες. Βάνδαλοι με 
κάθε ευκαιρία , 
δίνουν τα «δι-
απιστευτήριά» 
τους καταστρέ-
φοντας δημόσια 
περιουσία.

Αυτή τη φορά 
δεν δίστασαν να 
βάλουν φωτιά σε ένα από τα ηλεκτρι-
κά ποδήλατα, σε πάρκο της πόλης. Οι 
εικόνες που έχει δώσει στη δημοσιό-
τητα  Δήμος προκαλούν οργή στους 
δημότες….

«“Έξυπνη” πόλη δεν είναι τα ηλεκτρι-
κά ποδήλατα ούτε και τα παγκάκια. Έξυ-

πνη πόλη είναι οι έξυπνοι άνθρωποι! Δι-
ορατικοί, ανοιχτοί σε αλλαγές, ευέλικτοι 
με βάση τις αξίες και τα χαρακτηριστικά 
του τόπου.. άνθρωποι που σέβονται…» 
είναι το μήνυμα του Δήμου για αυτήν 
την ενέργεια αγνώστων

Γ.Π. 

Βάνδαλοι στην Αλεξανδρούπολη

Υψηλές επισκέψεις στο Τρίγωνο 

Ελληνοτουρκική νησίδα με τη 
«βούλα»

Eγγραφο-βόμβα του υπουργείου Εθνι-
κής Αμυνας διαψεύδει τους κυβερνητικούς 
ισχυρισμούς για την εδαφική κυριότητα της 
νησίδας στον Εβρο ανατολικά του χωριού 
Κισσάριο και εκθέτει όσους βιάστηκαν να 
χαρακτηρίσουν τη νησίδα τουρκική, προ-
κειμένου να δικαιολογήσουν την κωλυσιερ-
γία ή την άρνηση των ελληνικών αρχών να 

επέμβουν έγκαιρα για να διασώσουν τους 
38 εγκλωβισμένους πρόσφυγες.

Το έγγραφο αποτελεί την απάντηση του 
ΥΠΕΘΑ σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ 
στις 17 Αυγούστου αναφορικά με την κυριαρ-
χία της νησίδας στον Εβρο. Οι βουλευτές, με 
πρώτο τον Γιώργο Κατρούγκαλο, επισήμαιναν 
ότι η νησίδα είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο με ιδιοκτήτη το ελληνικό Δη-
μόσιο και διατύπωναν ερωτήματα σχετικά 
με την κυριαρχία της, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. μία 

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κα Χριστιάνα Καλογήρου επισκέφθηκε 
τον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυ-
ναικών Τριγώνου Η 
ΓΑΙΑ στο Σπήλαιο, 
αναγνωρίζοντας τη 
συμβολή του συνε-
ταιρισμού στη δι-
άσωση και διάδο-
ση του σημαντικού 
αγροδιατροφικού 
πολιτισμού του βο-
ρείου Έβρου. «Την 
ευχαριστούμε για το 
ειλικρινές ενδιαφέ-
ρον, την ουσιαστική 
παρουσία της και τη 
δημιουργική επαφή 

που είχαμε μαζί της» ανέφερε η δη-
μοτική σύμβουλος Ορεστιάδας Μαρία 
Γκουγκουσκίδου

Γ.Π.

εβδομάδα νωρίτερα έκανε λόγο για «σημείο 
εκτός της ελληνικής επικράτειας».

ΕφΣυν

Κάντο όπως η Γλυφάδα
Για μία μακέτα που δημοσίευσε πριν καιρό ο 

αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεόδωρος Βουρδό-
λης στο facebook έγινε λόγος στο προχθεσινό 
δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Στην 
μακέτα αποτυπώνονταν το σχέδιο ενός ανοι-
χτού αθλητικού πάρκου, στο Δήμο Γλυφάδας, 
στα πρότυπα του οποίο βασίστηκε η πρόταση 
της δημοτικής αρχής για την αξιοποίηση του 
παλιού κολυμβητηρίου. Σχολιάζοντας την ανα-
φορά αυτή, ο ανεξάρτητος σύμβουλος Παύλος 
Μιχαηλίδης, είπε πως εφόσον ακολουθούμε 
το παράδειγμα του Δήμου Γλυφάδας, ίσως θα 
έπρεπε να τον μιμηθούμε και σε άλλα θέματα, 
όπως στο γεγονός ότι πρόσφατα ενέκρινε την 
κατασκευή τριών πάρκινγκ, έναντι 16 εκ ευρώ, 
από τα  οποία τα δύο θα είναι υπόγεια και το 
ένα υπέργειο, θέλοντας έτσι να καταδείξει την 

ανάγκη για τη δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ 
στο χώρο του παλιού κολυμβητηρίου. 

Κ.Η. 
Λουκέτα στον άρτο

Ξεπερνούν τα 200 τα αρτοποιεία που 
έχουν βάλει λουκέτο για οικονομικούς λό-
γους, λόγω συνταξιοδότησης ή λόγω μη δι-
άδοχης κατάστασης. Επιπλέον γύρω στο 15% 
συσσωρεύει ζημιές και χρέη και αρκετοί είναι 
αυτοί που σκέφτονται, ως διέξοδο, να αναστεί-
λουν τη λειτουργία τους ή να βάλουν οριστικό 
λουκέτο. Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία 
της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος η οποία 
ζητά την άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ει-
δικότερα, σε σημερινή συνέντευξη Τύπου της 
Ομοσπονδίας αναπτύχθηκαν εκτενώς τα προ-
βλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
οι αρτοποιοί της χώρας και ιδιαίτερα το πρό-
βλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και το 
κόστος των πρώτων υλών.
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Συνεχίζει σταθερά να δυναμώνει το 
αίτημα των βορειοεβριτών για την απο-
κατάσταση μιας πολύχρονης αδικίας που 
υφίσταται η περιοχή του Βορείου Έβρου, 
βιώνοντας τις συνέπειες σε έναν γεωγρα-
φικά αχανή νόμο Έβρου όπου όλα κινού-
νται σε δύο ταχύτητες. Οι ιδιαιτερότητες 
των συνθηκών στο βόρειο τμήμα του νο-
μού – που κάποια στιγμή επιτέλους πρέ-
πει να βγει “από την απομόνωση“, όπως 
και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας Κ. 
Μητσοτάκης παραδέχτηκε πριν ένα χρόνο 
στη ΔΕΘ – είναι αυτές που δίνουν τελι-
κά ένα μαζικό χαρακτήρα στη διεκδίκηση.

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος δράσης για 
την Πρωτοβουλία Διεκδίκησης, δηλαδή 
για το σύνολο σχεδόν των παραγωγικών, 
οικονομικών και επιστημονικών συλλο-
γικών οργάνων – φορέων της περιοχής. 
Στην πορεία, η οποία από την αρχή χαρα-
κτηρίστηκε “μαραθώνιος” και όχι “αγώνας 
ταχύτητας”, προστέθηκαν κι άλλοι φορείς, 
ενώ το αίτημα έχουν συνυπογράψει ο Σεβ. 
Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός, πρόεδροι 
Τοπικών Κοινοτήτων, εκατοντάδες πολίτες 
και πλέον, αυτή την περίοδο, ξεκίνησε η 
συλλογή υπογραφών και από τους πολι-
τιστικούς συλλόγους.

Η αρχή έγινε χθες το απόγευμα 
(10/10/2022) με πολιτιστικούς συλλό-
γους του αστικού ιστού της Ορεστιάδας, οι 
οποίοι καλέστηκαν και ενημερώθηκαν από 
τους πρωτεργάτες της Πρωτοβουλίας στο 
θέατρο Διόνυσος. Εκεί, η πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Άννα 

Μεμετζή έκανε την αρχική εισήγηση και 
ακολούθησαν παρεμβάσεις από τον πρό-
εδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας Νίκο 
Νικολαΐδη, την πρόεδρο του Εμπορικού 
Συλλόγου Φιλιώ Μυλωνά κ.α.

Συγκινητική ήταν και οι παρέμβαση των 
φοιτητών που παραβρέθηκαν, οι οποίοι με 
το πάθος της νεανικής ορμής τους υποστη-
ρίζουν το αίτημα για την ανάπτυξη τους 
τόπου που τους φιλοξενεί και τον νιώθουν 
δικό τους, όπως χαρακτηριστικά ανέφε-
ραν. Όλα οδηγούν στη δικαίωση καθώς 
κοινό συμπέρασμα είναι πως δεν προκύ-
πτει κανένα αντεπιχείρημα τελικά. Όσο κι 
αν ζητήθηκε να εκφραστούν προβληματι-
σμοί και ενδεχόμενες αντιρρήσεις, “τίποτα 
αρνητικό“, ήταν η διαπίστωση όλων, ακό-
μα και των πιο επιφυλακτικών, στη χθεσι-
νή σύσκεψη των πολιτιστικών συλλόγων 
της Ορεστιάδας. “Η Περιφερειακή Ενότητα 
Βορείου Έβρου δεν είναι σε καμία περί-
πτωση “διασπαστική” κίνηση“, τονίστηκε, 
“αντίθετα, αποτελεί σύνθεση όλων των 
πολιτών και φορέων, ως την πλέον ώρι-
μη και ολοκληρωμένη πρόταση για την 
ανάπτυξη της περιοχής“. Θα ακολουθήσει 
ενημέρωση και όλων των συλλόγων στις 
δημοτικές ενότητες και τις τοπικές κοινό-
τητες, καθώς και στα αθλητικά σωματεία, 
ενώ η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται με 
τη λίστα να γιγαντώνεται μέρα τη μέρα. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.
facebook.com/voreios.evros
radioevros.gr

Συνεχίζονται οι 
διεργασίες για τη 
δημιουργία Π.Ε. 
Βορείου Έβρου

Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος κοινωνικής προσφο-
ράς των ΕΔ, στρατιωτικό 
ιατρικό κλιμάκιο του 50 
ΤΥΠ/ΛΥΓ θα μεταβεί στα 
χ. ΚΥΑΝΗ του Δήμου ΔΙ-
ΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ και ΚΥΡΙΑ-
ΚΗ του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
την Πέμπτη 13 Οκτωβρί-
ου στις 10:00 και 11:30 
π.μ αντίστοιχα, για παρο-
χή δωρεάν υγειονομικής 
εξέτασης στους κατοίκους, 
χωρίς τη δυνατότητα συ-
νταγογράφησης.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΑΝΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Πρόγραμμα εκμάθησης παραδοσιακών 
μουσικών οργάνων θα υλοποιήσει το Ιστο-
ρικό και Λαογραφικό Μουσείο Ν. Ορεστι-
άδας. Τα μαθήματα θα είναι δωρεάν και 
απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θέ-
λουν να μάθουν γκάιντα, φλογέρα, κλαρί-
νο, ούτι ή τουμπερλέκι. Θα γίνονται μεσημ-
βρινές ώρες Σαββάτου και Κυριακής. Όσοι 
θέλουν να τα παρακολουθήσουν, μπορούν 
να το δηλώνουν τηλεφωνικά στο Μουσείο 
(25520 28080), τις ημέρες και ώρες λει-
τουργίας του.

Προληπτικοί έλεγχοι μέτρησης 
σακχάρου και χοληστερίνης σε 
άνω των 55 ετών πολίτες του δή-
μου Αλεξανδρούπολης, θα γίνο-
νται αυτή την εβδομάδα, σε πέντε 

σημεία του δήμου, με πρωτοβου-
λία του Πολυκοινωνικού. Η δράση 
υλοποιείται, την Τετάρτη (12/10) 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσε-
ων Άνθειας-Αρίστεινου, την Πέ-
μπτη (13/10) στο ΚΑΠΗ των Φε-
ρών και την Παρασκευή 14 του 
μήνα στο ΚΑΠΗ του Πέπλου.

Την Κυριακή 16/10 ο Δήμος Διδυ-
μοτείχου και το ''ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ'' Κέ-
ντρο Πολιτισμού , Αθλητισμού, Παι-
δείας , Νεολαίας και Περιβάλλοντος 
του Δήμου θα πραγματοποιήσουν 
εκδήλωση στο μνημείο '' Τιμής και 
Μνήμης των Θρακών Προσφύγων'' 
για την εκκένωση Ανατολικής Θρά-
κης , ως επακόλουθο της Συνθή-
κης των Μουδανιών , μετά το πέρας 
της Θείας Λειτουργίας. Θα διεξαχθεί 
η επιμνημόσυνη δέηση , κατάθεση 
στεφάνων και σύντομοι χαιρετισμοί/
αναφορές που οδήγησαν στην εκ-
κένωση της Αν. Θράκης και τον ξε-
ριζωμό του Θρακικού Ελληνισμού.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ποδηλατοβόλτα που θα «περάσει» από 
τα ιστορικά κτίρια της Αλεξανδρούπο-
λης, με σκοπό οι συμμετέχοντες να δουν 
και να μάθουν γι΄αυτά, διοργανώνει στις 
16 Οκτωβρίου ο Ερευνητικός Μορφωτι-
κός Οργανισμός «Θράκης Γεννήματα» σε 
συνεργασία με την Τουριστική Ιαματική 
Επιχείρηση του δήμου Αλεξανδρούπο-
λης. Οι ποδηλάτες θα ξεκινήσουν στις 
11 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής από 
το Μουσικό Γυμνάσιο

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ     
        
«Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Έβρου δεν είναι 
σε καμία περίπτωση “διασπαστική» κίνηση“, τονίστηκε, 
«αντίθετα, αποτελεί σύνθεση όλων των πολιτών και 
φορέων….»

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
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της Κικής Ηπειρώτου
«Μπουρλότο» έβαλε στην 

προχθεσινή συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβούλιο Αλεξαν-
δρούπολης, για ακόμη μία φο-
ρά, το αίτημα της αντιπολί-
τευσης για τη διεξαγωγή των 
συνεδριάσεων δια ζώσης, αλ-
λά με παράλληλη πρόβλεψη 
για δυνατότητα συμμετοχής 
ενός μικρού ποσοστού των 
συμβούλων και με τηλεδιά-
σκεψη. 

Το θέμα συμπεριλήφθηκε 
στην ημερήσια διάταξη μετά 
από αίτημα του επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης 
Βαγγέλη Λαμπάκη και τις υπο-
γραφές όλης της αντιπολίτευ-
σης. Όπως σημείωσε κατά την 
εισήγησή του, όσο περισσότε-
ροι συμμετέχοντες υπάρχουν 
σε κάθε συνεδρίαση, τόσο 
περισσότερο εξασφαλίζεται 
ο πλουραλισμός και η δημο-
κρατία. Υπεραμύνθηκε της δι-
εξαγωγής των συνεδριάσεων 
με τη συντριπτική πλειονότη-
τα των συμβούλων να συμ-
μετέχουν δια ζώσης και με 
ένα μικρό ποσοστό από κάθε 
παράταξη και την ομάδα των 
ανεξάρτητων, ανάλογα με τις 
ανάγκες, από τηλεδιάσκεψη. 

