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Έρχεται η 12η Γιορτή Μανιταριών 
στο δάσος της Δαδιάς!

Ένας θεσμός που έχει αγαπηθεί πολύ επιστρέφει στις 5 & 6 
Νοεμβρίου, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Στόχος να αποκτήσει 

και πάλι ζωή το δάσος που δοκιμάστηκε το καλοκαίρι
� 8

Συνεργασία 
Δήμων Δήμους 

Αλεξανδρούπολης, 
Ιωαννιτών και 

Στροβόλου

Για την υλοποίηση και στον 
σχεδιασμό ολοκληρωμένων 
ψηφιακών άσεωνΠαιδιού”.  

Όλες οι πληροφορίες 
συμμετοχής 
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Νέα δεδομένα στις 
εκλογές του Ιατρικού 

Συλλόγου Έβρου

Χωρίς αυτοδυναμία η πρωτιά 
Παπανδρούδη – Δυναμική εί-

σοδος Πανταζή
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«Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία 
χρυσωρυχείων στη Θράκη» 

Αναφέρει η παράταξη Λαμπάκη και κατηγορεί τη δημοτική αρχή για 
απραξία, με αφορμή την απόφαση της Αποκεντρωμένης Μακεδονί-

ας-Θράκης να δώσει άδεια για έρευνες στην εταιρεία χρυσού.
 Τι προβλέπει η απόφαση 
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Κορονοϊός: 107 νεκροί Κορονοϊός: 107 νεκροί 
και 55.242 κρούσματα σε και 55.242 κρούσματα σε 
εβδομαδιαία βάσηεβδομαδιαία βάση

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
σήμερα στη Σαμοθράκη    σήμερα στη Σαμοθράκη    

Η Σαμοθράκη γίνεται και 
πάλι κέντρο διαλόγου για τη 

Δημοσιογραφία
Στις 21-23 Οκτωβρίου το 17ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο 

Σαμοθράκης. Αντικείμενο των εργασιών θα είναι η 
Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και η Ελευθερία του 

Τύπου, ζητήματα που απασχολούν σε κορυφαίο επίπεδο 
τον ευρωπαϊκό διάλογο για την Ενημέρωση
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Νέο σύγχρονο αθλητικό υλικό 
στους αθλητικούς χώρους του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης 
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Ευρωπαϊκό μετάλλιο 
στην ανεργία των νέων 
για την Περιφέρεια ΑΜΘ

● Ξεπέρασε το 45% το ποσοστό των ατόμων ως 29 ετών στην Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη που δεν έχουν εργασία, την στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 13%

● Η ανεργία και η ακρίβεια, τα βασικά προβλήματα στην ΑΜΘ,  σύμφωνα με δημοσκόπηση 

● Περισσότερες, αλλά χειρότερες οι θέσεις εργασίας το 2022: Τι δείχνουν τα στοιχεία του 
συστήματος «Εργάνη» για προσλήψεις, απολύσεις και αποχωρήσεις το α΄ 9μηνο του έτους
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1912
Αρχίζει η μάχη των Γιαννιτσών, μία 
από τις σημαντικότερες του Α’ Βαλ-
κανικού Πολέμου. Η λαμπρή νίκη 
του Ελληνικού Στρατού κατά τη 
μάχη αυτή ανοίγει τον δρόμο προς 
τη Θεσσαλονίκη.

1924
25 άνθρωποι σκοτώνονται και 18 
τραυματίζονται στον κινηματογρά-
φο «Πανόραμα» της Αθήνας (Γ’ Σε-
πτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη), από 
τον πανικό που προκαλείται στην 
αίθουσα, όταν ακούγεται η κραυ-
γή «Φωτιά!».

1943
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Άλμπερτ 
Σατζ ανακαλύπτει τη στρεπτομυκί-
νη, το πρώτο αντιβιοτικό φάρμακο 
για την καταπολέμηση της φυμα-
τίωσης.

1964
Το λαϊκό ορατόριο του Μίκη Θε-
οδωράκη «Άξιον Εστί» σε στίχους 
Οδυσσέα Ελύτη κάνει πρεμιέρα στο 
Θέατρο Ρεξ της Αθήνας.

1980
Η Ελλάδα επιστρέφει στο στρατι-
ωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, από το 
οποίο αποχώρησε το 1974, μετά 
την εισβολή του «Αττίλα» στην Κύ-
προ.

1995
Υστερα από καταγγελίες της ΕΣΗ-
ΕΑ, ανατίθεται προκαταρκτική εξέ-
ταση στον αντιεισαγγελέα Πρω-
τοδικών, Γεώργιο Γεράκη, για 
συσσωρευμένα χρέη πολλών δι-
σεκατομμυρίων δραχμών που οφεί-
λουν οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, λόγω 
μη καταβολής του αγγελιόσημου, 
στα ασφαλιστικά ταμεία των δημο-
σιογράφων ΤΣΠΕΑΘ και Ε∆ΟΕΑΠ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1814
Θεόδωρος Βρυζάκης, ζωγράφος, 
ο πρώτος Έλληνας που σπούδασε 
στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του 
Μονάχου. (Θαν. 6/12/1878)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1216
Ιωάννης ο Ακτήμων, βασιλιάς της 
Αγγλίας. Ένα χρόνο πριν από το θά-
νατό του είχε υποχρεωθεί να πα-
ραχωρήσει στους υπηκόους του τη 
Μάγκνα Κάρτα, το πρώτο Σύνταγμα 
στην Ευρώπη. (Γεν. 24/12/1167)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σαμοθράκη: Το 
2022 έτοιμο το Κέντρο Υγείας

19
OKT
2020

«Η κατασκευή του νέου φράχτη στα ελληνο-
τουρκικά σύνορα στον Έβρο ήταν το ελάχιστο που 
μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση για να νιώθουν 
ασφαλείς οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι κρατάνε 
πολύ υψηλά το φρόνημα της χώρας σε μια τό-
σο δύσκολη συγκυρία», υπογράμμισε ο πρωθυ-
πουργός Κυρ. Μητσοτάκης, συζητώντας με τον 
περιφερειάρχη ΑΜΘ . Αμέσως μετά την επίσκεψή 
του στην Αλεξανδρούπολη, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης έφτασε στη Σαμοθράκη όπου του επιφύ-
λαξαν θερμή υποδοχή οι κάτοικοι του νησιού. Ως 
ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους «ότι το πρώτο 
μας μέλημα είναι η φροντίδα της ακριτικής Ελλά-
δας», χαρακτήρισε την επίσκεψη του στο Νόμο 
Έβρου. Ο Κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Κέντρο 
Υγείας Σαμοθράκης, το οποίο υπέστη εκτενείς κα-
ταστροφές στις πλημμύρες το Σεπτεμβρίου του 
2017 και οι περισσότερες λειτουργίες του μετα-
φέρθηκαν στο Π.Ι. Καμαριώτισσας. Η πλήρης ανα-
κατασκευή του θα έχει αποπερατωθεί το 2022. 

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:32
Δύση - 18:30
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Μικρογνωμικά

Η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου μεταβαίνει σήμε-
ρα Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 
στη Σαμοθράκη για να πα-
ραβρεθεί στις εκδηλώσεις 
για τον εορτασμό των 110 
χρόνων από την απελευθέ-
ρωση του νησιού και την 
ενσωμάτωση του στον 
εθνικό κορμό.

Να σημειώσουμε ότι 
ήδη έχει ληφθεί απόφαση 
από το Δημοτικό Συμβού-
λιο της Σαμοθράκης για 
ανακήρυξη της Κατερίνας 
Σακελλαροπύλου σε επίτι-
μο δημότη του νησιού.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
στη Σαμοθράκη 

Διάσωση σκύλου 
που έπεσε σε φρεάτιο της ΔΕΥΑΑ 

Χαμένες ευκαιρίες 
Ο «σκληρός» Τούρκος υπουργός Άμυνας 

Χουλουσί Ακάρ πρότεινε διάλογο με την Ελ-
λάδα και συνέχιση των εργασιών της επιτρο-
πής για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ). Ίσως να μπλοφάρει. Αλλά η ελληνι-
κή πλευρά αντί να αποκαλύψει τη μπλόφα 
αποδεχόμενη την πρόταση, απαντά  ότι δι-
άλογος σε περίοδο έντασης δεν γίνεται και 
κλιμακώνει την ένταση με την υπερπροβολή 
των γυμνών προσφύγων στο Έβρο. Φοβά-
μαι ότι θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία διοτι  η 
κυβέρνησή  μας δε θέλει να μπλέξει με δύ-
σκολα πράγματα παραμονές των εκλογών. 
Και όμως ο διάλογος επιβάλλεται ιδιαίτε-
ρα σε περιόδους έντασης. Αλήθεια υπαρχει 
ελληνική στρατηγική στις ελληνοτουρκικές  
σχέσεις ή βαδίζουμε  με βάση το διαχρονικό 
δόγμα της απραξίας; 

Γ.Λ.

Δεν ξέρει ο άνθρωπος
Μία ατάκα του Μάκη Βορίδη σε τηλεο-

πτική συνέντευξη που έδωσε το πρωί της 
Τρίτης στην ΕΡΤ σίγουρα θα συζητηθεί. 
Απαντώντας σε δημοσιογραφικό ερώτημα 
αν οι ελληνικές αρχές κάνουν pushback 
στη θάλασσα, ο Υπουργός Εσωτερικών 
άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

"Δεν το ξέρω αν κάνουμε push back, 
ξέρω ότι υπάρχουν καταγγελίες και ότι η 
κυβέρνηση τις ερευνά" τόνισε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Βορίδης.

Εν συνεχεία τόνισε: "Πολιτική της κυ-
βέρνησης είναι να μην γίνεται αυτό. Αλλά 
αύριο η Τουρκία αποφασίσει να μας στεί-
λει χιλιάδες παράνομους μετανάστες, δεν 
μπορούμε να καθόμαστε να τους βλέπου-
με. Τα θαλάσσια σύνορά μας προστατεύ-
ονται από το λιμενικό και αυτό θα εξα-
κολουθήσει να γίνεται". Η άγνοια πάντως 

Μία βραδινή περιπέτεια με αίσιο τέ-
λος έζησε χθες ένας αδέσποτος σκύλος 
στην Αλεξανδρούπολη. Το ζώο παγι-
δεύτηκε μέσα σε αγωγό ομβρίων στην 
περιοχή της Ηροδότου και συνεργείο 
της ΔΕΥΑΑ μαζί με εθελόντρια, κατά-
φεραν να το απεγκλωβίσουν.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλεξανδρού-
πολης Χαράλαμπος Μιχαηλίδης έγραψε 
στο προφίλ του στο facebook: “Διασώ-
σαμε μόλις τώρα τον μικρό μας φίλο, ο 
οποίος παγιδεύτηκε σε αγωγό ομβρί-
ων (βρόχινων) υδάτων επί της οδού 
Παναγάθου και Ηροδότου γωνία . Στα 
100 μέτρα από το σημείο εκτελούνται 
έργα φυσικού αερίου και ο σκυλάκος 
έπεσε μέσα και εισχώρησε στον αγωγό .

Μετά από κλήση που είχαμε σπεύ-
σαμε στο σημείο για την διάσωση του.

Ευχαριστώ πολύ την βάρδια του 
τμήματος Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
όπου ξηλώσανε με μεγάλη δυσκολία το 
καπάκι του φρεατίου, καθώς επίσης και 

την φίλη μας Dora LaGàzzola η οποία 
το προσέγγισε και τελικά το έβγαλε έξω 
. Οι μικροί μας φίλοι είναι ψυχούλες 
που χρειάζονται την βοήθεια μας, την 
φροντίδα μας και την προσοχή μας !

Τέλος καλό όλα καλά …”

για το αν γίνονται ή όχι παράνομες επανα-
προωθήσεις βρίσκεται εκτός κυβερνητικής 
γραμμής γιατί η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι 
οι ελληνικές αρχές δεν κάνουν push back, 
όπως σχολιάζει το news247.gr.

Κ.Η.

Το όνειρο της Νατάσας 
Η γνωστή ερμηνεύτρια Νατάσα Μποφί-

λιου μοιράστηκε με τους ακολούθους της 
στο Instagram ένα όνειρο που είδε, με 
αφορμή τους 92 ανθρώπους που βρέθη-
καν γυμνοί στον Έβρο. Ένα όμορφο, αισι-
όδοξο όνειρο, σε αντίθεση με τον εφιάλτη 
που λέγεται πραγματικότητα… 

Κ.Η. 

Σήμερα σας πηγαίνουμε μία βόλτα μέχρι το μακρινό Ντουμπάι, όχι με αεροπλάνο, αλλά με ιπτάμενο 
ταξί! Η κατασκευάστρια εταιρεία Xpeng επέλεξε τα κτίρια της μαρίνας ως φόντο για να παρουσιάσει 
τις πτήσεις του διθέσιου ταξί Xpeng X2. Κάτι μεταξύ ελικοπτέρου και drone, που στην Ελλάδα μπορεί 
να δούμε το 2100…

Η Ε.Ε. έχει τεράστιες ευθύνες 
για την ενεργειακή κρίση, Και 
σε ότι αφορά τον απόλυτο 
αιφνιδιασμό και σε ότι αφορά 
το ρόλο κομπάρσου στις γεω-
πολιτικές εξελίξεις και σε ό,τι 
αφορά το έλλειμμα εναλλακτι-
κής ενεργειακής στρατηγικής. 
Ωστόσο, οι ευθύνες της Ε.Ε. 
δεν πρέπει να αποτελούν άλ-
λοθι για τις επιλογές του κάθε 
κράτους – μέλους..  
Α. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ

H Ευρώπη είναι ένας κήπος... 
Είναι ο καλύτερος συνδυασμός 
πολιτικής ελευθερίας, οικονο-
μικής ευημερίας και κοινωνι-
κής συνοχής που μπορεί να 
οικοδομήσει η ανθρωπότητα. 
Ο υπόλοιπος κόσμος δεν είναι 
ακριβώς κήπος. Το μεγαλύτερο 
μέρος του υπόλοιπου κόσμου 
είναι ζούγκλα και η ζούγκλα 
μπορεί να εισβάλει στον κήπο.
Z. ΜΠΟΡΕΛ
ΥΠΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΕ
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Αναμένοντας τα τελικά αποτελέσματα 
με τη σταυροδοσία από τις εκλογές που 
διεξήχθησαν την Κυριακή 16/10 στον 
Ιατρικό Σύλλογο Έβρου, η εικόνα έχει 
ήδη διαμορφωθεί αναδεικνύοντας μια 
ανατροπή στα μέχρι πρότινος δεδομέ-
να του Διοικητικού Συμβουλίου. Φάνηκε 
πως η νεοεισερχόμενη ένωση δυνάμεων 
του συνδυασμού “Όλοι Μαζί” με επικε-
φαλής τον ακτινοδιαγνώστη Νίκο Πα-
νταζή έκανε πολύ δυναμική είσοδο στο 
χώρο, φτάνοντας στο ισχυρό ποσοστό 
39% και καταλαμβάνοντας 4 από τις 11 
έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Αυτό σημαίνει πως δεν επετεύχθη 
η επιθυμητή πλειοψηφία για κανέναν 
συνδυασμό, αφού η “Ανεξάρτητη Ενω-
τική Ιατρική Κίνηση” του νυν Προέδρου 
Ανδρέα Παπανδρούδη δεν κατάφερε το 
50%, φτάνοντας στο τελικό 48% με 5 
έδρες, ενώ η “Δημοκρατική Πανεπιστη-
μονική Κίνηση” με επικεφαλής το Σάββα 
Δευτεραίο κατέλαβε 2 έδρες με ποσο-
στό 13%. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος στη 
νέα διοίκηση θα πρέπει να αναδειχθεί με 
τις 6 από τις 11 ψήφους των νεοεκλε-
γέντων μελών, συνεπώς αναμένεται να 
προκύψει από συνένωση – συνεργασία 
δυνάμεων. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί η ημε-
ρομηνία σύγκλησης του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου προκειμένου να προχω-
ρήσει στη σύστασή του με τη διανομή 
αξιωμάτων. Αξιοσημείωτη είναι και η με-
γάλη συμμετοχή της ιατρικής κοινότητας 
στον Έβρο, καθώς πολλοί ήταν αυτοί – 
κυρίως οι νέοι γιατροί – οι οποίοι ενερ-
γοποιήθηκαν και, όπως από το αποτέ-

λεσμα φαίνεται, έκαναν την ανατροπή, 
δίνοντας ισχυρή δύναμη στη νέα ομάδα 
του Νίκου Πανταζή. 

Τα – ανεπίσημα – αποτελέσματα: 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙ-

ΝΗΣΗ | Ανδρέας Παπανδρούδης: 48% 
– 5 έδρες 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Νίκος Πανταζής: 39% – 
4 έδρες

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | Σάββας Δευτεραίος: 13% 
-2 έδρες

Το μήνυμα Παπανδρούδη
«Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω μέσα 

από την καρδιά μου, τους συναδέλφους 
που συμμετείχαν στις χθεσινές εκλογές 
του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου και ανέ-
δειξαν την παράταξή μας, την Ανεξάρ-
τητη Ενωτική Ιατρική Κίνηση, πρώτη 
δύναμη, με ποσοστό που πλησιάζει το 
50%. Οι δεσμεύσεις μας πρόκειται να 
τηρηθούν στο ακέραιο και θα τιμήσου-
με την εμπιστοσύνη των συναδέλφων.  
Επίσης, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ 
όλους τους υποψηφίους της παράταξης 
μας, για τον έντιμο και αξιοπρεπή προε-
κλογικό αγώνα που διεξήγαγαν. 