«Το δημοτικό συμβούλιο 
δεν μπορεί να αποφασίσει για 
την αφαίρεση αρμοδιοτήτων, 
που δίνει ο νόμος, στον πρόε-
δρο», είπε ο πρόεδρος του δη-
μοτικού συμβουλίου Γιώργος 
Καϊσας και συνέχισε: «Η τηλε-
διάσκεψη ήταν ένας τρόπος 
για τον καιρό που είχαμε την 
ένταση του covid. Αν τα προ-
βλήματα ενταθούν, πιθανόν να 

ξαναχρησιμοποιηθεί. Εκείνο 
που θέλω να επισημάνω είναι 
ότι πράγματι, το δημοτικό συμ-
βούλιο, κατά κανόνα, έπρεπε 
να λειτουργεί δια ζώσης», ενώ 
στο αίτημα της αντιπολίτευ-
σης να τεθεί το θέμα σε ψη-
φοφορία, με το ερώτημα αν 
θα πρέπει οι συνεδριάσεις να 
γίνονται και με τους δύο τρό-
πους, ο κ. Καϊσας ήταν κατη-
γορηματικός: «Δεν θα το βάλω 
σε ψηφοφορία. Ο νομοθέτης 
λέει πως η επιλογή του προ-
σφορότερου τρόπου σύγκλη-
σης του οργάνου, κάθε φορά, 
εναπόκειται στον πρόεδρο».   

Ακολούθησαν έντονες αντι-
παραθέσεις με τον κ. Λαμπάκη 
να κατηγορεί τον πρόεδρο και 
τη δημοτική αρχή ότι δεν θέλει 
την αντιπολίτευση μέσα στο 
δημοτικό συμβούλιο και τον 
κ. Γκότση να κάνει λόγο για 
θεσμικό αδίκημα του κ. Καϊσα, 
επειδή αρνούνταν να βάλει το 
θέμα σε ψηφοφορία. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης σημείωσε πως η νο-
μοθεσία  είναι ξεκάθαρη και 
ορίζει για ποια θέματα μπο-
ρεί ένα δημοτικό συμβούλιο 
να παίρνει αποφάσεις, ενώ 
για τον τρόπο με τον οποίο 
συνέρχεται το όργανο και τα 
θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης αποκλειστικά υπεύθυνος 
είναι ο πρόεδρος. «Αν τυχόν  
λάβουμε ή λάβετε, αν θέλε-
τε, οποιαδήποτε απόφαση που 
αλλάζει την αρμοδιότητα του 
προέδρου, αυτή είναι προ-
σβλητέα στην Αποκεντρωμέ-
νη και ξέρετε ότι θα γίνει αυ-
τό το πράγμα. Είναι κάτι που 

δεν μπορείτε να το αλλάξετε 
με τον τρόπο αυτό».

Ο κ. Λαμπάκης επέμεινε, 
απευθυνόμενος προς τον πρό-
εδρο, να βάλει το θέμα σε ψη-
φοφορία, «αν είναι αριστερός 
και δημοκράτης», όπως είπε, 
με τον κ. Καϊσα να επιμένει 
πως δεν είναι  υποχρεωμένος 
από το νόμο να το κάνει, και 
πως «όποιος δηλώνει αδυνα-
μία να παραστεί και θέλει να 
συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη, 

θα το εξετάζουμε ξεχωριστά». 
Ωστόσο, όπως σημείωσε ο 

δημοτικός σύμβουλος της πα-
ράταξης «Πόλη και Πολίτες» 
Κυριάκος Αετόπουλος, πριν 15 
μέρες που ο ίδιος ήταν σε κα-
ραντίνα λόγω covid και ζήτησε 
από τον πρόεδρο να συμμετέ-
χει σε συνεδρίαση με τηλεδι-
άσκεψη, εκείνος το αρνήθηκε. 
«Αυτό είναι κάτι που δεν θα το 
ξεχάσω αυτοδιοικητικά γιατί 
ήταν αντιδημοκρατικό… Πεί-

τε μας τι είναι αυτό που σας 
αποτρέπει από το να λάβετε 
μία ήπια απόφαση, ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα συμμε-
τοχής, με μικρή αναλογικότη-
τα, σε κάποιους από εμάς με 
τηλεδιάσκεψη». 

«Δεν υπάρχει καμία σκοπι-
μότητα, οφείλω να ασκώ τα 
καθήκοντά μου, όπως ορίζει ο 
νόμος», είπε ο κ. Καϊσας, ενώ 
ο κ. Γκότσης τον χαρακτήρι-
σε ως τον χειρότερο πρόεδρο 

στην ιστορία του δημοτικού 
συμβουλίου.

Λίγο πριν τη λήξη της συνε-
δρίασης, η δημοτική σύμβου-
λος της παράταξης Ζαμπούκη 
Δροσιά Μουλατζίδου – Λα-
ζαρίδου, σε μία παρέμβαση 
που προκάλεσε έκπληξη, είπε, 
απευθυνόμενη προς τον κ. Κα-
ϊσα: «Η δημοκρατία η δική σας 
σταματά εκεί που αρχίζει η δι-
κή μας. Ο νόμος λέει ότι μπο-
ρεί να γίνεται η συνεδρίαση 
και με τηλεδιάσκεψη, αν τηρή-
σουμε αυτό που είπε ο κ. Αετό-
πουλος, την αναλογία, τις ανά-
γκες του κάθε συμβούλου. Για 
παράδειγμα, εγώ δεν μπορού-
σα σήμερα να έρθω πριν τις 
8, από εκεί όμως που ήμουν, 
μπορούσα να παρακολουθή-
σω και να ψηφίζω… Αφού ο 
νόμος και η δημοκρατία λέει 
ότι μπορεί να γίνει, γιατί να 
μην το εφαρμόσουμε; Πρέπει 
να το ξαναδούμε το θέμα, να 
το ξανασυζητήσουμε με τους 
επικεφαλής και να βρεθεί η 
χρυσή τομή προς όφελος του 
δημοτικού συμβουλίου και των 
δημοτών μας», κατέληξε η κα 
Μουλατζίδου, αποσπώντας το 
θερμό χειροκρότημα της αντι-
πολίτευσης.

«Μπουρλότο» βάζει η τηλεδιάσκεψη 
στο δημοτικό συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΪΣΑΣ, 
ΠΑΡΑ ΤΟ ΕΠΙΜΟΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ                    

Η ηχηρή παρέμβαση Μουλατζίδου και το 
θερμό χειροκρότημα της αντιπολίτευσης 

Εκτός ορίων για μια ακόμη φορά βγήκε η αντιπαράθεση μεταξύ 
της αντιπολίτευσης και του προέδρου του ΔΣ Αλεξανδρούπολης 
για το θέμα του τρόπου διεξαγωγής των συνεδριάσεων

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημο-
σθένης Μιχαλεντζάκης»  ξεκινά την λει-
τουργία του για το κοινό από την Τρίτη 
11 Οκτωβρίου 2022 με τις εξής ώρες 
λειτουργίας: 

Δευτέρα: από 13:00  έως 15:30    &  
από 20:30  έως 22:00

Τρίτη έως Παρασκευή: από 09:00  
έως 15:30    &  από 20:30  έως 22:00

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 25510 
38601, 21122, 38600

Ανοίγει το κολυμβητήριο για το κοινό  
Ποιες ώρες και μέρες

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Κωνσταντίνος Κοζαδίνος του Ιωάννη και της Πα-
ρασκευής το γένος Ασημακοπούλου που γεννήθηκε 
στο Παλαιό Φάληρο και κατοικεί στο Χολαργό Αττι-
κής και η Αννίκα Καραμπατζάκη του Κωνσταντίνου 
και της Ελένης που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη 
Έβρου και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής Πρόκειται να 
παντρευτούν στο Δημαρχείο Βούλας Βάρης Βουλιαγ-
μένης
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Με εννέα φοιτητές ξεκινά  για φέτος 
η λειτουργία του Α έτους στη σχολή Νο-
σηλευτικής Διδυμοτείχου. Μετα από τα 
πρώτα  τέσσερα μαθήματα διαπιστώθη-
κε ότι από τους 21 εγγεγραμμένους μό-
νο οι 9 παρακολουθούν τις παραδόσεις.

«Είναι σοβαρό το  πρόβλημα αυτό» 
τονίζει ο κ. Κώστας Βαφειάδης καθη-
γητής στη σχολή, «ότι ενώ γράφονται 
αρκετοί, το 50 -60% καταφέρνει να με-
τεγγραφεί σε άλλες σχολές.»

Ενθαρρυντική όμως είναι η εικόνα 
που παρουσιάζει η παρουσία φοιτη-
τών ΠΕ και ΤΕ από προηγούμενα έτη 
οι  οποίοι αποτελούν μια αξιόλογη μά-
ζα  νέων ανθρώπων που υπάρχουν στην 

πόλη. Με βάση τα περυσινά δεδομένα 
είναι περίπου 200 σπουδαστές οι οποίοι 
δεν ήρθαν  ακόμη.

Πάντως αποτελεί σχήμα οξύμωρο το 
γεγονός, από τη μια να έχουμε λίγους 
εισακτέους λόγω της υψηλής βάσης ει-
σαγωγής και από την άλλη να περιμέ-
νουμε τον διορισμό δυο νέων μόνιμων 
καθηγητών που θα λύσουν το πρόβλημα 
έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού και 
αυτό σύμφωνα με τον κύριο Βαφειάδη 
είναι άγνωστο πως θα το διαχειριστούν 
οι αρμόδιοι.

«Η πορεία της Νοσηλευτικής είναι 
πολιτική απόφαση, διευκρινίζει ο ίδιος 
και ένα πιθανό κλείσιμο της σχολής θα 

έχει μεγάλο πολικό κόστος.» Βέβαια η 
συστηματική αποδυνάμωση,  οδηγεί στο 
κλείσιμο, γι’ αυτό όπως προτείνει για 

άλλη μια φορά, βασική λύση αποτελεί 
η δημιουργία της σχολής Ψυχολογίας 
οπού μαζί με την διεκδίκηση μιας δεύ-

τερης  σχολής οδηγεί στην πολυπόθητη 
δημιουργία της 5ης έδρας.
Μ. Μανάκα – ΕΡΤ Ορεστιάδας

Με 9 φοιτητές το πρώτο έτος 
της Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ  ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ 21 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΜΟΝΟ ΟΙ 9 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ            

«Είναι σοβαρό το  πρόβλημα» τονίζει ο κ. Κώστας 
Βαφειάδης καθηγητής στη σχολή

Την αγανάκτησή τους εκ-
φράζουν τα μέλη της Κομ-
ματικής Οργάνωσης Βάσης 
Παλαγίας του ΚΚΕ για τον 
επικίνδυνο δρόμο που συν-
δέει την Παλαγία με την 
Αλεξανδρούπολη, ο οποίος, 
όπως αναφέρουν έχει γίνει 
ακόμη πιο επικίνδυνος λό-
γω της κατασκευής της πε-
ριφερειακής οδού και των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
που έχει επιφέρει. Μάλιστα, 
καλούν τους κατοίκους να 
συμμετέχουν στην απεργι-
ακή συγκέντρωση το πρωί 
της 9ης Νοέμβρη στις 10:30 
μπροστά στο Δημαρχείο.

Αναλυτικά:
Συγχωριανοί, το ποτήρι 

για εμάς τους κατοίκους της 
Παλαγίας και όλων όσοι ερ-
γάζονται στη γύρω περιο-
χή έχει ξεχειλίσει! Στα τό-
σα πολλά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε διαχρονι-
κά εδώ στην Παλαγία, όπως 
η έλλειψη χώρων άθλησης, 
εγκαταλειμμένα πάρκα και 
έλλειψη χώρων για τα παι-
διά, αδέσποτων ζώων που 
μένουν χωρίς φροντίδα και 
περίθαλψη, έλλειψη φω-
τισμού, συνεχείς διακοπές 
ρεύματος, ανεπαρκής συ-
γκοινωνία, επικίνδυνος δρό-
μος που μας συνδέει με την 
πόλη και τόσα άλλα, έρχε-
ται να προστεθεί η αποκοπή 

του οικισμού από την Αλεξ/
πολη λόγω της κατασκευής 
της λεγόμενης ανατολικής 
περιφερειακής οδού με ότι 
αυτό συνεπάγεται στην τα-
λαιπωρία και ασφάλεια των 
μετακινήσεων.

Η συνάντηση των κατοί-
κων με Δήμαρχο, Αντιπερι-
φερειάρχη, εκπρόσωπο της 
κατασκευαστικής εταιρίας 
και διοικητή τροχαίας, παρά 
τις υποσχέσεις τους, δεν είχε 
κανένα αποτέλεσμα! Καμιά 
σήμανση δεν μπήκε στις πα-
ρακάμψεις και τους δρόμους 
που συνδέονται με αυτούς, 
καμιά επιδιόρθωση στο οδό-
στρωμα, κανένας φωτισμός, 
καμιά διαγράμμιση και οτι-
δήποτε άλλο χρειάζεται 
για την ασφαλή μετακίνη-
ση προς την πόλη. Ο επικίν-
δυνος δρόμος που συνδέει 
εδώ και δεκαετίες την Παλα-
γία με την Αλεξ/πόλη έγινε 
ακόμα χειρότερος!

- Πως είναι δυνατόν για 
την ανατολική περιφερειακή 
οδό να πάρθηκε τόσο γρή-
γορα η απόφαση για την κα-
τασκευή της, να έγιναν οι 
μελέτες, να βρέθηκε ανάδο-
χος, να γίνονται οι απαλλο-
τριώσεις και να προχωρά η 
κατασκευή της, ενώ για τον 
δικό μας δρόμο, για τις δικές 
μας ανάγκες, να μην γίνεται 
απολύτως τίποτα αν και έχει 

τεθεί πολλές φορές παλαιό-
τερα ως θέμα ακόμα και μέ-
σα στο δημοτικό συμβούλιο;

- Πως είναι δυνατόν τα 
προχωρά η κατασκευή αυτής 
της οδού και στον δρόμο της 
Παλαγίας να μην γίνονται 
ούτε οι αναγκαίες παρεμβά-
σεις στις παρακάμψεις για 
να πηγαίνουν με ασφάλεια 
τα παιδιά στα σχολεία τους 
και εμείς στις δουλειές μας;

� Γιατί αυτό το κράτος 
δεν διστάζει να θέσει σε 
κίνδυνο και να ταλαιπωρεί 
τόσες χιλιάδες κόσμο, να 
μην ικανοποιεί τις σύγχρο-
νες λαϊκές ανάγκες, άλλα να 
σαρώνει απαλλοτριώνοντας 
ότι βρει μπροστά του, ίσως 
και σπίτια αργότερα, για να 
κατασκευάσει αυτόν τον πε-

ριφερειακό;
Τα ερωτήματα είναι ρη-

τορικά καθώς η ανατολική 
περιφερειακή οδός γίνεται 
για να συνδέσει την Νατοϊ-
κή πολεμική βάση στο λιμά-
νι της Αλεξανδρούπολης με 
την Εγνατία οδό, για γρή-
γορη, ασφαλή και διακρι-
τική μεταφορά πολεμικού 
υλικού στο ανατολικό μέ-
τωπο της Ευρώπης, λόγω 
της σύγκρουσης ΗΠΑ – ΕΕ 
με τη Ρωσία στο ουκρανικό 
έδαφος, εξυπηρετώντας τα 
συμφέροντα μεγάλων επι-
χειρηματικών ομίλων, ενώ 
στον αντίποδα ο δρόμος της 
Παλαγίας θα εξυπηρετήσει 
τα δικά μας συμφέροντα, τις 
δικές μας ανάγκες.