Συγχαίρω όλους τους εκλεγέντες και 
εύχομαι καλή και δημιουργική θητεία!! 

Η πορεία του Ιατρικού Συλλόγου 
Έβρου, τόσο τοπικά όσο και πανελλα-
δικά, θα συνεχιστεί, με την ίδια σοβα-
ρή, μεθοδική και δυναμική παρουσία 
για την επίλυση των προβλημάτων του 
Ιατρικού κλάδου και την προστασία της 
Δημόσιας υγείας».
radioevros.gr

Νέα δεδομένα στις 
εκλογές του Ιατρικού 
Συλλόγου Έβρου

Στα πλαίσια κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων – εργο-
ταξιακής σήμανσης του 
έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩ-
ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣ-
ΤΗΝΟΥ  "Κατασκευή Θερ-
μικού Σταθμού και δικτύων 
τηλεθέρμανσης αγροτικών 
θερμοκηπιακών εγκατα-
στάσεων και κτηρίων"», το 
τμήμα του οδικού δικτύου 
από τη διασταύρωση του 
δρόμου των χωριών Αγνά-
ντιας-Άνθειας ως το χωριό 
της Άνθειας θα παραμείνει 
κλειστό από την Τρίτη 18-
10-2022 έως και την Κυ-
ριακή 30-10-2022 για τις 
ανάγκες κατασκευής του 
έργου.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στις αρχές Νοεμβρίου εκτι-
μάται ότι θα καταβληθούν τα 
ποσά του «πρώτου βοηθή-

ματος» των 600 ευρώ σε 11 
πληγέντες από τις πλημμύρες 
του περασμένου Ιουνίου, σε 
Λεπτή, Νεοχώρι και άλλους 
οικισμούς του δήμου Ορε-
στιάδας, καθώς και τα ποσά 
που αντιστοιχούν στην απο-
ζημίωση «οικοσκευής πρώ-
της κατοικίας», σε όσους τα 
δικαιούνται. Το ποσό που έχει 
εγκριθεί για τις συγκεκριμέ-
νες αποζημιώσεις ανέρχεται 
σε 39.600 ευρώ

Τιμητική εκδήλωση για τους εθε-
λοντές που υποστήριξαν τη διε-
ξαγωγή του Run Greece Αλεξαν-
δρούπολη διοργανώνουν σημερα 
Τετάρτη ο ΣΕΓΑΣ, η Περιφερειακή 

Ενότητα Έβρου και ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης. Η εκδήλωση θα 
ξεκινήσει στις 6:30 το απόγευμα 
στο «Νομαρχείο» και στη διάρ-
κειά της θα απονεμηθούν στους 
εθελοντές και οι βεβαιώσεις συμ-
μετοχής τους στη διεξαγωγή του 
αγώνα. 

Μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 
θα πρέπει να υποβάλουν 
τις αιτήσεις τους οι εγκυ-
μονούσες γυναίκες που 
διαμένουν στις ενορίες 
της Μητρόπολης Διδυ-
μοτείχου, Ορεστιάδας και 
Σουφλίου και ενδιαφέ-
ρονται να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα υλικής υπο-
στήριξης των νεογέννη-
των και των οικογενειών 
τους με βρεφικά είδη

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Έργο αποκατάστασης της βατότητας και 
ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου 
Καμαριώτισσας, Θέρμων, Χώρας και Πα-
λαιόπολης προβλέπει η προγραμματική 
σύμβαση που υπέγραψαν ο Περιφερει-
άρχης ΑΜΘ, Χρήστος Μέτιος και ο δή-
μαρχος Σαμοθράκης, Νίκος Γαλατούμος.

 ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ Η ΠΡΩΤΙΑ 
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗ – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗ            

Αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα με τη σταυροδοσία 
από τις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή

Πρωτιά χωρίς αυτοδυνσμία για την Ανεξάρτητη 
Ενωτική Ιατρική Κίνηση του κ. Παπανδρούδη 
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της Κικής Ηπειρώτου 
Στην εκτίμηση – καταγγελία ότι 

«ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουρ-
γία χρυσωρυχείων στη Θράκη» προ-
χώρησε η παράταξη του Βαγγέλη 
Λαμπάκη «Πόλη & Πολίτες», κατη-
γορώντας παράλληλα τη δημοτική 
αρχή Αλεξανδρούπολης για κωλυ-
σιεργία και απραξία.

Υπενθυμίζεται πως, όπως έγι-
νε γνωστό πριν λίγους μήνες, το 
Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε 
δεκτή την προσφυγή της εταιρείας 
«Μεταλλευτική Θράκης», η οποία 
ζητούσε να διενεργήσει 16 ερευ-
νητικές γεωτρήσεις, σε μία έκταση 
20 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στην 
ευρύτερη περιοχή Σαπών-Συκορ-
ράχης, απορρίπτοντας ταυτόχρονα 
την σχετική αρνητική απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας – Θράκης και ζητώντας νέα 
εισήγηση.  

Μετά από αυτή την εξέλιξη ακο-
λούθησαν ανακοινώσεις φορέων 
και συλλόγων της Θράκης που επι-
καιροποιούσαν την πλήρη αντίθε-
σή τους με το έργο εξόρυξης χρυ-
σού σε Έβρο και Ροδόπη. Ωστόσο, 
λίγους μήνες μετά, όπως καταγ-
γέλλει η παράταξη Λαμπάκη, «η 
Αποκεντρωμένη Περιφέρεια χωρίς 
ουσιαστική στήριξη, νομική εξει-
δικευμένη συμπαράσταση και την 
τεκμηριωμένη επιστημονικά  άπο-
ψη μας, ΕΞΕΔΩΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ  Δηλ. ΑΝΟΙΞΕ 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΩΝ. Ο κος Ζα-
μπούκης τσιμουδιά ακόμη και στην 
υποχρέωση που έχει για ενημέρω-
ση. Είπαμε θα καταστραφούμε κι’ 
αυτός θα λειτουργεί ως Πρόεδρος 
Ανώνυμης Εταιρείας χωρίς να λο-
γοδοτεί και να λογαριάζει κανένα, 
φυσικά ούτε και το κυρίαρχο όργα-
νο του Δήμου μας δηλ. το Δημοτικό 
Συμβούλιο, με το οποίο κρατήσαμε 
τους χρυσοθήρες πάνω από 20 χρό-
νια μακριά. Τώρα στο ΣΤΕ έχουμε 
διπλό αγώνα αφού στους χρυσο-
θήρες προστέθηκε και η απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας 
υπέρ των χρυσοθήρων».

Παράλληλα, δίνεται στη δημοσι-
ότητα η απόφαση της Αποκεντρω-
μένης, από την οποία προκύπτουν 

ακριβώς τα 16 σημεία στα οποία θα 
πραγματοποιήσουν τα συνεργεία 
της εταιρείας χρυσού τις σχετικές 
έρευνες, οι οποίες έχουν προθεσμία 
ολοκλήρωσης το ένα έτος. 

«Παρακάτω παραθέτουμε ΤΙΣ 
ΠΛΗΓΕΣ που θ’ «ανοίξουν» οι χρυ-
σοθήρες στο τόπο μας, λέγοντας 
ότι το κλίμα με την έγκριση από-
φασης ερευνών έγειρε υπέρ των 

χρυσοθήρων.
Ρωτάμε τι ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΘΕΣΜΙ-

ΚΟΙ από τον Φεβρουάριο του 2022 
και επί 4 μήνες που δόθηκε η προ-
θεσμία στην Αποκεντρωμένη Πε-
ριφέρεια για έκδοση απόφασης;;;  

ΤΙΠΟΤΑ. Η ανάθεση στο νομικό 
επιτελείο έγινε μετά την εκπνοή των 
προθεσμιών. Τρέχουμε πίσω από τα 
γεγονότα», σημειώνει η παράταξη 
«Πόλη & Πολίτες». 

Οι εργασίες που προβλέπονται
Στην απόφαση της Αποκεντρω-

μένης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται 
ότι:  «.. οι έξι πρώτες γεωτρήσεις 
θα ανορυχθούν με τη μέθοδο της 
πυρηνοληψίας,  ενώ οι υπόλοιπες 
θα πραγματοποιηθούν με μικτή  μέ-
θοδο, δηλαδή τα πρώτα 100-150 
μέτρα στα οποία δεν αναμένεται με-
ταλλοφορία θα ανορυχθούν με τη 
μέθοδο της ανάστροφης κυκλοφο-
ρίας και σε μεγαλύτερα βάθη με τη 

μέθοδο της πυρηνοληψίας. 
Οι γεωτρήσεις πυρηνοληψίας  

θα γίνουν με τη χρήση περιστρο-
φικού γεωτρύπανου, ενώ οι γεω-
τρήσεις ανάστροφης κυκλοφορίας 
με τη χρήση σφύρας. Στις περιπτώ-
σεις μικτής μεθόδου ανόρυξης θα 
απαιτηθεί γεωτρύπανο διπλής δυ-
νατότητας… Σε κάθε θέση όπου θα 
πραγματοποιηθεί η ερευνητική γε-
ώτρηση θα αφαιρεθεί ποσότητα φυ-
τικής γης περίπου βάθους 20-30 
cm και εδαφικού υλικού περίπου 
βάθους 50-60 cm. Οι ποσότητες 
αυτές θα φυλαχθούν κατάλληλα, 
ώστε να χρησιμοποιηθούν κατά τη 
φάση αποκατάστασης». 