Μόνο ο λαός μπορεί να 

σώσει το λαό!
Δεν είναι η πρώτη φορά 

που ως ΚΚΕ αναδεικνύουμε 
τα προβλήματα του οικισμού 
της Παλαγίας, δείχνοντας 
τον δρόμο της διεκδίκησης 
και της συμπόρευσης για 
την πραγματική λύση τους. 
Οι συναντήσεις και οι εκ-
κλήσεις, σε τοπικούς και όχι 
μόνο παράγοντες, δεν είχε 
ποτέ ούτε θα έχει και τώρα 
ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η 
λύση θα έρθει μέσα από την 
διεκδίκηση και τον αγώνα.

Την 9η Νοέμβρη μέρα 
πανελλαδικής απεργίας να 
ενώσουμε την φωνή και 
την δύναμη μας μέσα από 
τα σωματεία, τους συλλό-
γους και τους φορείς που 
έχουν ήδη πάρει αποφάσεις 

συμμετοχής. Οι διεκδικήσεις 
για αυξήσεις στους μισθούς, 
για φθηνό ρεύμα και θέρ-
μανση για τον δύσκολο χει-
μώνα που έρχεται, για φθη-
νά βασικά ειδη διατροφης, 
δεν είναι άσχετες από τις 
δικές μας διεκδικήσεις, τα 
δικά μας προβλήματα, τις 
δικές μας ανάγκες.

Οι κάτοικοι της Παλαγί-
ας, οργανωμένοι μέσα στους 
συλλόγους και τα σωματεία, 
να δώσουμε το δικό μας πα-
ρόν όλοι μαζί στην απεργι-
ακή συγκέντρωση το πρωί 
της 9ης Νοέμβρη στις 10:30 
μπροστά στο Δημαρχείο.

Να διεκδικήσουμε όλοι 
μαζί:

- Να κατασκευαστεί άμε-
σα ο δρόμος για τις ανάγκες 
των κατοίκων της Παλαγίας 
και των εργαζομένων στις 
παρακείμενες επιχειρήσεις!

-- Να ληφθούν εδώ και 
τώρα όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα για την ασφάλεια των 
κατοίκων, των εργαζομέ-
νων και όλων όσοι διέρχο-
νται από τους παρακείμε-
νους δρόμους που οδηγούν 
στο χωριό, όπως: Ειδική σή-
μανση, φωτισμός, ασφαλτό-
στρωση – διαπλάτυνση – δι-
αγράμμιση!

- Να ληφθούν εδώ και 
τώρα όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα για την ασφάλεια και 
προστασία όλων μας από 
καιρικά φαινόμενα, όπως 
βροχές και χιόνια, για την 
αποφυγή πιθανού ατυχή-
ματος!

“Ο επικίνδυνος δρόμος που συνδέει εδώ και δεκαετίες 
την Παλαγία με την Αλεξ/πόλη έγινε ακόμα χειρότερος!”
Ανακοίνωση της Κομματικής Οργάνωσης 
Βάσης Παλαγίας του ΚΚΕ για τα έργα 
κατασκευής της περιφερειακής οδού
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Με τη συμμετοχή εξειδι-
κευμένου, φοιτητικού και 
ευρύτερου κοινού που ξε-
περνούσε τα εκατό άτομα 
πραγματοποιήθηκε το πρωί 
της Παρασκευής 7 Οκτωβρί-
ου το Επιστημονικό Συνέδριο 
«Μελέτη, προστασία, διατήρη-
ση και προβολή της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην περιοχή» στο Συνεδρι-
ακό Κέντρο Πετρωτών. Το 
συνέδριο διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο της συμμετοχής του 
Δήμου Ορεστιάδας στο ευ-
ρωπαϊκό έργο SYNERGIA - 
Synergy between the people, 
the cultural and the natural 

heritage in Municipalities of 
Lyubimets, Ivailovgrad and 
Orestiada, το οποίο υλοποι-
είται με τη συγχρηματοδότηση 
του Προγράμματος Ευρωπα-
ϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
INTERREG Ελλάδα-Βουλγα-
ρία.

Οι διασυνοριακοί εταίροι 
του έργου παρουσίασαν κα-
λές πρακτικές που ανέπτυ-
ξαν κατά την υλοποίησή του, 
ενώ το συνέδριο τίμησαν με 
τη συμμετοχή τους και στε-
λέχη της Διαχειριστικής Αρχής 
του Προγράμματος, της Κοι-
νής Γραμματείας και της Εθνι-
κής Αρχής του Προγράμματος 

από τη Βουλγαρία. Ο χειριστής 
του έργου από την πλευρά 
της Κοινής Γραμματείας του 
INTERREG Ελλάδα-Βουλγα-
ρία, κ. Περικλής Ποσειδώνος, 
παρουσίασε τα χαρακτηριστι-
κά του νέου χρηματοδοτικού 
πλαισίου που θα διέπει τις 
διασυνοριακές συνεργασίες 
μεταξύ Ελλάδας και Βουλγα-
ρίας κατά την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027. Την 
βουλγάρικη αντιπροσωπεία 
εκπροσώπησε με χαιρετισμό 
η υπεύθυνη του Info Point του 
Προγράμματος στο Σμόλυαν 
κα. Velichka Kostadinova, η 
οποία εξήρε τη δυναμική της 
συνεργασίας στη διασυνορια-
κή ζώνη μεταξύ των δυο γειτ-
νιαζουσών χωρών.

Εκπροσωπώντας τον Δή-
μαρχο Ορεστιάδας, κ. Βασί-
λη Μαυρίδη, στο συνέδριο, ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, κ. Αρχοντής Αρχοντί-
δης, υπογράμμισε την αξία και 
την προοπτική που προσδί-
δουν στην τοπική ανάπτυξη 
η συνεργασία σε διασυνορια-
κό επίπεδο, μέσα από την κα-
τάρτιση κοινών σχεδίων και 
την εφαρμογή συμπληρωμα-
τικών παρεμβάσεων για την 
ανάδειξη και αξιοποίηση του 
φυσικού και πολιτιστικού κε-
φαλαίου.

Ακολούθησε ομαδική ξενά-
γηση του κοινού στο Μουσείο 
Πέτρας από τον εκπρόσωπο 
της Κοινότητας Πετρωτών, κ. 
Στράτο Τζαλαλίδη, του οποίου 

η ενεργός εμπλοκή συνέβαλε 
στη συνολικά καλή εκτέλεση 
του συνεδρίου.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας 
«έκανε πρεμιέρα» στην Ορε-
στιάδα το 1ο Ελληνοβουλγα-
ρικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 
Θεάτρου, με τη σύμπραξη του 
οικείου Δήμου και του Δήμου 
του Lyubimets. Το κοινό από-
λαυσε το έργο «Οι Γαμπροί 
της Ευτυχίας» που ανέβασε 
το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας 
Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ενώ 
από τη Βουλγαρία το έργο «5 

BG Muffi  ns» που οργανώθη-
κε από το κοινωνικό κέντρο 
Bratolubie-1884 Lyubimets 
και προβλήθηκε σε βίντεο.

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, 
δυναμικό παρόν έδωσαν στο 
Καταφύγιο «ΜΠΑΡΑ» οι εταί-
ροι του έργου SYNERGIA και 
το κοινό των δράσεων της 
πρώτης ημέρας, με αφορμή 
την πεζοπορική δράση που 
οργάνωσε και συντόνισε άψο-
γα ο Περιπατητικός & Φυσι-
ολατρικός Σύλλογος Πεντα-
λόφου Ν. Έβρου «ΔΡΥΜΟΣ». 

Ο Δήμος Ορεστιάδας υπο-
στήριξε από την πρώτη στιγ-
μή ενεργά την υλοποίηση της 
πεζοπορικής δράσης από τον 
«ΔΡΥΜΟ», που επίσης είναι 
εταίρος του έργου, αναγνωρί-
ζοντας την προστιθέμενη αξία 
της γνωριμίας των ανθρώπων 
με το φυσικό πλούτο του Β. 
Έβρου στη σύσφιξη και εξέ-
λιξη των κοινωνικών και συ-
νεργατικών δεσμών.

Όλες οι δράσεις του διημέ-
ρου εντάχθηκαν στην πρωτο-
βουλία EC Cooperation Day.

«Η συνεργασία σε διασυνοριακό 
επίπεδο δίνει αξία και προοπτική 
στην τοπική ανάπτυξη» 

ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» 
ΣΤΑ ΠΕΤΡΩΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ             

Παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά του 
νέου χρηματοδοτικού πλαισίου INTERREG 
που θα διέπει τις διασυνοριακές 
συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας κατά την Προγραμματική 
Περίοδο 2021-2027

Από το επιστημονικό Συνέδριο «Μελέτη, προστασία, διατήρηση και προβολή της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή» στα Πετρωτά Ορεστιάδας 

Στο συνέδριο συμμετείχε εξειδικευμένο, φοιτητικό και ευρύτερο κοινό 
που ξεπερνούσε τα εκατό άτομα, από βόρειο Έβρο και Βουλγαρία

Παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά του νέου 
χρηματοδοτικού πλαισίου INTERREG που θα διέπει τις 
διασυνοριακές συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας 
κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως 
ανακοινώνει ότι από τις αρχές Οκτωβρίου 
έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα στην Σχολή 
Αγιογραφίας «Η Αγία Γλυκερία» της Μητρο-
πόλεώς μας. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν 
να πληροφορηθούν για τις ημέρες και ώρες 

των μάθημάτων στην Σχολή που λειτουρ-
γεί στο υπόγειο του Σταυριδείου Ξενώνα, 
πίσω από το Ανθίμειο Κέντρο με είσοδο 
από την οδό Αμφιπόλεως. Τηλ. Επικοινω-
νίας: 6947829931 κ. Μυρσίνη Κορδώνια.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Λειτουργία Σχολής Αγιογραφίας 
«Η Αγία Γλυκερία»

Από τις αρχές 
Οκτωβρίου έχουν 
ξεκινήσει τα μαθήματα
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της Κικής Ηπειρώτου
Σε μία «σπαζοκεφαλιά» που 

δεν μοιάζει να έχει άμεση λύση 
εξελίσσεται το θέμα της αξιο-
ποίησης του παλιού κολυμβη-
τηρίου της Αλεξανδρούπολης, 
ενός χώρου που τα τελευταία 
χρόνια βρίσκεται σε καθε-
στώς πλήρους εγκατάλειψης 
και, όπως παρατήρησε ο δη-
μοτικός σύμβουλος Βαγγέλης 
Μυτιληνός, λειτουργεί, δυστυ-
χώς, ως ουρητήριο και εστία 
μολύνσεων, προκαλώντας τα 
εύλογα παράπονα περιοίκων 
και περαστικών. 

Το παλιό κολυμβητήριο κα-
τεδαφίστηκε ακριβώς πριν από 
τρία χρόνια, στα μέσα Οκτω-
βρίου του 2019, ωστόσο, από 
τότε ως σήμερα, το μόνο που 
έχει γίνει για την αξιοποίηση 
της έκτασης είναι συζητήσεις 
επί συζητήσεων και προτά-
σεις επί προτάσεων. Στο τε-
χνικό πρόγραμμα του Δήμου 
για το 2022, το οποίο απο-
τελεί πρόταση των δυνάμεων 
της αντιπολίτευσης, προβλέπο-
νταν η δημιουργία, προσωρινά, 
δύο γηπέδων τένις, ώστε μαζί 
με τα παρακείμενα γήπεδα και 
με κάποιες άλλες παρεμβάσεις 
στο χώρο να είναι εφικτή η 
διεκδίκηση διεθνών αγώνων, 
και ως μελλοντική προοπτική, 
η δημιουργία ενός βοτανικού 
κήπου. Αυτά, υπεργείως, για-
τί υπογείως, είχε αποφασιστεί 
να εξεταστεί η δυνατότητα κα-
τασκευής υπόγειου πάρκινγκ, 
προκειμένου να δοθεί έτσι μία 

«ανάσα» στο κυκλοφοριακό 
πρόβλημα της πόλης. Όπως 
ενημέρωσε ο Δήμαρχος Γιάν-
νης Ζαμπούκης, η γεωλογική 
μελέτη, καθώς και η οικονομο-
τεχνική, έχουν ήδη ανατεθεί σε 
ιδιώτες και τα αποτελέσματά 
τους αναμένονται προσεχώς.  

Ωστόσο, στη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου το απόγευμα της Δευτέ-
ρας 10/10, η δημοτική αρχή 
κατέθεσε μέσω του αρμόδιου 
αντιδημάρχου της Θεόδωρου 
Βουρδόλη, πρόταση μερικής 
τροποποίησης των όσων προ-
βλέπει το τεχνικό πρόγραμμα 
και η εγκριθείσα πρόταση της 
αντιπολίτευσης για τη συγκε-
κριμένη έκταση. Σύμφωνα με 
τον κ. Βουρδόλη, υπάρχει τε-
ράστια ανάγκη και αποτελεί 
αίτημα κάθε αθλητικού σω-
ματείου της περιοχής, για να 
δημιουργηθεί αίθουσα βαρών, 
για τα παιδιά που ασχολούνται 
κυρίως με τον στίβο. Υπό αυ-
τό το πρίσμα, η δημοτική αρχή 
πρότεινε να κατασκευαστεί στο 
χώρο του παλιού κολυμβητηρί-
ου μία αίθουσα βαρών, με δι-
αμόρφωση του περιβάλλοντα 
χώρου με διαδρόμους ταρτάν, 
υπαίθρια όργανα γυμναστικής 
και για τα άτομα με αναπηρία,  
μία μικρή κερκίδα, δέντρα, πα-
γκάκια κτλ. 

Ο αντιπρόεδρος του δημο-
τικού συμβουλίου και πρώ-
ην αντιδήμαρχος αθλητισμού 
Γιάννης Βαταμίδης εξέφρασε 
τον προβληματισμό του για το 

αν ο χώρος επαρκεί για τη δη-
μιουργία 4 διαδρόμων, τονίζο-
ντας παράλληλα ότι από την 
στιγμή που στο τεχνικό πρό-
γραμμα ψηφίστηκε άλλη πρό-
ταση για την αξιοποίηση αυτού 
του χώρου, από την πλειοψη-
φία, η δημοτική αρχή θα έπρε-
πε να τη σεβαστεί. 

Για τα πολλά προβλήματα 
στο γήπεδο των Φερών μίλη-
σε ο ανεξάρτητος σύμβουλος 
Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος 
δήλωσε πως δεσμεύεται από 
την προηγούμενη ψήφο του 
για το τεχνικό πρόγραμμα, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
υπερψηφίσει τη νέα πρόταση.

Ο ανεξάρτητος σύμβου-
λος Παύλος Μιχαηλίδης τόνι-
σε πως αυτό που διαχρονικά 
θέτουν οι πολίτες, αλλά και 
οι επισκέπτες ως πρωταρχικό 
αίτημα είναι η δημιουργία χώ-
ρων στάθμευσης, γι’ αυτό και 
θα πρέπει η προτεραιότητα της 
δημοτικής αρχής να είναι η δι-
ερεύνηση της πρότασης για το 
υπόγειο πάρκινγκ. 

Ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδι-
οίκηση» Βαγγέλης Μυτιληνός 
σημείωσε πως «ο χώρος αυ-
τός είναι γκρεμούλι εδώ και 
3 χρόνια. Ανακαλύψατε ξαφ-
νικά τις ανάγκες των αθλη-
τών; Ο χώρος είναι υπαίθριο 
ουρητήριο, με μύγες και κου-
νούπια, και μέσα στη βρωμιά», 
αναφέροντας πως το τεχνικό 
πρόγραμμα είναι ξεκάθαρο ως 
προς την αξιοποίηση της εν 
λόγω έκτασης.

Ο ανεξάρτητος σύμβου-
λος και πρώην αντιδήμαρχος 
τεχνικών υπηρεσιών της δη-
μοτικής αρχής Ζαμπούκη Κυ-
ριάκος Αραμπατζής σημείωσε 
πως το σχέδιο αυτό προέκυ-
ψε από τη συνεργασία του με 
τον κ. Βουρδόλη από το πρώ-
το εξάμηνο της θητείας της 
δημοτικής αρχής, ωστόσο δεν 
εγκρίθηκε από τον Δήμαρχο. 
Επισήμανε ακόμη πως θα κα-
ταψηφίσει την πρόταση, κα-
θώς είναι θέμα σεβασμού των 
αποφάσεων της πλειοψηφίας 
που αποφάσισε κάτι άλλο. 

Από την πλευρά του, ο κ. 
Βουρδόλης σημείωσε πως ο 
χώρος επαρκεί για τους δια-
δρόμους, ενώ η αίθουσα που 
σχεδιάζεται θα είναι σύγχρονη, 
με φουτουριστικό  σχεδιασμό. 
Όσο για το υπόγειο παρκινγκ, 
θα γίνει ό,τι πουν οι μελετητές, 
με το ένα σχέδιο να μην απο-
κλείει το άλλο.

Ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Βαγγέλης Λα-
μπάκης σημείωσε πως η αί-
θουσα βαρών μπορεί να γίνει 
οπουδήποτε αλλού, για παρά-
δειγμα στο beach volley ή στο 
κέντρο νεότητας. Όπως υπο-
στήριξε, ο λόγος για τον οποίο 
η δημοτική αρχή προσπαθεί να 
περάσει μία άλλη πρόταση από 
αυτή που ψήφισε η πλειοψη-
φία είναι επειδή επιθυμεί να 
αντιτίθεται σε ο,τιδήποτε προ-
τείνει η αντιπολίτευση. «Είστε 
ασεβέστατοι, δεν έχετε πολιτι-
κό πολιτισμό, ντρέπομαι για τη 
συμπεριφορά σας, ποδοπατάτε 
με ασέβεια την πλειοψηφία», 
τόνισε ο κ. Λαμπάκης, προκα-
λώντας αντιδράσεις από την 

πλευρά της δημοτικής αρχής. 
Τέλος, ο Δήμαρχος σημείω-

σε πως ο σχεδιασμός για την 
αξιοποίηση του χώρου υπήρ-
χε εδώ και 3 χρόνια, ωστό-
σο δεν μπορεί να εκτελεστεί 
αν δεν ενταχθεί στο τεχνικό 
πρόγραμμα, στο οποίο, όπως 
είπε, είναι και νόμιμο και ηθικό 
να γίνονται τροποποιήσεις. «Η 
κοινωνία θέλει να ακούσει ότι 
πρόταση της δημοτικής αρχής 
είναι να γίνει ένας ανοιχτός, 
σύγχρονος χώρος άθλησης 
με μία αίθουσα βαρών, γιατί 
δεν έχουμε. Και δεν δικαιού-
ται κανείς να μιλάει, από όσους 
άσκησαν διοίκηση και ήταν στα 
δημοτικά συμβούλια τα προη-
γούμενα χρόνια, γιατί μπορού-
σαμε να κάνουμε μία αίθουσα 
βαρών και δεν την κάναμε… 
Όποιος δίνει τώρα συμβουλές, 
έπρεπε να τις είχε κάνει πράξη 
τα προηγούμενα χρόνια». 

Τελικώς, η πρόταση Βουρ-
δόλη δεν συγκέντρωσε τις 
απαιτούμενες ψήφους υπέρ 
και απορρίφθηκε.

«Σπαζοκεφαλιά» η αξιοποίηση του παλιού 
κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΙΒΟ    

Σε φάση εκπόνησης οι μελέτες για 
το ενδεχόμενο κατασκευής υπόγειου 
πάρκινγκ

Ο χειμώνας πλησιάζει, η θερμοκρασία 
πέφτει σταδιακά. Το τζάκι είναι ένας από 
τους τρόπους για να ζεσταθούμε. Ένα 
από τα βασικά του πλεονεκτήματα απο-
τελεί η ατμόσφαιρα που φτιάχνει, ενώ 

δεδομένα είναι πιο οικονομικό σε σχέση 
με άλλα μέσα -ειδικά τώρα, που οι τιμές 
στην ενέργεια έχουν πάρει τον ανήφορο. 
Οπότε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
πώς θα καθαρίζουμε το τζάκι, δεδομέ-
νου το πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο 
για την υγεία μας.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, ο 
καθαρισμός του τζακιού είναι απαραί-
τητος πριν από τη χρήση του. Η συσ-
σωρευμένη αιθάλη στα τοιχώματα της 

καμινάδας μπορεί να φθείρει τη δομή 
της ή να προκαλέσει πυρκαγιά. «Επί-
σης, όταν το τζάκι αερίζεται σωστά και 
δεν “καπνίζει”, δεν παράγει τις βλαβερές 
ουσίες που μπορούν να επιβαρύνουν το 
αναπνευστικό μας σύστημα, μέσα στο 
σπίτι», σημειώνει η Υπηρεσία.

Τέλος, η Πυροσβεστική τονίζει: «Εί-
ναι σημαντικό να έχει καθαριστεί πριν 
το ανάψουμε».

Πυροσβεστική: Καθαρίστε 
τις καμινάδες στα τζάκια
Πολύτιμες συμβουλές 
για να αποφύγουμε 
δυσάρεστα

Η πρόταση Βουρδόλη για το παλιό κολυμβητήριο, που τελικά απορρίφθηκε
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O Ερευνητικός Μορφωτικός 
Οργανισμός «Θράκης Γεννήματα» 
και η Τουριστική Ιαματική Επιχεί-
ρηση του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης (ΤΙΕΔΑ) συνδιοργανώνουν 
μια διαφορετική ποδηλατοβόλτα 
με κοινό στόχο την ανάπτυξη της 
κουλτούρας του ποδηλάτου, την 
τουριστική προβολή, την καλλιέρ-
γεια της τουριστικής συνείδησης 
αλλά κυρίως τη γνωριμία με την 
πόλη μας μέσα από μια ξεχωριστή 
διαδρομή.

Με μια ακτίνα ποδηλάτου βλέ-
πουμε την Πόλη μας, παρατηρού-

με και μαθαίνουμε για τα ιστορικά 
κτήρια μπροστά από τα οποία περ-
νάει ο ποδηλατόδρομος.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 16 Οκτωβρίου και 
ώρα 11:00π.μ.

Αφετηρία  θα είναι το μουσικό 
γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης όπου 
θα γίνει ενημέρωση για τους σκο-
πούς της δράσης και θα δοθούν 
χάρτες της διαδρομής.

Σε κάθε κτήριο θα υπάρχει πι-
νακίδα με QR Code με πληροφο-
ρίες για το κτήριο, οι οποίες θα 
εμπλουτίζονται με την αφήγηση 

φυσικών προσώπων εθε-
λοντών.

Ο τερματισμός της εκδή-
λωσης θα γίνει στο αμφιθέ-
ατρο της μικρής πλατείας 
του Αγίου Εύπλου όπου θα 
πραγματοποιηθεί ενημέρω-
ση για την ασφαλή οδήγη-
ση του ποδηλάτου από τον 
Ποδηλατικό Σύλλογο Αλε-
ξανδρούπολης.

Στη συνέχεια θα δοθούν 
διπλώματα και αναμνηστι-
κά δώρα σε όλους ενώ θα 
πραγματοποιηθεί και κλή-
ρωση δώρων σχετικά με το 
ποδήλατο!

Σας περιμένουμε!

*Το «Θράκης Γεννήματα» 
είναι ένας Ερευνητικός και 
Μορφωτικός Οργανισμός 
που δημιουργήθηκε με σκο-
πό να συμβάλει στη διατή-
ρηση της πλούσιας κληρο-
νομιάς, την ανάδειξη του 
τοπικού πολιτισμού και των 
σπάνιων φυσικών, ιστορικών 
μνημείων και πόρων της κά-
θε περιοχής. Στόχος του εί-
ναι να δημιουργεί συνέργει-
ες, δράσεις και εκδηλώσεις 
που υποστηρίζουν το κοινό 
όραμά μας για έναν καλύτε-
ρο κόσμο

Η ιστορία της Αλεξανδρούπολης με 
μία ακτίνα ποδηλάτου!

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΕΔΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ “ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ” 
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ   

Με κοινό στόχο την ανάπτυξη της κουλτούρας 
του ποδηλάτου, την τουριστική προβολή, την 
καλλιέργεια της τουριστικής συνείδησης αλλά 
κυρίως τη γνωριμία με την πόλη μας μέσα από 
μια ξεχωριστή διαδρομή
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Χρονογράφημα

Το όνομά μου είναι Γυναίκα 
και διεκδικώ το δικαίωμα μου στην 

αξιοπρέπεια

Τ
όνους μελάνι πάνω σε αμέ-
τρητες σελίδες χαρτιού 
έχουν χυθεί τα τελευταία 
χρόνια που μιλούν για γυ-
ναίκες οι οποίες κακοποι-
ήθηκαν ή ακόμα και δο-

λοφονήθηκαν από τους συντρόφους 
τους. Δυστυχώς όμως εδώ και 
δεκατρείς μήνες ούτε μία λέ-
ξη δεν έχει γραφτεί από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης 
για τις χιλιάδες γυναίκες 
υγειονομικούς που βιώ-
νουν καθημερινά τον 
κοινωνικό αποκλεισμό 
σε όλες του τις μορφές. 
Γυναίκες, μάνες, σύντρο-
φοι, κόρες, χιλιάδων ανθρώ-
πων που ζουν κι αυτοί μαζί με 
κείνες  την καθημερινή αγω-
νία της επιβίωσης, αλλά και 
το φόβο που εμφωλεύει στις 
ψυχές τους για ένα αβέβαιο 
μέλλον. Απέναντί τους μεγά-
λο μέρος της κοινωνίας, τουλάχιστον 
έως πρόσφατα, τις κοίταζε καχύποπτα, 
χλευάζοντας και απαξιώνοντας τες για 
τις επιλογές τους. Εξάλλου τους είναι 
δύσκολο στην εποχή της εμπορευμα-
τοποίησης των αξιών, να κατανοήσουν 
πως ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρω-
ποι που αγωνίζονται με οποιοδήποτε 
κόστος για την υπεράσπιση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων.   

Γυρίζοντας πίσω στις σελίδες της 
ιστορίας θα δούμε ότι οι γυναίκες ήταν 
αυτές που πρωτοστάτησαν σε αγώνες 
για την προάσπιση της ζωής. Άλλωστε 
εκείνες μαζί με τα παιδιά και τους ηλι-
κιωμένους γονείς τους υπήρξαν  τα με-
γαλύτερα θύματα σε κάθε μορφή εξου-
σίας. Στον Μεσαίωνα κυνηγήθηκαν και 
ρίχτηκαν στην πυρά με την κατηγορία 
ότι ασκούσαν μαγεία. Λίγους αιώνες 
αργότερα η πολιτική και θρησκευτική 
εξουσία κρέμασε στο στήθος τους ένα 
τεράστιο άλικο «Α». Το γράμμα αυτό 
στην πραγματικότητα συμβόλιζε την τι-
μωρία και τη διαπόμπευσή τους, γιατί 
τόλμησαν ν’ αντιταχθούν, όπως συμ-
βαίνει και σήμερα σε κάποιες γωνιές 

του κόσμου, στα πρέπει των καταπιε-
στικών κοινωνιών, καθώς διεκδικού-
σαν το δικαίωμά τους στην ερωτική 
επιθυμία κι ευτυχία. 

Έτος 2021. Για μία ακόμα φορά κα-
τά κάποιο τρόπο η ιστορία θα επανα-
ληφθεί. Γυναίκες θ’ αναγκαστούν να 

κρεμάσουν και πάλι νοητά στο 
στήθος τους το γράμμα «Α», 

που τώρα συμβολίζει την 
αναστολή εργασίας. Αυ-
τή τη φορά όμως απο-
φάσισαν ν’ αντιδράσουν 
γιατί θέλανε να προστα-
τέψουν το ηθικά επιβε-

βλημένο δικαίωμα στην 
ελεύθερη και συνειδητή 

συναίνεση οποιασδήποτε  ια-
τρικής πράξης πάνω στο σώμα 

τους. Το τίμημα της απόφασής 
τους αυτής ήταν βαρύ, μιας 
κι έπρεπε να στερήσουν από 
τις οικογένειές τους το μισθό 
τους. Θυσία μεγάλη, αλλά όχι 

και δυσβάστακτη για τα παιδιά εκείνα 
που είχαν την τύχη να γεννηθούν από 
μάνες που η μοίρα τις επέλεξε να γί-
νουν σύγχρονες ηρωίδες και ν’ αντιτα-
χθούν σθεναρά στην παράνοια και το 
φόβο. Απέναντί τους στέκονται άλλες 
γυναίκες δειλές και φυγόπονες, που 
και κείνες θα κριθούν από την ιστο-
ρία για τη στάση που κράτησαν στους 
αγώνες ανθρώπων που κάποτε τους 
χειροκροτούσαν και τους θαύμαζαν, 
καταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο 
ότι οι κοινωνίες έχουν εθιστεί στο να 
μπαίνει πάνω από το κοινό καλό το ιδι-
ωτικό συμφέρον του καθενός. Έτσι, οι 
άνθρωποι τώρα πια μένουν ασυγκίνη-
τοι ακόμα και μπροστά στο θάνατο μίας 
γυναίκας που κάποτε στεκόταν δίπλα 
τους, αλλά τελικά δεν άντεξε, λυγίζο-
ντας από την αναλγησία και την απά-
θεια του κοινωνικού της περίγυρου.  