Μπαλάσκας (Eldorado Gold): 
Θα πραγματοποιήσουμε νέες 
επενδύσεις ύψους 1 δισ.

"Στόχος μας είναι να καταστή-
σουμε την Ελληνικός Χρυσός μια 
από τις σημαντικότερες μεταλλευ-
τικές εταιρείες στην Ευρώπη, καθι-
στώντας παράλληλα την Ελλάδα 3η 
μεγαλύτερη χώρα παραγωγής χρυ-

σού στην Ευρώπη" αναφέρει στο 
capital.gr ο Χρ. Μπαλάσκας αντι-
πρόεδρος και γενικός διευθυντής 
της Eldorado Gold. 

Ερωτηθείς για τους επόμενους 
στόχους το στρατηγικού σχεδίου 
της εταιρείας, εκτός από τις Σκου-
ριές, αναφέρει: «Στόχος μας είναι 
να καταστήσουμε την Ελληνικός 
Χρυσός μια από τις σημαντικότε-
ρες μεταλλευτικές εταιρείες στην 
Ευρώπη, καθιστώντας παράλληλα 
την Ελλάδα 3η μεγαλύτερη χώρα 
παραγωγής χρυσού στην Ευρώπη. 
Το επενδυτικό μας σχέδιο προβλέ-
πει νέες επενδύσεις περί το 1 δισ. 
ευρώ, μέσω των οποίων φιλοδο-
ξούμε να μετατρέψουμε τον ορυκτό 
πλούτο της Χαλκιδικής σε πηγή ευ-
ημερίας για  την εθνική οικονομία, 
την τοπική κοινωνία και την ευρύ-
τερη ανάπτυξη της περιοχής στην 
οποία δραστηριοποιούμαστε». 

 

«Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία 
χρυσωρυχείων στη Θράκη» 

ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΑΚΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ ΑΠΡΑΞΙΑ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ 
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΥΣΟΥ     

Τι προβλέπει η απόφαση 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Γεώργιος Λαζαρίδης  του Θεοδώρου και της Σεβαστής το γένος Χαραλαμπίδου που γεννήθηκε 
Έδεσσα και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Αθανασία Κουρτίδου του Προδρόμου και της Πανα-
γιώτας το γένος Στογιαννίδου που γεννήθηκε Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη 
πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης. Η απόφαση της Αποκεντρωμένης που ανοίγει το δρόμο 

για τις ερευνητικές εργασίες της εταιρείας χρυσού
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Το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού και Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων (DT&S), διασυνδέο-
ντας τις δράσεις του με τις τοπι-
κές κοινωνίες και με στόχο την 
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιο-
τήτων των πολιτών και την επί-
λυση προβλημάτων μέσα από τη 
χρήση προηγμένων τεχνολογι-
κών εργαλείων και εφαρμογών, 
υπέγραψε μνημόνια συνεργασί-
ας με τους Δήμους Αλεξανδρού-
πολης, Ιωαννιτών και Στροβό-
λου (Κύπρος). Η υπογραφή των 
Μνημονίων, πραγματοποιήθη-
κε τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, 
στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού και Ψηφια-
κών Δεξιοτήτων, παρουσία των 
δημάρχων κκ. Ανδρέα Παπαχα-
ραλάμπους, Δήμαρχο Στροβό-
λου, Ιωάννη Ζαμπούκη, Δήμαρ-
χο Αλεξανδρούπολης και Φώτη 
Βάββα, Αντιδήμαρχο Ψηφια-
κών Δεξιοτήτων και Οικονομι-
κών, Δήμου Ιωαννιτών και του 
Client Executive Δημόσιου Το-
μέα, Διευθυντή του Κέντρου, κ. 
Νίκου Λαμπρογεώργου. 

Μεταξύ των Δήμων Αλεξαν-
δρούπολης και Στροβόλου, και 
του Διεθνούς Κέντρου Ψηφια-
κού Μετασχηματισμού και Ψη-
φιακών Δεξιοτήτων θα αναπτυ-
χθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
συνεργασίας, όπου το DT&S θα 

παράσχει τον "έξυπνο" εξοπλισμό 
και το σύνολο των εφαρμογών 
και λογισμικού που απαιτούνται 
για την υλοποίησή του Προγράμ-
ματος τηλε-φροντίδας "Βοήθεια 
στο σπίτι", καθώς επίσης θα ανα-
λάβει και τη συντήρησή του. Από 
την πλευρά τους οι Δήμοι, συμ-
βάλλοντας στην επιτυχημένη 
υλοποίηση του Προγράμματος 
θα αναλάβουν τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες για την εφαρμο-
γή του προγράμματος σε δημό-
τες τους και την υποστήριξη του 
από το απαραίτητο προσωπικό. 

Επιπλέον δε, διευρύνοντας το 
πλαίσιο της συνεργασίας με τους 
Δήμους Ιωαννιτών και Στροβό-
λου, θα αναπτυχθούν δράσεις 
που σχετίζονται με συμβουλευ-
τική και υποστήριξη για την ανά-
πτυξη των προγραμμάτων τους 
για την ενίσχυση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων, ειδικές διαδικτυακές 
εκπαιδεύσεις σε μαθητές, καθώς 
επίσης συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες για δραστηριότητες σχετικά με 
τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 
στην Ενέργεια, το Περιβάλλον 
και την Πολιτική Προστασία. 

Μέσα από την ανάπτυξη αυ-
τών των συνεργασιών αποτυπώ-
νεται η ιδιαίτερη έμφαση που δί-
νει η Cisco και το Διεθνές Κέντρο 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και 
Ψηφιακών Δεξιοτήτων, στην έν-

νοια της τοπικής κοινωνίας με 
κύριο εκφραστή της, την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση. Διαμορφώνε-
ται ουσιαστικά ένας κοινός οδι-
κός χάρτης όπου εμβαθύνεται 
η έρευνα, μελέτη και ανάπτυξη 
καινοτόμων προγραμμάτων και 
πιλοτικών τεχνολογικών εφαρ-
μογών που αποσκοπούν σε νέ-
ες λύσεις για έξυπνες πόλεις, η 
ενίσχυση των ψηφιακών δεξι-
οτήτων, ενώ παράλληλα πραγ-
ματοποιείται μια ουσιαστική δι-
ασύνδεση εταιρειών, νεοφυών 
επιχειρήσεων (start-ups) και 
της επιστημονικής κοινότητας, 
για την μεταφορά τεχνολογίας 
και τεχνογνωσίας.

Δηλώσεις
 Ιωάννης Ζαμπούκης, 
Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης        

«Η υπογραφή του Μνημονί-
ου Συνεργασίας αποτελεί ένα 
ακόμη βήμα προς την ψηφιακή 
εποχή. Ο Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης συμπράττει αφενός με τον 

κορυφαίο στον κλάδο του και 
πρωτοπόρο, Κέντρο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού και Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων και αφετέρου με τον 
Δήμο Στροβόλου Κύπρου επι-
βεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας 
για εξωστρέφεια και ανάπτυξη 
συνεργασιών διεθνούς εμβέλει-
ας.  Στόχος μας να εργαστούμε 
από κοινού στην ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» με συνδυ-
ασμό δράσεων πρόληψης και 
προαγωγής υγείας με έξυπνο 
εξοπλισμό και εφαρμόζοντας 
τις σύγχρονες καινοτόμες με-
θόδους της τηλεϊατρικής, ώστε 
ανά πάσα στιγμή να παρέχεται 
υποστήριξη στους ανθρώπους 
του δήμου μας σε όποιο σημείο 
κι αν βρίσκονται.» 

Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους, 
Δήμαρχος Στροβόλου 

«Μνημόνιο με DT&S και Δή-
μο Αλεξανδρούπολης- SMART 
HEALTH -Boήθεια στο Σπίτι

Με μεγάλη μας χαρά συμμε-
τέχουμε σε αυτή την τόσο ση-
μαντική πρωτοβουλία, όπου ο 
ιδιωτικός τομέας και οι Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουρ-
γούν μία σύμπραξη με στόχο την 
κοινωνική πρόνοια. Ελπίζουμε 
σε μία παραγωγική συνεργασία, 
η οποία θα έχει σημαντικό αντί-
κτυπο στην κοινωνία. Σας ευχα-
ριστούμε όλους για τη συνδρομή 
σας στην μέχρι τώρα διαδικασία 
και ευελπιστούμε ότι αυτή θα εί-
ναι μόνο η αρχή για μια πολύτιμη 
σχέση συνεργασίας και προσφο-
ράς στον άνθρωπο! 

Μωυσής Ελισάφ, 
Δήμαρχος Ιωαννιτών 

«Η υπογραφή του Μνημονίου 
Συνεργασίας  αποτελεί ένα ακό-
μα βήμα στην κατεύθυνση υλο-
ποίησης της στρατηγικής ψηφι-
ακής αναβάθμισης και ψηφιακού 
μετασχηματισμού του του Δήμου 
μας σε ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ.

Ο Δήμος μας συμπράττει με 
το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχη-

ματισμού και Ψηφιακών Δεξι-
οτήτων, κορυφαίο φορέα στο 
τομέα των καινοτόμων τεχνο-
λογιών πληροφορικής και δι-
κτύων και τον Δήμο Στροβόλου 
Κύπρου, υλοποιώντας τον στρα-
τηγική της Δημοτικής Αρχής για 
εξωστρέφεια και ανάπτυξη δια-
δημοτικών και διεθνών συνερ-
γασιών στους τομείς καινοτομί-
ας και ΤΠΕ.

Στόχος μας είναι η ανάληψη 
πρωτοβουλιών για την ανάπτυ-
ξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών 
και ενημερωτικών προγραμμά-
των με σκοπό να ενισχυθούν οι 
ψηφιακές ικανότητες ομάδων 
πολιτών που επιθυμούν να απο-
κτήσουν εφόδια εξειδίκευσης για 
την αγορά εργασίας. Επιπλέον, 
θα διερευνηθούν οι πιθανές δι-
αδημοτικές συνέργειες σε έργα 
έξυπνων πόλεων και μεταφο-
ρά τεχνογνωσίας και εμπειρίας 
από και προς του δύο δήμους 
και το Κέντρο Ψηφιακού Μετα-
σχηματισμού και Ψηφιακών Δε-
ξιοτήτων.»

Συνεργασία με Δήμους Αλεξανδρούπολης, 
Ιωαννιτών και Στροβόλου

ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ           

«Το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού και Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων (DT&S),ενισχύει το αποτύπωμα 
του στις τοπικές κοινωνίες» σημειώνουν οι 
δήμαρχοι των τριών περιοχών

Μαθητές και μαθήτριες λυκεί-
ου από σχολεία έξι διαφορετικών 
χωρών υποδέχτηκε στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου 
ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
Γιάννης Ζαμπούκης, που βρέθη-
καν στην πόλη μας στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Erasmus.

Μαθητές από την Ιταλία, 
την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, 
τη Σουηδία, το Βέλγιο και το 1ο 
ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης συμμετέ-
χουν στο Πρόγραμμα Erasmus 
“How special are your needs? 
Can we help you?” με αντικεί-
μενο την προσβασιμότητα. Στο 
πλαίσιο αυτό επισκέφτηκαν δη-
μόσια κτίρια και ήλεγξαν κατά 

πόσο είναι φιλικά και προσβάσι-
μα σε άτομα με αναπηρία.

Κατά τη συνάντηση που είχαν 
με τον δήμαρχο, παρουσίασαν τα 
συμπεράσματά τους, διαπιστώ-
νοντας ότι ιδιαίτερα τα παλιά κτί-
ρια της πόλης, μεταξύ αυτών και 
σχολεία, δεν πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις για να χαρακτη-
ριστούν προσβάσιμα καθώς στε-
ρούνται ανελκυστήρων που δυ-
σχεραίνουν την πρόσβαση στον 
2ο όροφο του κτιρίου.

Ο δήμαρχος από την πλευρά 
του παρουσίασε όλες τις δράσεις 
στις οποίες προχώρησε και υλο-
ποίησε τα τελευταία τρία χρόνια, 
έχοντας ψηλά στην ατζέντα του 

το θέμα της προσβασιμότητας, 
όπως την υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας με την Εθνική Συ-
νομοσπονδία Ατόμων με ανα-
πηρία, τη δημιουργία περισσοτέ-
ρων από τριάντα νέων θέσεων 
στάθμευσης για ΑΜΕΑ και για 
πρώτη φορά και για εγκύους, τη 
δημιουργία δωματίου στοργής 

για τις νέες μητέρες στην είσοδο 
του δημαρχείου, τον εξοπλισμό 
των παραλιών με σύγχρονους 
μηχανισμούς seatrac και ειδι-
κού ηχητικού συστήματος που 
διευκολύνει την πρόσβαση των 
ατόμων με κινητικά προβλήματα 
ή με απώλεια όρασης μέσα στην 
θάλασσα, τα ηχητικά φανάρια, τη 

φιλοξενία παιδιών με αναπηρία 
στην κατασκήνωση του δήμου 
κατά τη θερινή περίοδο καθώς 
και την απόδοση και προβολή 
των αποφάσεων των συνεδριά-
σεων του δημοτικού συμβουλίου 
στη νοηματική γλώσσα.

Οι καθηγητές των σχολεί-
ων και κυρίως η διευθύντρια 

και η υπεύθυνη καθηγήτρια του 
project, κυρίες Σιτσανλή και 
Μαυρίδου αντίστοιχα, ευχαρί-
στησαν τον δήμαρχο για την άμε-
ση ανταπόκριση και τη φιλοξενία, 
ενώ τα παιδιά αποχώρησαν δη-
λώνοντας ενθουσιασμένα με την 
εμπειρία τους από τη συμμετο-
χή στο πρόγραμμα ανταλλαγής.

Μαθητές από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες υποδέχθηκε 
ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Από σχολεία έξι διαφορετικών χωρών στο 
πλαίσιο Erasmus – Συζήτησαν για θέματα 
προσβασιμότητας
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H Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης πε-
ριλαμβάνεται στην εξάδα των 
περιοχών της Ε.Ε. όπου η 
ανεργία των νέων ξεπερνού-
σε το 40% το 2021, σύμφωνα 
με στοιχεία της Eurostat. Πιο 
συγκεκριμένα, η ΑΜΘ είναι στη 
2η θέση, με ποσοστό 45,1%, 
την στιγμή που ο μέσος ευρω-
παϊκός όρος στην ανεργία των 
νέων δεν ξεπέρασε το 13%!  

Ειδικότερα, βάσει των στοι-
χείων της Ευρωπαϊκής Στατι-

στικής Αρχής,  το ποσοστό 
ανεργίας των νέων στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση διαμορφώ-
θηκε στο 13% το 2021, κατα-
γράφοντας μικρή υποχώρηση 
σε σχέση με το 2020, οπότε και 

είχε ανέλθει στο 13,3%. 
Η κρίση της πανδημίας και 

τα συνεπακόλουθα περιοριστι-
κά μέτρα έπληξαν δυσανάλο-
γα τους νέους στο κομμάτι της 
απασχόλησης, ειδικά το 2020, 
οπότε και το ποσοστό ανεργίας 
των νέων αυξήθηκε κατά 1,4 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το 
συνολικό ποσοστό ανεργίας 
αυξήθηκε κατά 0,4 μονάδες. 
Πέρυσι, η ανεργία των νέων 
στην Ε.Ε. μειώθηκε ελαφρώς, 
καταγράφοντας οριακή πτώση 

της τάξης του 0,3% ενώ το συ-
νολικό ποσοστό της ανεργίας 
υποχώρησε από 7,1% το 2020 
σε 7,0% το 2021.

Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία της Eurostat, η νό-

τια Ευρώπη καταγράφει υψη-
λά ποσοστά ανεργίας στους 
νέους. Συγκεκριμένα, σε 23 
περιφέρειες το ποσοστό του 
εργατικού δυναμικού ηλικίας 
15–29 ετών που ήταν άνεργο, 
άγγιζε ή ξεπερνούσε το 30% 
το 2021.

Σε έξι περιφέρειες, το πο-
σοστό της ανεργίας των νέων 
ξεπερνούσε το 40%. Συγκε-
κριμένα επρόκειτο για τις αυ-
τόνομες περιοχές της Θέουτα 
(56%) και της Μελίγια (41,9%) 
στην Ισπανία, την Ανατολική 
Μακεδονία- Θράκη (45,1%) 
και τη Δυτική Μακεδονία 
(42,3%) στην Ελλάδα, τη Μα-
γιότ (43%) στη Γαλλία και τη 
Σικελία (40,1%) στην Ιταλία.

Μείζον πρόβλημα 
Η ακρίβεια και η ανεργία 

είναι τα δύο σημαντικότερα 
προβλήματα που απασχολούν 
τους κατοίκους της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, σύμφωνα με δημο-
σκόπηση της Palmos Analysis 
που δημοσιεύτηκε πριν λίγους 
μήνες στην εφημερίδα «Μα-
κεδονία».  