Το όνομά της είναι Γυναίκα. Για δε-
κατρείς ολόκληρους μήνες αγωνιζόταν 
και διεκδικούσε δυναμικά το δικαίωμά 
της στην αξιοπρέπεια και την ελευθε-
ρία, στη σκέψη και τη ζωή

ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΎ  

Γνώμη

Σεξουαλικά εγκλήματα 
κατά ανηλίκων 

Σ
οκαρισμένος παρακολουθώ 
κάθε μέρα ανατριχιαστικές ει-
δήσεις. Πολέμους, δολοφονί-
ες, μαχαιρώματα, σκηνές γου-
έστερν  και ένα σωρό άλλα 
σκληρά αδικήματα που παρα-

πέμπουν σε εποχές ποτοαπαγόρευσης στην 
Αμερική. Εκείνο όμως που με κάνει να ανα-
τριχιάζω και να ανησυχώ πάρα πολύ είναι 
η μεγάλη αύξηση γενετήσιων εγκλημάτων 
σε βάρος κυρίως ανηλίκων παιδιών. Καθη-
μερινώς στις εφημερίδες, στις ειδήσεις της 
τηλεόρασης και στο διαδίκτυο πηχυαίοι 
είναι τίτλοι όπως οι παρακάτω, 
που επέλεξα στη τύχη.

-  «63χρονος άνδρας 
σε πλατεία στον  Άγιο 
Παντελεήμονα,  κατηγο-
ρείται ότι ασελγούσε σε 
δύο αγοράκια αδελφά-
κια, ηλικίας 7 και 8 ετών 
αντίστοιχα».  - «53χρονος 
θώπευε  12χρονη σε διά-
φορα σημεία του σώματός 
της, και στη συνέχεια  την εξέ-
διδε σε άλλους άνδρες και 
μάλιστα έναντι αμοιβής».  - 
«Στη φυλακή ο 73χρονος 
που ασελγούσε σε βάρος 
της ανήλικης ανιψιάς του 
στη Θεσσαλονίκη». - «Φρίκη στο κέντρο της 
Αθήνας - Πατέρας βίαζε την κόρη του επί πέ-
ντε χρόνια  και την απειλούσε να κάνει κακό 
αν αποκάλυπτε ότι τη βίαζε»,. - «Στο εδώλιο  
ντράμερ για νέες καταγγελίες ασέλγειας σε 
4 κορίτσια σε κάμπινγκ όπου παραθέριζε».  
«Στον εισαγγελέα 38χρονος που κατηγορεί-
ται για ασέλγεια σε δύο ανήλικα κορίτσια».  
«Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Κατηγορείται ότι 
ασέλγησε στη 13χρονη ανιψιά του και στη 
12χρονη φίλη της».  «Στη φυλακή ο καθη-
γητής που ασελγούσε σε βάρος μαθητρι-
ών του».  «Νονός ασελγούσε στη 13χρονη 
βαφτισιμιά του με αντάλλαγμα δώρα»  και 
τελειωμό δεν έχουν καθημερινά  παρόμοι-
ες ειδήσεις

Από την άλλη πλευρά  διαβάζουμε  με 
μικρά γράμματα ειδήσεις όπως : «Παιδε-
ραστής εξαγόρασε την ποινή και αφέθηκε 
ελεύθερος» ή «Ελεύθερος ο κατηγορούμε-
νος που ασελγούσε... με εγγύηση και περιο-
ριστικούς όρους»  ή «Αρνείται τις κατηγορίες 
ο κατηγορούμενος. Παιδικές φαντασιώσεις, 
ισχυρίζεται» .

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι οι κα-
θημερινές παρόμοιες ειδήσεις έχουν οδηγή-
σει τον κόσμο σε ένα είδους εθισμού με απο-
τέλεσμα σιγά-σιγά να μειώνεται η απαξία 
αυτών των εγκλημάτων και το ενδιαφέρον 
του κόσμου, κυρίως των μη γονέων, αλλά 
και να αυξάνεται η αδιαφορία για παρόμοι-
ες πράξεις. Και όπως έλεγαν οι παλαιότε-
ροι «μέγα θάμα, τρεις μέρες...». Μετά όλα 
ξεχνιούνται....

Θέλετε  παραδείγματα; Πόσος καιρός πέ-
ρασε από τα πρωτοσέλιδα  της καταγγελίας 
της Ολυμπιονίκου Μπεκατόρου για αποπλα-
νήσεις, ασέλγειες κλπ πράξεις προπονητών 
και παραγόντων διαφόρων αθλημάτων σε 
βάρος μικρών αθλητών και  αθλητριών; 
Έφυγε από την επικαιρότητα...  Ακούτε να 
γίνεται λόγος σήμερα για τις κατ  ́εξακολού-
θηση βιασμούς από  τον πρώην Διευθυντή 
του Εθνικού Θεάτρου σε παιδιά μεταναστών 
στην πλατεία Μεταξουργείου; Είπαμε,  μέγα 
θάμα τρεις μέρες....  Στα πολύ ψιλά γράμ-
ματα αναφέρεται η δίκη του Θεατράνθρω-
που για τις ασελγείς του πράξεις σε βάρος 

νεαρών ηθοποιών. Μια -δυο το πολύ μέρες 
και μετά αποσύρεται από την επικαιρότητα 
, εκτός και αν θέλουν να καλύψουν κάποιο 
άλλο πολιτικό γεγονός ()σκάνδαλο).

Μπορεί ο Ποινικός Κώδικας να προβλέπει 
σειρά άρθρων για την προστασία των ανηλί-
κων και την αυστηρή τιμωρία των παραβα-
τών, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο Ποινικός 
Νόμος. Το πρόβλημα είναι η εξάπλωση της 
νοοτροπίας  ότι τα ανήλικα, και τις περισσό-
τερες φορές απροστάτευτα παιδιά,  γίνονται 
όλο και περισσότερο αντικείμενο σεξουαλι-
κής (και όχι μόνο) εκμετάλλευσης.  Και μάλι-

στα κάτω από τα μάτια μας ή δίπλα 
μας, η κοντά μας. Και όταν τολ-

μήσει να μιλήσει κάποιο παιδί 
– θύμα και σκάσει σαν βόμβα 
το σκάνδαλο, μένουμε «έκ-
πληκτοι» και απορούμε. Ναι 
εμείς οι ίδιοι, δεν βλέπαμε;'  
ή αδιαφορούσαμε για ότι γι-

νότανε δίπλα μας; Και εμείς  
λέμε μετά  από μέσα μας «Μη 

μπλέκεσαι για να μη βρεις και 
τον μπελά σου;». Ναι κάποιοι από 

εμάς τους  ίδιους  δεν είμαστε 
οι πελάτες όλων αυτών   των 
ανηλίκων παιδιών που κάποιοι 
εξέδιδαν επ΄ αμοιβή για να θη-
σαυρίζουν;  

Πολλοί από αυτούς τους παιδεραστές 
εγκληματίες, πολλές φορές, καλύπτονται 
πίσω από  κομματικές η πολιτικές  ταυτότη-
τες ή σχέσεις με επώνυμους πολιτικούς  και 
κομματικούς παράγοντες με τους οποίους,  
φωτογραφίζονται και επιδεικνύουν τα πει-
στήρια αυτών των γνωριμιών τους για ίδια 
έτερα οφέλη. Και οι τελευταίοι (οι παράγο-
ντες) δηλώνουν έκπληκτοι όταν διαρρεύ-
σουν  (συνήθως από τον κατηγορούμενο) 
παρόμοιες  οι φωτογραφίες, επιστολές  και 
διορισμοί  στον τύπο.

Ρώτησα εκπαιδευτικό, αν κάνουν  στο 
σχολείο ειδική ενημέρωση στους μαθητές 
τους, κυρίως σε ευπαθείς ηλικίες και ομάδες 
παιδιών που θα μπορούσαν να είναι θύμα-
τα παρόμοιων πράξεων, και μου απάντησε 
«δυστυχώς όχι».  Όπως αρνητική ήταν η 
απάντησή του αν έχουν τα σχολεία ειδικούς 
παιδοψυχολόγους  για να προλαμβάνουν 
παρόμοιες καταστάσεις. Αστυνομικούς για 
τα Πανεπιστήμια έχουμε... Ειδικούς όμως 
για να προστατεύουν τα παιδιά μας  από 
παρόμοιες καταστάσεις, δεν έχουμε.  Μας 
στοιχίζουν βλέπετε παραπάνω κάποιες ζη-
μιές στα Πανεπιστήμια, απ΄ ότι οι ζημιές 
στις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών μα. . Ο 
πρώην διευθυντής του ηλεκτρονικού εγκλή-
ματος κ. Σφακιανάκης, εδώ και χρόνια φω-
νάζει για τους κινδύνους που απορρέουν 
από ανεξέλεγκτη χρήση  του διαδικτύου και 
των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά μας, 
αλλά εμείς , όχι μόνο τους προμηθεύουμε 
από πολλή μικρή ηλικία και χωρίς κανένα 
έλεγχο στη χρήση τους , υπερσύγχρονα τη-
λέφωνα και ηλεκτρικούς υπολογιστές,  επί 
πλέον εφησυχάζουμε μέχρι ο παιδεραστής 
και  έκφυλος «συνάθρωπός» μας  κτυπήσει 
κάποια στιγμή και τη  δική μας πόρτα, και 
ο δικό μας παιδί. Αλλά τότε θα είναι αργά, 
γιατί το κακό, , θα έχει  ήδη γίνει.

Υπηρέτησα πάνω από τριάντα  χρόνια σε 
Δικαστήρια και ελάχιστες ήταν οι υποθέσεις 
αποπλάνησης ανηλίκων ή παιδεραστές τό-
τε. Και οι περισσότερες από αυτές που θυ-
μάμαι ήταν τα τελευταία χρόνια. Σήμερα 
αποτελούν καθημερινό θέμα των δελτίων 
ειδήσεων.

ΤΟΎ ΘΟΔΏΡΟΎ  
ΟΡΔΟΎΜΠΟΖΑΝΗ
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Συνολικά 51.184 κρούσμα-
τα κορονοϊού σε μία εβδομάδα 
κατέγραψε ο ΕΟΔΥ στην εβδο-
μαδιαία έκθεσή του που αφο-
ρά την εβδομάδα 3 Οκτωβρίου 
με 9 Οκτωβρίου, ωστόσο κα-
ταγράφηκαν επίσης 62 διασω-
ληνωμένοι και 109 θάνατοι.

Ειδικότερα ο ΕΟΔΥ ανακοί-
νωσε ότι την εβδομάδα ανα-
φοράς καταγράφηκαν 51.184 
κρούσματα COVID-19 (4.906 
ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 
-7% εβδομαδιαία μεταβολή) 
εκ των οποίων οι επαναλοι-
μώξεις αφορούν το 23% των 
λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθ-
μός των λοιμώξεων από την 
έναρξη της πανδημίας ανέρ-
χεται σε 5.026.494 εκ των 
οποίων 52.0% γυναίκες. Το 
Rt για την επικράτεια βάσει 
των κρουσμάτων εκτιμάται σε 
1.09 (95% ΔΕ: 0.87 - 1.15).

Αναλυτικά η διασπορά των 
νέων κρουσμάτων το διάστη-
μα 03-09/10/2022 στην ΑΜΘ

Η κατανομή των νέων 
κρουσμάτων του κορονοϊού 
στην ΑΜΘ), ανά περιφερεια-
κή ενότητα, την εβδομάδα 1-7 
Αυγούστου, είναι η εξής

• Δράμα 363
•  Έβρος 460
• Καβάλα 326
• Ξάνθη 330
• Ροδόπη 353
Νεκροί & Διασωληνωμένοι 

Κορονοϊού

Το σύνολο των εισαγωγών 
στα νοσοκομεία της επικράτει-
ας, την εβδομάδα αναφοράς 
ήταν 1.102 ασθενείς (7μερος 
μ.ό.: 157, 3% εβδομαδιαία με-
ταβολή), ενώ το σύνολο των 
εξιτηρίων ανέρχεται σε 881 
ασθενείς (7μερος μ.ο.: 126, 
3%εβδομαδιαία μεταβολή).

Ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι μέχρι τέλος της εβδο-
μάδας αναφοράς είναι 62 
(58.1% άνδρες) με διάμεση 
ηλικία 70 έτη και το 96.8% να 
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70ετών και άνω.

Την εβδομάδα αναφοράς 
καταγράφηκαν 109 θάνα-
τοι ασθενών COVID-19 (10 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 
24%εβδομαδιαία μεταβολή) εκ 
των οποίων οι 21 (19%) απε-
βίωσαν μετά την παρέλευση 
τουλάχιστον 29 ημερών από 
την ημερομηνία εργαστηρια-
κής επιβεβαίωσης της λοίμω-
ξης COVID-19, ενώ από την 
έναρξη της επιδημίας έχουν-
καταγραφεί συνολικά 33.313 
θάνατοι, με το 96.0% είχε υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω.

Διενέργεια Τεστ
Την εβδομάδα αναφοράς, 

το ποσοστό θετικότητας ήταν 
7,31% σε σύνολο 700.628 
εργαστηριακών ελέγχων (RT-
PCR/Rapid-Ag) με το μέσο όρο 

επταημέρου να είναι 100.090 
δείγματα (1% εβδομαδιαία με-
ταβολή).

Τι δείχνει η επεξεργασία 
των αστικών λυματων 

Την εβδομάδα 3 έως 9 
Οκτωβρίου 2022, παρατη-
ρήθηκαν αυξητικές τάσεις σε 
σχέση με την εβδομάδα 26 Σε-
πτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 
2022, στο μέσο εβδομαδιαίο 
ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 
στα αστικά λύματα σε πέντε 
από τις δώδεκα περιοχές, που 
ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δί-
κτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων 
(ΕΔΕΛ)του ΕΟΔΥ.

Το ίδιο διάστημα παρατη-
ρήθηκαν πτωτικές τάσεις σε 
άλλες πέντε και σταθεροποί-
ηση σε δύο.

Καθαρά αυξητικές ήταν 
οι τάσεις στον Άγιο Νικόλαο 
(+83%), και στην Αττική (+66), 
ενώ οριακή ήταν η αύξηση του 
μέσου εβδομαδιαίου ιικού 

φορτίου στα αστικά λύματα 
στη Θεσσαλονίκη (+25%), στα 
Χανιά (+17%) και στο Ηρά-
κλειο (+16%).