Το Βαρόμετρο της Βόρειας 
Ελλάδας είναι μία έρευνα των 
τάσεων και στάσεων της κοι-
νής γνώμης, πάνω σε συγκε-
κριμένους θεματικούς άξονες 
όπως το γενικό πολιτικό και 
κοινωνικό κλίμα, την αξιολόγη-
ση των θεσμικών – πολιτικών 
οργανισμών και προσώπων, 
την καταγραφή – αξιολόγηση 

των κύριων προβλημάτων και 
προτεραιοτήτων και την απο-
τύπωση των πολιτικών τάσεων 
της περιόδου σε Κεντρικό και 

Περιφερειακό επίπεδο.
Η έρευνα διεξήχθη από 

την εταιρεία Palmos Analysis 
για λογαριασμό της Populus 
(Strategy and Insights), το 

διάστημα 14 έως 19 Ιουνίου, 
σε δείγμα 2.061 άνδρες και 
γυναίκες, ηλικίας άνω των 17 
ετών, με αναλογική κατανομή 
στις περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Δυτικής Μα-
κεδονίας και Ηπείρου.

Τα προβλήματα
Προβλήματα τα οποία έχουν 

να κάνουν με την καθημερινό-
τητα και την οικονομία αξιο-
λογούν ως σπουδαιότερα για 
την περιοχή τους οι κάτοικοι 
της περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης. Στην κο-
ρυφή της σχετικής λίστας φι-
γουράρουν η ακρίβεια (57%), 
η ανεργία (46%), αλλά και οι 
χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες 
εργασίας (19%), η ερημοποί-
ηση/μετανάστευση των νέων 
(17%) και ακολουθούν η έλ-
λειψη παραγωγικών επενδύ-
σεων, η υγεία/περίθαλψη και 
η πανδημία (16%). Χαμηλότε-
ρα βρίσκεται το προσφυγικό/
μεταναστευτικό (13%), αν και 
πρόκειται για μια περιφέρεια η 
οποία δέχεται πιέσεις από προ-

σφυγικά/μεταναστευτικά ρεύ-
ματα, ενώ πολύ πιο κάτω (5%) 
είναι τα ζητήματα εγκληματι-
κότητας και ασφάλειας.
Κ.Η. 

Ευρωπαϊκό μετάλλιο στην ανεργία 
των νέων για την Περιφέρεια ΑΜΘ

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ 45% ΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΩΣ 
29 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΘ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ 
ΠΟΥ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 13%              

Η ανεργία και η ακρίβεια, τα βασικά 
προβλήματα στην ΑΜΘ,  σύμφωνα με 
δημοσκόπηση 

H επανεκκίνηση της παραγω-
γικής μηχανής μετά τους περιο-
ρισμούς που έθεσε η πανδημία 
δεν απογείωσε την απασχόλη-
ση, παρά τους κυβερνητικούς 
ισχυρισμούς. Τα στοιχεία από το 
Πληροφοριακό Σύστημα «Εργά-
νη», στο οποίο καταγράφονται 
προσλήψεις, απολύσεις και απο-
χωρήσεις, καταδεικνύουν ότι το 
πρώτο εννιάμηνο του 2022 ναι 
μεν το ισοζύγιο της απασχόλη-
σης ήταν θετικό (+263.463 νέες 
θέσεις εργασίας), αλλά παρέμει-
νε χαμηλότερο από αυτό που 
είχε καταγραφεί το αντίστοιχο 
εννιάμηνο του 2021 (+284.857 
νέες θέσεις εργασίας).

Οι 21.394 λιγότερες νέες θέ-
σεις εργασίας το 2022 έναντι 
του 2021, ακόμη κι αν συνδέο-
νται με την αδυναμία εύρεσης 
προσωπικού στις τουριστικές 

περιοχές τους θερινούς μήνες, 
δείχνουν ενδεχομένως το «τα-
βάνι» στο οποίο μπορεί να φτά-
σει η απασχόληση στην ελληνική 
αγορά εργασίας.

Είναι χαρακτηριστικό δε ότι, 
ακόμη και στον Σεπτέμβριο του 
2022, ο δείκτης απασχόλησης 
εμφανίζει βελτίωση (+26.238 
νέες θέσεις εργασίας) σε σχέ-
ση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2021 (+19.727 νέες θέσεις), 
αλλά συνοδεύεται και από τη 
μεγάλη αύξηση της μερικής 
απασχόλησης και άρα των μι-
σθωτών που αμείβονται με λι-
γότερα από 400-500 ευρώ τον 
μήνα. Το ποσοστό της μερικής 
απασχόλησης στις νέες θέσεις 
εργασίας του Σεπτεμβρίου αγ-
γίζει το 43,97%, η πλήρης το 
47,36% και η εκ περιτροπής το 
8,07%. Σε επίπεδο εννιαμήνου 

το ποσοστό των νέων προσλή-
ψεων μερικής απασχόλησης 
είναι 38,76% και πλήρους το 
52,27%.

Αναλυτικά, στα στοιχεία του 
Πληροφοριακού Συστήματος 
«Εργάνη» για το εννιάμηνο του 
2022 περιλαμβάνονται και τα 
εξής:

■ Αθροιστικά, οι αναγγελί-
ες προσλήψεων ανήλθαν στις 
2.261.137 θέσεις εργασίας και 
οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 
1.997.674, εκ των οποίων οι 
1.139.696 ήταν αποτέλεσμα 
καταγγελιών συμβάσεων αο-
ρίστου χρόνου ή λήξεων συμ-
βάσεων ορισμένου χρόνου και 

οι 857.978 οικειοθελείς απο-
χωρήσεις.

■ Tα επαγγέλματα με τη με-
γαλύτερη ζήτηση παραμένουν 
εκτός του τομέα μεταποίησης 
και εντοπίζονται στην σφαίρα 
των υπηρεσιών (δημόσια διοί-
κηση και άμυνα, υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση, δραστη-

ριότητες στους τομείς της κοι-
νωνικής μέριμνας χωρίς παρο-
χή καταλύματος, αθλητισμού, 
διασκέδασης, ψυχαγωγίας και 
ανθρώπινης υγείας).

■ Τα επαγγέλματα που εμ-
φάνισαν μείωση απασχόλησης 
εντοπίζονται στις δραστηριότη-
τες ενοικίασης και εκμίσθωσης, 
στο λιανικό εμπόριο, τη βιομη-
χανία τροφίμων, τα καταλύματα 
και τις δραστηριότητες υπηρε-
σιών εστίαση.

■ Στα 10 πρώτα επαγγέλμα-
τα σε μεγάλη ζήτηση περιλαμ-
βάνονται τα εξής: καθηγητές, 
δάσκαλοι και άλλοι εκπαι-
δευτικοί, υπάλληλοι γραφεί-
ου, καθαριστές-καθαρίστριες, 
βρεφοκόμοι, παιδοκόμοι και νη-
πιαγωγοί, γυμναστές, προπονη-
τές και επαγγελματίες αθλητές, 
συνοδοί μαθητών νοσηλευτές, 
φυσικοθεραπευτές, ψυχολό-
γοι, ανθρωπολόγοι και κοινω-
νικοί λειτουργοί, οδηγοί διαφό-
ρων επαγγελματικών οχημάτων, 
μουσικοί, χορευτές, μίμοι.
Χρ.. Κοψίνη – efsyn.gr

Περισσότερες, αλλά χειρότερες οι θέσεις εργασίας το 2022
Τι δείχνουν τα στοιχεία του συστήματος 
«Εργάνη» για προσλήψεις, απολύσεις και 
αποχωρήσεις το α΄ 9μηνο του έτους

Ξεπέρασε το 45% το ποσοστό των ατόμων ως 29 ετών στην ΑΜΘ που δεν 
έχουν εργασία, την στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 13%

Η κρίση της πανδημίας και τα 
συνεπακόλουθα περιοριστικά 
μέτρα έπληξαν δυσανάλογα 
τους νέους στο κομμάτι της 

απασχόλησης

Η ακρίβεια και η ανεργία είναι τα 
δύο σημαντικότερα προβλήματα 
που απασχολούν τους κατοίκους 

της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης
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της Κικής Ηπειρώτου 
Η 12η Γιορτή Μανιταριών 

επιστρέφει στο δάσος της Δα-
διάς το διήμερο 5 – 6 Νοεμ-
βρίου, σε μία περίοδο πολύ 
ιδιαίτερη τόσο για το ίδιο το 
δάσος, όσο και για την ευρύ-
τερη περιοχή και τους κατοί-
κους της, μετά την καλοκαιρι-
νή καταστροφή.

Κάθε πρώτο Σαββατοκύ-
ριακο του Νοεμβρίου η Περι-
φέρεια ΑΜΘ σε συνεργασία 
με τον Αθλητικό Επιμορφω-
τικό Σύλλογο «ΑΚΡΙΤΑΣ ΔΑ-
ΔΙΑΣ» και το Δήμο Σουφλί-
ου πραγματοποιεί τη διήμερη 
Γιορτή στο δάσος της Δαδιάς, 
η οποία έχει εκπαιδευτικό, φυ-
σιολατρικό, περιβαλλοντικό 
αλλά και ψυχαγωγικό χαρα-
κτήρα.