Καθαρά πτωτικές τάσεις 
παρατηρήθηκαν στην Πάτρα 

(-81%), στην Κέρκυρα (-50%) 
και στην Ξάνθη (-35%), ενώ 
οριακή ήταν η πτώση στο μέσο 
εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των 
αστικών λυμάτων στη Λάρισα 
(-29%) και στο Βόλο (-21%).

Σταθεροποιητικές τάσεις 
παρατηρήθηκαν στην Αλεξαν-
δρούπολη (+5%)και στα Ιωάν-
νινα (-8%) .
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με την απόφαση 134/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης (τακτική διαδικασία), έγινε δεκτή η με αριθμ.κα-
τάθ.681/Τ.Μ./87/14-06-2019 αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά του 
Χρήστου Νικολαΐδη του Θεοδώρου, αγνώστου διαμονής, και αναγνωρί-
στηκε ότι το ενάγον Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο ενός αγροτεμαχίου 
εμβαδού 3.515 τ.μ. που βρίσκεται, στο Αγρόκτημα Πεύκων της πρώην 
Κοινότητας Λουτρού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί το 
υπ’ αριθ. 405 τεμάχιο της συμπληρωματικής διανομής του έτους 1968 
του Αγροκτήματος Πεύκων, με Κ.Α.Ε.Κ. 110390604006/0/0 και διατά-
χθηκε η διόρθωση της ανακριβούς αρχικής εγγραφής στα κτηματολογικά 
βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αλεξανδρούπολης, έτσι ώστε, στο 
κτηματολογικά φύλλο του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 110390604006/0/0 
όπου εσφαλμένα αναγράφεται ως κύριος ο εναγόμενος, να αναγραφεί 
ως δικαιούχο δικαιώματος πλήρους κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο 
κατά ποσοστό 100%. Η άνω απόφαση κοινοποιήθηκε προς τον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και συντάχθηκε σχετικά η με 
αριθμ.9475Γ’/13-05-2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή 
στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Κυραδενίδη. Ενόψει τού-
των, με την παρούσα, το Ελληνικό Δημόσιο ΚΑΛΕΙ τον ανωτέρω: Χρήστο 
Νικολαΐδη του Θεοδώρου, αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει 
γνώση της ως άνω απόφασης και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αλεξανδρούπολη 11-10-2022
Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου

Αθηνά Α. Χαλάτση
Δικαστική Πληρεξούσια Α’ Ν.Σ.Κ.

alexandroupoli@nsk.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με την απόφαση 136/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης (τακτική διαδικασία), έγινε δεκτή η με αριθμ.κα-
τάθ.644/Τ.Μ./77/11-06-2019 αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά του 
Γεώργιου Γιαλενίδη του Θεοδώρου, αγνώστου διαμονής, και αναγνωρί-
στηκε ότι το ενάγον Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο ενός αγροτεμαχίου 
εμβαδού 1.396 τ.μ. που βρίσκεται στο Αγρόκτημα Λουτρού του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί το υπ’ αριθ. 2784 τεμάχιο της συ-
μπληρωματικής διανομής του έτους 1956 του Αγροκτήματος Λουτρού, 
με Κ.Α.Ε.Κ. 110391204097/0/0 και διατάχθηκε η διόρθωση της ανακρι-
βούς αρχικής εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού 
Γραφείου Αλεξανδρούπολης, έτσι ώστε, στο κτηματολογικά φύλλο του 
γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 110391204097/0/0 όπου εσφαλμένα αναγρά-
φεται ως κύριος ο εναγόμενος, να αναγραφεί ως δικαιούχο δικαιώμα-
τος πλήρους κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο κατά ποσοστό 100%. Η 
άνω απόφαση κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλε-
ξανδρούπολης και συντάχθηκε σχετικά η με αριθμ.9476Γ’/13-05-2022 
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αλεξαν-
δρούπολης Ιωάννη Κυραδενίδη. Ενόψει τούτων, με την παρούσα, το 
Ελληνικό Δημόσιο ΚΑΛΕΙ τον ανωτέρω: Γεώργιο Γιαλενίδη του Θεο-
δώρου, αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση της ως άνω 
απόφασης και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αλεξανδρούπολη 11-10-2022
Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου

Αθηνά Α. Χαλάτση
Δικαστική Πληρεξούσια Α’ Ν.Σ.Κ.

alexandroupoli@nsk.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με την απόφαση 135/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης (τακτική διαδικασία), έγινε δεκτή η με αριθμ.κα-
τάθ.646/Τ.Μ./79/11-06-2019 αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά 
του Ιωάννη Δελημπόκη του Νικολάου, αγνώστου διαμονής, και ανα-
γνωρίστηκε ότι το ενάγον Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο ενός οικοπέ-
δου εμβαδού 473 τ.μ. που βρίσκεται στο συνοικισμό Λουτρού του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί το υπ’ αριθ. 653 τεμάχιο της 
συμπληρωματικής διανομής του έτους 1968 του Συνοικισμού Λουτρού, 
με Κ.Α.Ε.Κ. 110390331008/0/0 και διατάχθηκε η διόρθωση της ανακρι-
βούς αρχικής εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού 
Γραφείου Αλεξανδρούπολης, έτσι ώστε, στο κτηματολογικά φύλλο του 
γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 110390331008/0/0 όπου εσφαλμένα αναγρά-
φεται ως κύριος ο εναγόμενος, να αναγραφεί ως δικαιούχο δικαιώμα-
τος πλήρους κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο κατά ποσοστό 100%. Η 
άνω απόφαση κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλε-
ξανδρούπολης και συντάχθηκε σχετικά η με αριθμ.9472Γ’/13-05-2022 
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αλεξαν-
δρούπολης Ιωάννη Κυραδενίδη. Ενόψει τούτων, με την παρούσα, το 
Ελληνικό Δημόσιο ΚΑΛΕΙ τον ανωτέρω: Ιωάννη Δελημπόκη του Νικο-
λάου, αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση της ως άνω 
απόφασης και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αλεξανδρούπολη 11-10-2022
Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου

Αθηνά Α. Χαλάτση
Δικαστική Πληρεξούσια Α’ Ν.Σ.Κ.

alexandroupoli@nsk.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με την απόφαση 133/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης (τακτική διαδικασία), έγινε δεκτή η με αριθμ.κα-
τάθ.667/Τ.Μ./84/13-06-2019 αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά 
του Θεόδωρου Χρυσαφίδη του Χαραλάμπους, αγνώστου διαμονής, και 
αναγνωρίστηκε ότι το ενάγον Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο ενός αγρο-
τεμαχίου εμβαδού 2.715 τ.μ. που βρίσκεται στο Αγρόκτημα Λουτρού του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί το υπ’ αριθ. 3723 τεμά-
χιο της συμπληρωματικής διανομής του έτους 1967 του Αγροκτήμα-
τος «Λουτρού», με Κ.Α.Ε.Κ. 110391707033/0/0 και διατάχθηκε η δι-
όρθωση της ανακριβούς αρχικής εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία 
του Κτηματολογικού Γραφείου Αλεξανδρούπολης, έτσι ώστε, στο κτη-
ματολογικά φύλλο του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 110391707033/0/0 
όπου εσφαλμένα αναγράφεται ως κύριος ο εναγόμενος, να αναγραφεί 
ως δικαιούχο δικαιώματος πλήρους κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο 
κατά ποσοστό 100%. Η άνω απόφαση κοινοποιήθηκε προς τον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και συντάχθηκε σχετικά η με 
αριθμ.9473Γ’/13-05-2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή 
στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Κυραδενίδη. Ενόψει τού-
των, με την παρούσα, το Ελληνικό Δημόσιο ΚΑΛΕΙ τον ανωτέρω: Θεό-
δωρο Χρυσαφίδη του Χαραλάμπους, αγνώστου διαμονής, προκειμένου 
να λάβει γνώση της ως άνω απόφασης και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αλεξανδρούπολη 11-10-2022
Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου

Αθηνά Α. Χαλάτση
Δικαστική Πληρεξούσια Α’ Ν.Σ.Κ.

alexandroupoli@nsk.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με την απόφαση 132/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης (τακτική διαδικασία), έγινε δεκτή η με αριθμ.κα-
τάθ.668/Τ.Μ./85/13-06-2019 αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά 
του Βασίλειου Γκιτζίλη του Αργυρίου, αγνώστου διαμονής, και αναγνω-
ρίστηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο ενός οικοπέδου εμβαδού 
595 τ.μ. που βρίσκεται στο συνοικισμό Λουτρού του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης, το οποίο αποτελεί το υπ’ αριθ. 509 τεμάχιο της συμπληρωματι-
κής διανομής του έτους 1968 του Συνοικισμού «Λουτρού», με Κ.Α.Ε.Κ. 
110390340002/0/0 και διατάχθηκε η διόρθωση της ανακριβούς αρχι-
κής εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου 
Αλεξανδρούπολης, έτσι ώστε, στο κτηματολογικό φύλλο του γεωτεμα-
χίου με Κ.Α.Ε.Κ. 110390340002/0/0 όπου εσφαλμένα αναγράφεται ως 
κύριος ο εναγόμενος, να αναγραφεί ως δικαιούχο δικαιώματος πλήρους 
κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο κατά ποσοστό 100%. Η άνω απόφαση 
κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης 
και συντάχθηκε σχετικά η με αριθμ.9474Γ’/13-05-2022 έκθεση επί-
δοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης 
Ιωάννη Κυραδενίδη. Ενόψει τούτων, με την παρούσα, το Ελληνικό Δη-
μόσιο ΚΑΛΕΙ τον ανωτέρω: Βασίλειο Γκιτζίλη του Αργυρίου , αγνώστου 
διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση της ως άνω απόφασης και για 
τις νόμιμες συνέπειες.

Αλεξανδρούπολη 11-10-2022
Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου

Αθηνά Α. Χαλάτση
Δικαστική Πληρεξούσια Α’ Ν.Σ.Κ.

alexandroupoli@nsk.gr 

Μικρή μείωση στα κρούσματα της 
τελευταίας εβδομάδας αλλά με 109 νεκρούς 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 
Ο ΕΟΔΥ   

Μειώθηκαν τα κρούσματα και στον 
Έβρο, σταθεροποιητικές τάσεις 
παρατηρήθηκαν στο μέσο εβδομαδιαίο 
ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της 
Αλεξανδρούπολης
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8 2 7

9 7 5
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1 3
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1 3 8
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1 9

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 11 07:56:17 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

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

2 8 4 7

5 6 2

6 2 3 5

1 6

9 6 3 4

5 1

8 3 4 2

4 2 3

1 2 4 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Στο μάθημα της Χημείας:

- Θα μας πεις παιδί μου τι είναι το θειικό οξύ;

- Μα... μάλιστα κύριε. Χμμμ... το ξέρω... εδώ 

το έχω στην άκρη της γλώσσας μου...

- Φτυ....φτύστο παιδί μου γρήγορα, θα δηλη-

τηριαστείς...!!

* * * * * *

Μια βραδιά ο πατέρας του Τοτού είχε καλε-

σμένους στο σπίτι και τον έστειλε να πάρει κόκα 

κόλα. Πάει λοιπόν ο Τοτός και κατά λάθος, μπαί-

νει στο χασάπικο.

Αφηρημένος όπως ήταν ζητάει του χασάπη 

μια κόκα κόλα. Ο χασάπης του λέει ότι δεν έχει 

και αυτός φεύγει. Πάει στο σπίτι και το λέει του 

πατέρα του ότι δεν είχε το μαγαζί. Αυτός του εί-

πε να ξαναπάει.

Ξαναπάει λοιπόν στο χασάπικο και ξαναλέει 

του χασάπη να του δώσει κόκα κόλα. Ο χασάπης 

του λέει ότι δεν έχει και ότι αν του το ξαναπεί, θα 

τον κρεμάσει ανάποδα.

Ο Τοτός ξαναζητάει λοιπόν και τον πιάνει ο 

χασάπης και τον κρεμάει ανάποδα.

Έτσι όμως που τον κρέμασε, βλέπει ο Τοτός 

ένα αρνί κρεμασμένο και το ρωτάει:

- "Και εσύ για κόκα κόλα ήρθες;"

* * * * * * 

Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται.

- Θεέ μου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη η πρω-

τεύουσα της Ελλάδας!

- "Γιατί χρυσό μου;", ρωτά η μαμά του.

- Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της Γε-

ωγραφίας!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Ο πυρηνικός, ενός εργοστασίου, δεν 

είναι πάντοτε ασφαλής.

13. Ασιατική πρωτεύουσα.

14. Μεσαίο… κατάρτι.

15. Φυλή της Ινδοκίνας.

16. Και μπογιατζήδες τη χρησιμοποιούν.

18. "… άουτ": ταινία του Π. Τάσιου.

19. Εκλεκτό μέρος μοσχαρίσιου κρέα-

τος (ξ.λ.).

21. Μικρή βάρκα.

23. Βοηθός μαιευτήρα.

25. Το όνομα της ηθοποιού Σκιαφίνο.

27. Απόλυτο αριθμητικό (αρχ.).

28. Αλλιώς ο κασσίτερος.

30. Πομπώδες του… Καρνάβαλου.

32. Δυστυχισμένος, κακομοίρης (αρχ.).

34. Μάρκα αυτοκινήτων.

36. Πρώτα σε… αταξία.

37. Ελληνικό ακρωτήρι.

38. Κλάμα… μωρού.

40. Πόλη της Γερμανίας.

42. Βοηθά στην εμπέδωση της θεωρίας.

43. Έλος, τέλμα.

-- Συστατικά --
• 1 κουτί φύλλο
• 2 μισή φλ. καρυδόψιχα, ψιλοκοπανισμένη
• 1 μισή φλ. γαλέτα
• 150 γρ. ζάχαρη
• 1 φλ. βούτυρο
• 1 κ.γλ. κανέλα
• 2 αυγά
• 3 μισή φλ. ζάχαρη
• 2 μισή φλ. νερό
• 1 ξυλαράκι κανέλα
• Φλούδα λεμονιού
• 1 κ.γλ. χυμό λεμονιού

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170 

βαθμούς Κελσίου.
• Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα καρύδια, την ζά-

χαρη, την γαλέτα, τα αυγά και την κανέλα.
• Στη συνέχεια παίρνουμε ένα ένα φύλο, το ραντί-

ζουμε με βούτυρο και το διπλώνουμε στη μέση.
• Βάζουμε λίγη γέμιση στη μία άκρη, διπλώνου-

με τις άκρες προς τα μέσα να κλείσει η γέμιση 
και μετά ρολάρουμε να κάνουμε την φλογέρα.

• Έπειτα βουτυρώνουμε το ταψί και τοποθετού-

με τη μία δίπλα στην άλλη, ραντίζοντας με λίγο 
βούτυρο και νερό.

• Ψήνουμε για μισή ώρα περίπου.
• Αφήνουμε να κρυώσει, σκεπάζουμε και το αφή-

νουμε 24 ώρες.
• Κατόπιν, φτιάχνουμε το σιρόπι.
• Βάζουμε το νερό να βράσει με τη ζάχαρη και 

τα μυρωδικά.
• Αφήνουμε να βράσει για 5 με 10 λεπτά.
• Τέλος, βγάζουμε τα μυρωδικά και περιχύνουμε 

τις φλογέρες.
• Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μελωμένες φλογέρες με καρύδια

Κάθετα
1. Ενέργειες για εξουδετέρωση άλλων ενερ-
γειών.
2. Ρώσου… ναι.
3. Μερίδα τροφής ζώων.
4. Μαζί στην… Αφρική.
5. Πυκνόμαλλο κι αυτό.
6. Τάγμα μοναχών της Ιαπωνίας.
7. Χαϊλέ…: Αιθίοπας αυτοκράτορας.
8. Όρος της πρέφας.
9. Γράμματα από την… Ηλεία.
10. Συσκευή ραδιοεντοπισμού εμποδίων.
11. Η πρωτεύουσα του Βιετνάμ.
12. Καφετί χρώμα έχει.
17. Ξένο αντρικό όνομα.
20. Το ολυμπιακό μας στάδιο (αρχικά).
22. … Φρανς: Γάλλος συγγραφέας.
24. Διπλό… γίνεται γυναικείο άρωμα.
26. Συγκοινωνιακά αρχικά της Αθήνας.
29. Χαρτί της τράπουλας.
31. Καλλυντικό για τα νύχια.
33. Αρχικά μονάδων καταδρομέων.
35. Απορρυπαντικό πιάτων.
39. Ομόηχα φωνήεντα.
41. Μισό… νταν.
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Το MICRO μ FESTIVAL  πραγ-
ματοποιείται στην Αθήνα και άλλες 
πόλεις της Ελλάδας και του εξωτε-
ρικού κάθε φθινόπωρο και βασίζει 
την ιδιαιτερότητά του σε μια σημα-
ντική καινοτομία. Είναι το μοναδι-
κό φεστιβάλ της χώρας που προ-
βάλλει 15 ταινίες μικρού μήκους σε 
μια ημέρα, την ίδια ώρα σε πολλές 
πόλεις ταυτόχρονα με «ζωντανή» 
αναμετάδοση των αποτελεσμάτων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2022 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
[19:30 ] Διεθνές μέρος :  Λαο-

γραφικό Μουσείο Φ.Ε.Ξ.     
 14/10     Αντίκα 7                                              
Το καθιερωμένο εδώ και χρόνια 

διεθνές μέρος του Micro μ φιλοξένει 
φέτος δώδεκα ευρωπαϊκές ταινίες 
μικρού μήκους, βραβευμένες όλες 
σε διεθνή φεστιβάλ, της τελευταί-
ας χρονιάς.

 [21:00]  ΠΝΟΕΣ:  Λαογραφικό 
Μουσείο Φ.Ε.Ξ. 14/10     Αντίκα 7                              

Του Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη

Ένας κύκλος video art που απο-
τελείται από 20 μικρές οπτικοακου-
στικές δημιουργίες, με βάση την ελ-
ληνική ποίηση, συνολικής διάρκειας 
65 λεπτών. 20 γνωστά ποιήματα 
γίνονται το κεντρικό σημείο των 
ολιγόλεπτων αυτών video, με την 
προσωπική ματιά του σκηνοθέτη Κυ-
ριάκου Χατζημιχαηλίδη.  Η παρου-
σίασή τους σε πολλά σημεία στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με σημα-
ντικότερη αυτήν στο ίδιο το σπίτι 
του Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, κα-
θιστούν τις «ΠΝΟΕΣ» έργο με ουσία 
και δύναμη, άξιο όχι μόνο για την 
προβολή τους αλλά και για ουσια-
στική συζήτηση γύρω από την τέ-
χνη του σινεμά, την λογοτεχνία και 
τα εικαστικά. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2022 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙ-
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

18:00 (Ώρα Ελλάδος) Διαγωνι-
στικό Μέρος

Το Micro μ Festival είναι το πλέ-
ον ανερχόμενο ετήσιο ελληνικό δια-
γωνιστικό φεστιβάλ ταινιών μικρού 
μήκους. Στόχο του φεστιβάλ αποτε-
λεί η διάδοση της ταινίας μικρού μή-
κους και η προβολή της αξιόλογης 
δουλειάς νέων ελλήνων κινηματο-
γραφιστών του είδους στην ελλη-
νική περιφέρεια και το εξωτερικό

Στο πλαίσιο του εορτασμού «Ευ-
ρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης της Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς 2022» η Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Έβρου διοργανώνει 
το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 τη 
δράση «Τα αντικείμενα πριν την προ-
θήκη. Οι επεμβάσεις των συντηρητών 
για την αναγέννηση των αντικειμέ-
νων» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης. Το κοινό που θα επι-
σκεφθεί τη μόνιμη έκθεση θα έχει την 
δυνατότητα να μάθει βασικές αρχές 
συντήρησης και να έρθει σε μια πρώτη 
επαφή με την ειδικότητα του συντη-
ρητή. Η συντηρήτρια της υπηρεσίας 
Ελένη Μαντά θα υποδέχεται το κοινό 

στους χώρους της μόνιμης έκθεσης, 
θα δίνει πληροφορίες και θα απαντά 
σε ερωτήματα σχετικά με τη συντή-
ρηση των εκθεμάτων. Θα επιλεχθούν 
αντικείμενα της έκθεσης από διαφο-
ρετικά υλικά. Επιπλέον, οι επισκέπτες 
θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από 
κοντά αντικείμενα που δε θα φέρουν 
καμία επέμβαση συντήρησης, καθώς 
και υλικά και εργαλεία που χρησιμο-
ποιούν οι συντηρητές, μέσα από μια 
μικρή επίδειξη που θα γίνει ζωντανά 
στον χώρο της έκθεσης. Έτσι, θα γί-
νει κατανοητή και στο μη ειδικό κοινό 
η πορεία ενός αρχαίου αντικειμένου 
από την ανασκαφή μέχρι τη μουσει-

ακή προθήκη.
Η παρουσίαση θα διαρκεί περίπου 

μία ώρα και θα επαναληφθεί τρεις 
φορές με ώρα έναρξης 17.00, 18.00 
& 19.00 έκαστη. Η προσέλευση του 
κοινού δεν προϋποθέτει αίτηση συμ-
μετοχής.

Για την είσοδο στο μουσείο θα 
ισχύει το καθιερωμένο αντίτιμο ει-
σόδου (6€ ολόκληρο, 3€ μειωμένο). 

Ώρα λειτουργίας Αρχαιολογικού 
Μουσείου τη μέρα του Σαββάτου: 
13.00 – 20.30.

Ώρες δράσης ΕΗΣ το Σάββατο 
15 Οκτωβρίου: 17.00-18.00, 18.00-
19.00 & 19.00–20.00

Δράση το Σάββατο στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αλεξανδρούπολης 

Στις 19 
Οκτωβρίου η 
παράσταση

Για μια μοναδική παράσταση έρχεται στο 
Δημοτικό θέατρο της Αλεξανδρούπολης την 
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου «Ο Φονιάς» του 
Μήτσου Ευθυμιάδη σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Διαμαντόπουλου. Ένα επίκαιρο και με βα-
θιά μηνύματα έργο, μία οικογενειακή τρα-
γωδία, μας παρουσιάζει το εξαιρετικό καστ 
ηθοποιών, όπως τη συνέλαβε η πένα του 
Μητσου Ευθυμιάδη, με αναφορές όχι μόνο 
στα περιθωριακά στοιχεία αλλά  ψάχνοντας 
τα γιατί, και από που πηγάζει κάθε προβλη-
ματική συμπεριφορά.

Δεκαετία του ́ 70. Μια βροχερή μέρα μέ-
σα σε ένα μικροαστικό σπίτι τέσσερα πρόσω-
πα έρχονται αντιμέτωπα με το ένοχο παρελ-
θόν τους. Ο Σάββας, ο Ταρζάν, η Μαρία και ο 
Γιάννης, θύτες και θύματα των προσωπικών 

τους τραγωδιών αγωνίζονται να υπάρξουν 
μέσα σε μια ηθικά διεφθαρμένη κοινωνία.

Η αλήθεια του καθένα ξεχωριστά ορθώ-
νεται σαν φάντασμα να τον κατασπαράξει. 
Θα έρθει η κάθαρση τελικά;

«Έχω γράψει ένα έργο», μου λέει ένα 
βράδυ μισοκλείνοντας το μάτι του και μου 
απαγγέλλειτέσσερις με πέντε ατάκες από 
το διάλογο του έργου.

«Τι θέλουμε να πούμε με το έργο ρε Μή-
τσο;».Κι εκείνος μ' ένα χαμόγελο που σε ηρε-
μούσε μου απάντησε:

«Πολλές φορές, Αντώνη, σημασία δεν 
έχει το τι λες, αλλά ο τρόπος 

που το λες».(Αντώνης Αντωνίου)
Και εμείς, τιμώντας την μνήμη του πι-

στεύουμε να βρούμε τον τρόπο…ταυτότη-

τα Παράστασης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντόπουλος
Σκηνικά -Κοστούμια:Δέσποινα Βολίδη
Μουσική Σύνθεση: Διονύσης Τσακνής
Παίζουν με σειρά εμφάνισης
Τζώνη Θεοδωρίδης, Γιώργος Χριστοδού-

λου, Αντώνης Αλεξίου,Λουκία Παπαδάκη.
Παραστάσεις: Τετάρτη  19 Οκτωβρίου 

στις 21.00
Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ Γενική Είσο-

δος & 13 ευρώ φοιτητικό- ανέργων 
Προπώληση εισιτηρίων: Βιβλιοπωλείο 

«Ελευθερουδάκης, Τ.  25510-22808  & 
viva.gr 

Πληροφορίε –Κρατήσεις : 
2310842509, 6934-053441

«Ο ΦΟΝΙΑΣ» του Μήτσου Ευθυμιάδη 
στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

Ο Μορφωτικός Σύλ-
λογος Ποντίων Ν. 
Έβρου “Αλέξι-
ος Κομνηνός” 
σας προσκα-
λεί στην εκ-
δήλωση «Η 
προσφορά των 
προσφύγων στην 
οικονομική, κοινωνική 
και πολιτιστική ανάπτυξη της 
Ελλάδας» όπου θα παρουσι-
αστεί η ζωή και το έργο του 
Πόντιου δασκάλου Νικολά-
ου Τοπαλίδη (1890-1987) ο 
οποίος υπήρξε πρωτοπόρος 
της μελισσοκομίας και εκδό-
της του περιοδικού “ΜΕΛΙΣ-
ΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ”.

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 
2022 και ώρα 19:00 στον 
3ο όροφο του Επιμελητηρί-
ου Έβρου στην Αλεξανδρού-
πολη.

Ομιλητές:
•Θεοφάνης Μαλκίδης, Δι-

δάκτωρ Παντείου Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

•Ιωάννης Μαρόπουλος, 
Γεωπόνος – Μελισσοκόμος.

•Πασχάλης Χριστοδούλου, 
Πρόεδρος του Μελισσοκομι-

κού Συλλόγου “Η Κυψέλη”.
Μουσική επένδυση 
με ποντιακό κι έντε-
χνο τραγούδι.

Και στο τέλος 
θα κεραστούν 
στους παρευρι-

σκομένους ποντι-
ακοί λουκουμάδες με 

μέλι!!!

Συνδιοργάνωση: Ένωση 
Πολιτιστικών Φορέων Έβρου 
(ΕΠΟΦΕ).

Χορηγός: “Μέλι Βασιλει-
άδη” από το χωριό Κυριακή 
Σουφλίου, το χωριό όπου το 
καλοκαίρι του 1920 εγκατα-
στάθηκαν δεκάδες οικογένει-
ες Ποντίων.

Εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου
 Ποντίων Ν. Έβρου για τον Νικόλαο Τοπαλίδη

Το 12ο MICRO μ FESTIVAL  στην Ξάνθη

Πολιτισμός

Την Τετάρτη 
12/10 στο 

Επιμελητήριο

««Ο Φονιάς» του σπουδαίου, εξαίρετου και τόσο διακριτικού ατόμου που υπήρξε ο Μήτσος 
Ευθυμιάδης είναι κάτι σαν έκρηξη συνεχόμενη που τα σκάγια της πληγώνουν και ταυτόχρονα 
μας κάνουν να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε, να πικραθούμε και να ανησυχήσουμε. Είμαστε 

όλοι θύματα του συστήματος και των σχέσεων που αυτό αναπαράγει .» 
Γιάννης Διαμαντόπουλος, σκηνοθέτης

Το κοινό που 
θα επισκεφθεί τη 

μόνιμη έκθεση θα έχει 
την δυνατότητα να 

μάθει βασικές αρχές 
συντήρησης

Παρασκευή 
14 & Σάββατο 15  

Οκτωβρίου στο Ιστορικό 
και Λαογραφικό 

μουσείο 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Γ. - ΚΑΝΙΔΗΣ Γ. ΟΕ
Μομφεράτου 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551025331

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εμμ. Ρήγα 35  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  25520 26404

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μοσχονησίων 01 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023694

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΕ
1ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 25510 25171

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Λ. Δημοκρατίας 85  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035013

INFORMATICA A.E.
2ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 25510 33733

ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εμπόριο Μηχ. Γραφείου
Λ. Δημοκρατίας 37 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023204

Πληροφορική
Υπολογιστές

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Φυλής 02 & Υψηλάντου •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027558

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • Πολ. μηχ.
Λ. Δημοκρατίας 197 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6973384974

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Μαυρομιχάλη 29  •  Διδ/χο
Τηλέφωνο : 2553023900

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΑΚΜΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Εμπορίου 5Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551037645

Τεχνικές
Εταιρίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρήγα Φεραίου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ
Ρήγα Φεραίου 7 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Κομνηνών 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020464

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Νικομηδείας 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020412

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Ανθεμίου 18  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

ΣΙΔΕΚΑΤ ΑΕ • Οικοδομικά Υλικά
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Γ. - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ι ΟΕ
Είδη Υγειηνής
Κ. Παλαιολόγου 22 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032655

ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ • Εμπ. Υδραυλικών Ειδών
ΔΑ13 ΟΤ33Β-ΤΘ1136 • Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2310569800

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Μονώσεις
Μακάριου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6934621349

Οικοδομικά
Υλικά

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Χωματουργικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας  2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023958

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΚΑΦΕ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΖΗ
Εμπορίου 41   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 23050

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Αδριανουπόλεως 4Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 22808

Βιβλιοπωλεία

ΙΣΤΟPIKO MOYΣEIO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 335  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο :  2551028926

Πολιτισμός

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  •  Κολοκοτρώνη 22  
Διδ/χο  •  Τηλέφωνο :  2553024084

"ΜΙΜΟΖΑ"  ΜΠΑΖΑ ΜΑΡΙΝΑ
Ανθοστολισμοί Γάμων - Βάπτισης
Λ. Δημοκρατίας 408  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510 32805

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Τυπογραφείο - Βιβλιοδετείο
Εμπορίου 2   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551029520

ΡΙΖΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Πολ. μηχ.
Ζαρίφη Γεώργιου 3 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29380

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD  
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 35638

Security

Ηλεκτρολογικά

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
(ΑΦΟΙ Χ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 
1ο χλμ. Αλεξ/πολης Κίρκης  2 
Τηλέφωνο :  2551024796

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Επέτειοι

Ημέρα της Ισπανικής Γλώσσας
Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Αρθρίτιδας

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από το 
αεροδρόμιο της Αλεξανδρού-
πολης, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 25510 
89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-28288, 
2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:55-11:30- 21:40
ΤΡΙΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:30 - 21: 40
ΠΕΜΠΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:30 - 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:55 -11:30 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 21:40 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 20:05 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:09:50 - 20:05

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

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:50-16:45-22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ:  07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:15-15:10-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ  19:30

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00  Ζηκίδου Κων. Παλαιολόγου 51 
(γωνία Κομνηνών) ✆2551035223
18:00-08:00 Μανδηλά Ε.-Μανδηλά Ν. 14ης 
Μαΐου 33 & Κων. Παλαιολόγου ✆2551024463

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τσιάτσιου - Γκεντσίδη Δήμητρα Αδριανου-
πόλεως 152 ✆2552025800

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Ανδρόμαχος, Ανδρομάχη

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, με την Αντίθεση Ερμή-
Δία την σημερινή ημέρα, η ασυνεννοη-
σία, μπορεί να φέρει δυσάρεστες κατα-
στάσεις και συνέπειες, οι οποίες μπορεί 
να είναι πρόσκαιρες, αλλά σίγουρα θα 
πλήξουν τον τομέα των διαπροσωπι-
κών σου σχέσεων!  