 Η 12η Γιορτή Μανιταριών 
στο δάσος της Δαδιάς θα δι-
αρκέσει δύο μέρες και θα 
πραγματοποιηθεί στον προ-
αύλιο χώρο του ξενοδοχείου 
«FOREST INN» στη Δαδιά. Θα 
έχουν την ευκαιρία όσοι πα-
ραβρεθούν στη γιορτή, ντόπιοι 
και τουρίστες, να γνωρίσουν 
εδώδιμα ήμερα και άγρια μα-
νιτάρια όπως και μη εδώδι-
μα. Το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια 
και ομιλίες από εισηγητές 
που γνωρίζουν το αντικείμε-
νο. Επίσης θα γίνει αναφορά 
στην αποξήρανση μανιταριών 
και όσοι παρευρεθούν στην 
ομιλία θα έχουν την ευκαιρία 
να αποξηράνουν και οι ίδιοι 
μανιτάρια. Θα γίνουν εξορμή-
σεις στο βουνό για συλλογή 
και ταυτοποίηση μανιταριών, 
ενώ θα υπάρχει εκπαιδευμέ-
νος σκύλος για την ανεύρεσης 
και συλλογή του μανιταριού 
τρούφας, καθώς και μουσική 
μπάντα για να στηθεί γλέντι 
τις δυο μέρες που θα πραγμα-
τοποιηθεί η γιορτή. Επίσης θα 
υπάρχει chef που θα ετοιμάσει 
εδέσματα με κύριο συστατικό 
το μανιτάρι, όπως σούπες, πί-
τες κλπ.

Σκοπός της συγκεκριμέ-
νης δράσης είναι να δώσει 
την ευκαιρία σε ανθρώπους 
που αγαπούν τη φύση, αλλά 
και σε όσους θα ήθελαν να 
μάθουν για τον παράξενο και 
μυστηριώδη κόσμο των μανι-
ταριών να τα γνωρίσουν στο 
φυσικό τους χώρο, να τα συλ-
λέξουν και να μπορούν να τα 
αναγνωρίσουν με την καθο-
δήγηση ανθρώπων που έχουν 
μεγάλη γνώση και εμπειρία 
στο αντικείμενο.

Όλες οι ελπίδες για 
αναζωογόνηση της 
περιοχής στη Γιορτή 
Μανιταριών 

Στόχοι της Γιορτής είναι η 
γνωριμία των ανθρώπων με 
τον κόσμο των μανιταριών, η 
ανάπτυξη της μανιταροφιλίας 
και η προβολή του μανιταρο-
λογικού πλούτου της περιοχής, 
σε μία περίοδο πολύ ξεχωριστή. 
Η φωτιά του καλοκαιριού, πέρα 
από την οικολογική καταστρο-
φή, είχε σοβαρό αντίκτυπο και 
στην επισκεψιμότητα στο δά-
σος και την ευρύτερη περιοχή. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της Δαδιάς Ηλία Βίντζη  η μεί-
ωση στην επισκεψιμότητα άγ-
γιξε φέτος το 50% σε σχέση με 
την περυσινή χρονιά και σε σχέ-
ση με τα χρόνια προ πανδημί-
ας ξεπέρασε το 80%, τον μήνα 
Αύγουστο. Όπως είχε αναφέ-
ρει στην ΕΡΤ ο κ. Βίντζης, ελ-
πίδα όλων, είναι η Γιορτή Μα-
νιταριών, προσδοκώντας στην 
μεγάλη επισκεψιμότητα και 
την αγάπη του κόσμου για την 
γιορτή ως μια τονωτική ένε-
ση στην περιοχή που προσπα-
θεί να αντέξει «με νύχια και με 
δόντια».

Έρχεται η 12η Γιορτή Μανιταριών 
στο δάσος της Δαδιάς!

ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΤΙΣ 5 & 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΜΕ 
ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΡΑΣΕΩΝ           

Στόχος να αποκτήσει και πάλι ζωή το 
δάσος που δοκιμάστηκε το καλοκαίρι
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Περισσότεροι από 80 δημοσιογρά-
φοι, εργαζόμενοι στην Ενημέρωση, 
ερευνητές, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών 
οργανισμών για τη δημοσιογραφία 
και τα ΜΜΕ, εκπρόσωποι των ελλη-
νικών ενώσεων συντακτών και πολι-
τικοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες 
του 17ου Δημοσιογραφικού Συνεδρί-
ου Σαμοθράκης, που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 21-23 Οκτωβρίου στο 
νησί της Σαμοθράκης. 

Το Συνέδριο, που για περισσότερα 
από 15 χρόνια αποτέλεσε θεσμό για 
την ελληνική δημοσιογραφία, ανα-
βιώνει φέτος μετά από χρόνια, με 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε 
συνεργασία με τις Ενώσεις Συντα-
κτών και με την υποστήριξη της Γε-
νικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης. 

 Αντικείμενο των εργασιών θα εί-
ναι η Ασφάλεια των Δημοσιογράφων 
και η Ελευθερία του Τύπου, ζητήματα 
που απασχολούν σε κορυφαίο επίπε-
δο τον ευρωπαϊκό διάλογο για την 
Ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Πράξη για 
την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, 
οι επιθέσεις που δέχονται οι εργαζό-
μενοι στην Ενημέρωση, τo φαινόμενο 
των SLAPPS, οι παράγοντες που πε-
ριορίζουν την ελευθερία του Τύπου 
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι 
μεταξύ των θεματικών πεδίων που θα 
συζητήσουν οι σύνεδροι.   

Το αναλυτικό πρόγραμμα του 
Συνεδρίου, οι εισηγητές και άλλες 
πληροφορίες είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα της διοργάνωσης: press-
samothraki.gr

Στην ίδια σελίδα μπορούν να δη-
λώσουν το ενδιαφέρον τους όσοι 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ερ-
γασίες του Συνεδρίου διαδικτυακά. 

Σάββατο 22 Οκτωβρίου
• 8.30-09.00 Εγγραφές
• 09.00-09.30 Έναρξη – Χαιρετισμοί
• 09.30-11.00 Δημοσιογράφοι στο 

στόχαστρο. Απειλές, επιθέσεις, βία.
Συντονισμός: Σωτήρης Τριαντα-

φύλλου, πρόεδρος ΠΟΕΣΥ
Δώρα Αυγέρη, δημοσιογράφος, 

βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Marc Gruber,  Media Expert
Κώστας Ζαφειρόπουλος, δημο-

σιογράφος, Μεσογειακό Ινστιτούτο 
Ερευνητικής Δημοσιογραφίας

Μανόλης Κοττάκης, δημοσιογρά-
φος, διευθυντής εφημερίδας ΕΣΤΙΑ

Χρήστος Μπόνης, Ένωση  Φωτο-
ρεπόρτερ Ελλάδας

Γρηγόρης Γερακαράκος,  Πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  
Αστυνομικών
• 11.00-12.30 Τι απειλεί την ελευ-

θερία του Τύπου στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα; Οι έρευνες,  οι κατα-
τάξεις, οι αντιδράσεις, οι αναγκαίες 
παρεμβάσεις.
Συντονισμός: Γιώργος Γαβαλάς, Β’ 

Αντιπρόεδρος ΕΣΗΕΑ
Σοφία Βούλτεψη, Υφυπουργός 

Μετανάστευσης και Ασύλου
Maja Sever,  πρόεδρος Ευρωπα-

ϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων 
Laurens Hueting,ECPMF – Media 

Freedom Rapid Response
Τάσος Τέλλογλου, δημοσιογρά-

φος, insidestory.gr
Μπάμπης Παπαπαναγιώτου, δημο-

σιογράφος, Ελεύθερος Τύπος
Γιώργος Χρηστίδης, δημοσιογρά-

φος, Ένωση Ανταποκριτών Ξένου 

Τύπου
• 12.30-13.00 Διάλειμμα
• 13.00-14.15 Οι πρωτοβουλίες της 

ΕΕ και οι προσδοκίες του δημοσι-
ογραφικού κόσμου. 
Από τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την προάσπιση της 
ασφάλειας των δημοσιογράφων ως 
την  Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευ-
θερία των Μέσων Ενημέρωσης. Τι 
σημαίνουν στην πράξη για τους δη-
μοσιογράφους;

Συντονισμός: Νίκος Καρράς, πρό-
εδρος ΕΣΗΕΜ-Θ

Renate Schroeder, διευθύντρια 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσι-

ογράφων
Δημήτρης Γαλαμάτης, Γενικός 

Γραμματέας Ενημέρωσης και Επι-
κοινωνίας

Νίκος Παναγιώτου, Αν. Καθηγητής, 
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, 
ΑΠΘ 