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, με την Αντίθεση Ερμή-
Δία σήμερα, οφείλεις να τακτοποιήσεις 
εκκρεμότητες και υποχρεώσεις της κα-
θημερινότητας που σε πιέζουν! Επίσης, 
καλό θα ήταν την σημερινή ημέρα, να 
μην κάνεις αλλαγές στην εμφάνιση σου!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, με την Αντίθεση Ερμή-
Δία, πρέπει άμεσα να περιορίσεις έπαρ-
ση και επιπολαιότητα! Μην επιδιώκεις 
μόνο την εφήμερη χαρά, βασιζόμενος 
σε μεγάλα λόγια και υποσχέσεις, για-
τί είναι σίγουρο ότι θα απογοητευτείς!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, με την Αντίθεση Ερμή-
Δία σήμερα, πρέπει να είσαι πολύ προ-
σεκτικός, σε ζητήματα που αφορούν 
σπίτι και οικογένεια, ώστε να αποφύ-
γεις συγχύσεις στις οικογενειακές και 
συγγενικές σχέσεις σου! 

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, με την Αντίθεση Ερμή-
Δία, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσε-
κτικός στις μετακινήσεις σου! Επιπλέον, 
προσπάθησε να μην μπλέκεσαι σε κου-
τσομπολιά, γιατί κρύβουν παγίδες που 
θα σου φέρουν σημαντικά προβλήματα!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, με την Αντίθεση Ερ-
μή-Δία σήμερα, πρέπει να προστατέ-
ψεις τα κεκτημένα σου και τα υλικά 
σου αγαθά, αφού ενδεχομένως, να δη-
μιουργηθούν προβλήματα και να έχεις 
απώλειες! 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, με την Αντίθεση Ερμή-
Δία σήμερα, οφείλεις να διατηρήσεις 
χαμηλά τις προσδοκίες και τα στάνταρ 
σου, ώστε να μην απογοητευτείς από-
τομα! Φρόντισε να μην ρισκάρεις ό,τι 
έως τώρα έχεις κατακτήσει!  Το ταυτό-
χρονο Τετράγωνο Άρη-Ποσειδώνα, θα 
φέρει αναποδιές στις μετακινήσεις σου!       

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, με την Αντίθεση Ερμή-
Δία σήμερα, θα χρειαστεί να αντιμε-
τωπίσεις μία αλήθεια, που μέχρι τώ-
ρα αρνιόσουν να αναγνωρίσεις! Καλό 
θα ήταν, να μην εμπιστεύεσαι την δι-
αίσθηση σου, αφού παρασύρεσαι σε 
αυταπάτες!   

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, με την Αντίθεση Ερμή-
Δία σήμερα, φρόντισε να μην δημιουρ-
γείς προβλήματα από το πουθενά, στις 
σχέσεις με τους φίλους σου, διότι θα 
τις κλονίσεις σοβαρά! Το ταυτόχρονο 
Τετράγωνο Άρη-Ποσειδώνα, θα φέρει 
σοβαρές απογοητεύσεις!          

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, με την Αντίθεση Ερ-
μή-Δία σήμερα, κάνεις πολλά επικοινω-
νιακά λάθη! Εκτίθεσαι και καταστρέφεις 
την καλή κοινωνική σου εικόνα! Μην 
υπερεκτιμάς λοιπόν τον εαυτό σου! Το 
ταυτόχρονο Τετράγωνο Άρη-Ποσειδώ-
να, θα φέρει αναποδιές σε θέματα πρα-
κτικά της καθημερινότητας σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, με την Αντίθεση Ερμή-
Δία, θα χρειαστεί να δώσεις ιδιαίτερη 
προσοχή σε συζητήσεις, κουβέντες και 
λόγια, που ενδεχομένως να κρύβουν 
παγίδες, τις οποίες δεν θα αναγνωρί-
σεις αμέσως! Το ταυτόχρονο Τετράγω-
νο Άρη-Ποσειδώνα, σε παρασύρει σε 
μεγάλες προσδοκίες και έπαρση!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, με την Αντίθεση Ερμή-Δία 
την σημερινή ημέρα, παρασύρεσαι σε 
υπερβολές, που θα σου φέρουν απώ-
λειες και προβλήματα! Πρέπει να είσαι 
ιδιαίτερα συγκρατημένος και επιφυ-
λακτικός στις εκτιμήσεις σου, λοιπόν! 

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

Το σνακ που βοηθά 
στην ενδυνάμωση και 
αποκατάσταση των 
μυών ενώ κοιμάστε
 

 Οι εν λόγω γυναίκες έτρωγαν κάθε 
βράδυ πριν κοιμηθούν είτε ένα μπολ τυρί 
κότατζ είτε ένα συμπυκνωμένο συμπλή-
ρωμα πρωτεΐνης γάλακτος είτε ένα εικο-
νικό φάρμακο (placebo) που δεν περιέχει 
θερμίδες. Το πρωί της επόμενης μέρας με-
τρούσαν πόσες θερμίδες έκαψε το σώμα 
τους όσο κοιμόντουσαν.

Όσες είχαν φάει τυρί κότατζ είχαν κά-
ψει τον ίδιο ακριβώς αριθμό θερμίδων με 
εκείνες που είχαν πάρει μια συμπυκνω-
μένη πρωτεΐνη καζεΐνης, κάτι που δείχνει 
ότι τα οφέλη ανάμεσα στα δυο είναι ισο-
δύναμα. Δυνητικά, μια τέτοια συνήθεια 
οδηγεί στην αναβάθμιση της σωματικής 
δύναμης, του μεταβολισμού και της υγεί-
ας γενικότερα.

«Η νυχτερινή περίοδος ύπνου είναι συ-
νήθως η μεγαλύτερη χρονική περίοδος 
που οι άνθρωποι περνάνε χωρίς φαγη-
τό» δήλωσε στο περιοδικό «Bicycling» ο 
συγγραφέας της μελέτης, Μάικλ Όρμσμπι, 
αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου 
Αθλητικών Επιστημών και Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

«Αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά πιθα-
νό η υποβάθμιση των μυϊκών πρωτεϊνών 
να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της 
όσο κοιμόμαστε. Έτσι, είναι διακύβευμα 
να καταφέρετε να αλλάξετε την κατά-
σταση αυτή και αντί ο ύπνος να είναι μια 
περίοδος καταβολική, να είναι μια καλή 
ευκαιρία για τη σύνθεση των πρωτεϊνών 
όλης της προηγούμενης ημέρας», τονίζει.

Για την ακρίβεια, μια προγενέστερη με-
λέτη από την Ολλανδία δείχνει ότι η κα-
τανάλωση πρωτεΐνης πριν τον ύπνο βο-
ηθάει στη βελτίωση της αποκατάστασης 
μετά την άσκηση, καθώς πρόκειται για 
μια συνήθεια που ενισχύει τη σύνθεση 
των πρωτεϊνών και βελτιώνει το καθαρό 
σας πρωτεϊνικό ισοζύγιο.

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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Η Αλεξανδρούπολη και την 
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 
θα αγωνίζεται στη Γ΄Εθνική 
κατηγορία. Αυτό αποφάσισε 
χθες η Εκτελεστική Επιτρο-
πή της ΕΠΟ, αν και έπρεπε 
να φτάσει….. η 11η Οκτωβρί-
ου για αν ληφθεί απόφαση … 
Κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως. 
Μετά από αναβολές επί ανα-
βολών και με ψήφους 13 ναι, 
1 λευκό (Λεουτσάκος) και 1 όχι 
(Χατζησαρόγλου), η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΕΠΟ απο-
φάσισε να ανέβει ο Ηρακλής 
Λάρισας στη Superleague 2, 
έναντι του Αγροτικού Αστέ-
ρα, να μην ανέβει και να μην 

υποβιβαστεί κανείς από τον 1ο 
όμιλο της Γ’ Εθνικής.

Μια αποίφαση που δεδομέ-
να θα φέρει αντιδράσεις από 
Αγροτικό Αστέρα και Πανδρα-
μαϊκό.  Από την άλλη φυσικά 
το “κέρδος” για τον όμιλο είναι 
πως δεν πέφτει καμία ομάδα 
και έτσι σώζονται οι Νέστος 
Χρυσούπολης, Αλεξανδρού-
πολη FC, Ορφέας Ξάνθης, Μέ-
γας Αλέξανδρος Ορφανίου και 
Πλαγιά, όπως φυσικά και οι 
ομάδες για τις οποίες είχε γί-
νει καταγγελία λόγω μητρώ-
ου(ανάμεσα τους και ο Άρης 
Αβάτου)

Η ανακοίνωσή της 
Αλεξανδρούπολης FC 

Μια... Οδύσσεια αρκετών 
μηνών τελειώνει σήμερα, κα-
θώς το μεσημέρι της Τρίτης 
μετά από απόφαση της ΕΠΟ, η 
Αλεξανδρούπολη FC θα αγω-
νίζεται οριστικά στην Γ' Εθνική 

κατηγορία για τη σεζόν 2022-
23. 

Αναλυτικά οι αποφάσεις:
Η Εκτελεστική Επιτροπή 

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας κατά τη σημερι-
νή της συνεδρίαση που απο-

τελεί συνέχεια της διακοπεί-
σας συνεδρίασης της Πέμπτης 
6 Οκτωβρίου, έλαβε τις εξής 
αποφάσεις.

• Να προβιβασθεί στη Super 
League 2 ο Ηρακλής Λάρισας 
και ταυτόχρονα από τον 1ο 
όμιλο της Γ’ Εθνικής να μην 

προβιβασθεί και να μην υπο-
βιβασθεί καμία ομάδα. Η από-
φαση ελήφθη σε εφαρμογή 
απόφασης του Διαιτητικού Δι-
καστηρίου της ΕΠΟ.

• Σε συνέχεια της παραπά-
νω απόφασης, παρατείνεται 
μέχρι τη Δευτέρα 17 Οκτω-
βρίου 2022 η προθεσμία για 
δήλωση συμμετοχής των ομά-
δων στο πρωτάθλημα της Γ’ 
Εθνικής.

Ο νέος όμιλος
Στον νέο 1ο Ομιλο της Γ’ 

Εθνικής θα μετέχουν η Αλε-
ξανδρούπολη από την ΕΠΣ 
Έβρου, ο Πανθρακικός από την 
ΕΠΣ Θράκης, οι Αρης Αβάτου 
και Ορφέας Ξάνθης από την 
ΕΠΣ Ξάνθης ενώ πλέον θα εχει 
επιπλέον δύο ομάδες πέραν 
του ΑΟΚ η ΕΠΣ Καβάλας και 
θα μετέχουν κανονικά και η 
Δόξα Δράμας και ο Πανδρα-
μαϊκός από την Δράμα. Ερω-
τηματικό παραμένει ως που 
θα φτάσει γεωγραφικά ο όμι-
λος μετά από αυτήν την εξέ-
λιξη, αλλά το πιθανότερο είναι 
η Θεσσαλονίκη να έχει αρκε-
τές αν όχι όλες τις ομάδες της 
στον όμιλο αυτόν.

Επίσημο: Και τη νέα περίοδο 
στη Γ΄Εθνική η Αλεξανδρούπολη 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ 
ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΕ ΠΟΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ 

Η ΕΕ της ΕΠΟ έλαβε την σολομώντεια 
λύση να μην ανέβει μεν ο Αγροτικός αλλά 
ούτε και ο Πανδραμαϊκός, αλλά να μην 
πέσει ουσιαστικά και καμία ομάδα από τον 
1ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής 

Την Κυριακή 9 Oκτω-
βρίου διεξήχθη ο αγώνας 
Sofi a Marathon στην Σό-
φια της Βουλγαρίας.

Στον διεθνή δρομι-
κό αγώνα είχαμε αρκετές 
συμμετοχές, ενώ φυσικά 
δεν έλειψαν και οι Έλλη-

νες δρομείς, ενώ είχαμε και 
Εβρίτικη συμμετοχή.

 Ο λόγος για τον Αλε-
ξανδρουπολίτη Κωνσταντί-
νο Αγγελίδη ο οποίος συμ-
μετείχε στον Ημιμαραθώνιο 
διανύοντας τα 21 χιλιόμε-
τρα βελτιώνοντας θεαματι-

κά το προηγούμενο δικό 
του ρεκόρ στον αντί-
στοιχο αγώνα της προ-
ηγούμενης Ανοιξης στο 
Βελιγράδι. 

Για την ιστορία, νικη-
τές στον Μαραθώνιο ανα-
δείχθηκαν ο Μαροκινός 
Mohamed Chabout σε 
2:13:38 και η συμπατριώ-
τισσά του Hildah Cheboi σε 
2:45:52.

Στον Ημιμαραθώνιο 
πρώτοι ήταν ο Ούγγρος 
Adam Lomb σε 1:05:29 και 
η Marinela Nineva από την 
Βουλγαρία σε 1:17:46.

Στη Βουλγαρική 
πρωτεύουσα ο 
Κωνσταντίνος 
Αγγελίδης

Με Εβρίτικη συμμετοχή 
ο Ημιμαραθώνιος της Σόφιας
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