Πάσχος Μανδραβέλης, δημοσιο-
γράφος, Καθημερινή

Κώστας Αρβανίτης, Ευρωβουλευ-
τής ΣΥΡΙΖΑ
• 14.30-15.30 Γεύμα
• 15.30-17.00 Aγωγές και SLAPPS 

εναντίον της ελεύθερης ενημέρω-
σης
Συντονισμός: Κυριάκος Κορτέσης, 

πρόεδρος ΕΣΗΕΠΗΝ
Flutura Kusari, ECPMF
Μαρία Τσίπρα, Νομική υπηρεσία 

ΠΟΕΣΥ
Τάσος  Σαραντής, δημοσιογράφος, 

Εφημερίδα των Συντακτών
Σταυρούλα Πουλημένη, δημοσιο-

γράφος, alterthess.gr
Θοδωρής Χονδρόγιαννος, δημο-

σιογράφος, Reporters United
Κατερίνα Γαλανού, δημοσιογρά-

φος, liberal.gr
Βαγγέλης Δεληπέτρος, δημοσιο-

γράφος, Documento
• 17.00-18.30 Συνθήκες κρίσης και 

Ελευθερία του Τύπου
Τι μας δίδαξαν η πανδημία και ο 

πόλεμος στην Ουκρανία. 
Συντονισμός: Θέμης Μπερεδήμας, 

Πρόεδρος ΕΣΠΗΤ
Ελένη Διαφωνίδου, δημοσιογρά-

φος, εκδότρια εφημερίδας  Εμπρός 
(Ξάνθη)

Ανδρέας Παναγόπουλος, δημοσι-
ογράφος, Digital Alter Ego Media

Χρήστος Νικολαΐδης, δημοσιογρά-
φος, SKAI

Ελβίρα Κρίθαρη,  δημοσιογρά-
φος, ΕΡΤ

Nία Αβδελλή, δημοσιογράφος, 
ΕΡΤ
• 18.30-19.00 Συμπεράσματα – 

Προτάσεις
Συντονισμός: Γιώργος Τσιγκλιφύ-

σης, πρόεδρος ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ

Η Σαμοθράκη γίνεται και πάλι κέντρο 
διαλόγου για τη Δημοσιογραφία

ΣΤΙΣ 21-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ 17Ο 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ    

Αντικείμενο των εργασιών θα είναι η Ασφάλεια 
των Δημοσιογράφων και η Ελευθερία του 
Τύπου, ζητήματα που απασχολούν σε κορυφαίο 
επίπεδο τον ευρωπαϊκό διάλογο για την 
Ενημέρωση 

Από την εργολήπτρια 
εταιρία του έργου εγκατά-
στασης δικτύου φυσικού 
αερίου στην Αλεξανδρού-
πολη ανακοινώνεται ότι 
από τις 16/10/2022 έως 
τις 31/10/2022 (πλην των 
ωρών κοινής ησυχίας) προ-

βλέπεται να πραγματοποιη-
θούν εργασίες στις ακόλου-
θες οδούς:

Ροδόπης, Σαμοθράκης, 
Βιζυηνού, Τρωάδος, Αδα-
μάντιου Κοραή, Σκαμάν-
δρου, Ελλησπόντου, Ορε-
στιάδος, Μουδανιών

Απολλωνιάδος, Κρήτης, 
Έλλης, Κίου, Οικονόμου, 
Τρικούπη, Κωλέττη, Ζαρί-
φη, Φερραίου, Λεωφόρος 
Δημοκρατίας

Καρτάλη, Θουκιδίδου, 
Τενέδου, Παναγάθου, Σα-
λάτου

Μπέτσου, Περιφερεια-
κός, Παναγάθου, Ηφαίστου

Ζυμβρακάκη, Χίου, Λή-
μνου, Κωνσταντινουπόλε-
ως, Υψηλάντου

Συνθήκη Λωζάνης, Καρ-
βάλης, Καππαδοκίας, Συλ-

λατών
Όπως αναφέρεται, στην 

περιοχή Απολλωνιάδας θα 
πραγματοποιηθούν ασφαλ-
τοστρώσεις. Για την ιστο-
ρία να σημειώσουμε ότι 
από τον Μάιο που σκάφτη-
κε η περιοχή, τον Αύγου-
στο ασφαλτοστρώθηκε μία 
οδός (Βιζυηνού) και πριν λί-
γες μέρες τμήμα της Ελλης 
και της Κίου. Όλη η υπό-
λοιπη περιοχή είναι ακόμη 
μέσα στη σκόνη και τις λά-
σπες.

Αλεξανδρούπολη: Πού θα γίνουν εργασίες 
για το φυσικό αέριο ως τέλη Οκτώβρη

Στην Απολλωνιάδα ανακοινώθηκαν 
(για πολλοστή φορά) εργασίες 
ασφαλτόστρωσης
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Χρονογράφημα

Η ιστορία μιας ανήλικης πόρνης 
Μέρος 7ο 

Ο 
λόγος που η Γεωργία κρατού-
σε σε απόσταση την Μυρσίνη 
ήταν γιατί στην πραγματικό-
τητα τη ντρεπόταν. Αν και από 
τις περιγραφές της μάνας της 
γνώριζε ότι ήταν μία γυναίκα 

καλλιεργημένη, αλλά και ανοιχτόμυαλη. Ένας 
άνθρωπος που θα μπορούσε να της εξο-
μολογηθεί ό,τι είχε κλειδωμένο βα-
θιά στην ψυχή της. Παρόλα αυτά 
όμως γι’ αρκετό καιρό, όσο κι αν 
δεν το ήθελε, συνέχισε να είναι 
απόμακρη απέναντι της.  Με την 
Ευθαλία οι σχέσεις της  ήταν 
σχεδόν τυπικές, χωρίς μελοδρα-
ματισμούς κι εξάρσεις. Άλλωστε 
είχε μάθει για κείνη ότι ήταν μία 
γυναίκα που δύσκολα εξέφραζε 
τα συναισθήματά της. Όμως αυτό την 
έκανε να την αγαπάει ακόμα περισ-
σότερο. Γιατί παρά τη φαινομενική 
αυστηρότητα και απάθεια που έδει-
χνε, η Ευθαλία ήταν ένας άνθρωπος 
ευαίσθητος, αλλά και σκληρός όταν 
έπρεπε. Ωστόσο, θεωρούσε ηθικό καθήκον 
της να βοηθήσει την αδελφοποίητή της Χα-
ρίκλεια σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή. 

Οι μέρες πέρασαν γρήγορα, γεμάτες αναμνή-
σεις, φορτίζοντας  συναισθηματικά την ατμόσφαι-
ρα του αρχοντικού. Η Χαρίκλεια ένιωθε ότι τώρα 
πια έπρεπε να επιστρέψει στον Ηλία της, μιας και 
άφηνε την κόρη της στα   χέρια ανθρώπων που 
εμπιστευόταν απόλυτα. Δύο μέρες πριν πάρει το 
δρόμο της επιστροφής η θετή της μητέρα εξομο-
λογήθηκε στις τρεις γυναίκες ότι θα ήταν καλό να 
επισκεφτούν ένα μέρος που για κείνη θεωρούνταν 
ιερό. Τη σπηλιά,  το σημείο όπου η Βασιλεία αφού 
γέννησε άφησε την τελευταία της πνοή, αλλά κι αν 
προλάβαιναν να πήγαιναν και στο νεκροταφείο, εκεί 
όπου η ταλαιπωρημένη της ψυχή αναπαυόταν. Η 
Χαρίκλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της 
στην γενέτειρα της, απέφευγε επιμελώς να επισκε-
φτεί το μνήμα της γυναίκας που την έφερε στη ζωή. 
Αν και δεν ήξερε πραγματικά το γιατί. Προσπαθού-
σε να δικαιολογήσει τον εαυτό της προφασιζόμενη 
ότι δεν είχε χρόνο. Φτηνές δικαιολογίες που δεν 
γινόταν πιστευτές από κανέναν, ούτε καν από την 
ίδια. Η Μυρσίνη που γνώριζε καλά το χαρακτήρα 
της καταλάβαινε πόσο δύσκολο ήταν η θετή της 
κόρη να διαχειριστεί γεγονότα τόσο σοβαρά που 
στοίχειωναν το παρελθόν της, αλλά και βάραιναν 
το παρόν και το μέλλον της. Δυστυχώς όμως ήταν 
η ώρα και κείνη να εκπληρώσει την υπόσχεση που 
είχε δώσει πριν από πενήντα ολόκληρα χρόνια πά-
νω από το άψυχο κορμί της Βασιλείας. 

Μία ακόμα μέρα χώριζε την Χαρίκλεια από το 
δύσκολο ταξίδι του  γυρισμού. Νωρίς το πρωί οι 
τέσσερις γυναίκες ανεβαίνοντας στ’ άλογά τους και 
με τη συνοδεία ενός υπηρέτη ξεκίνησαν για τη σπη-
λιά που βρισκόταν έξω από την πόλη. Ο ήλιος είχε 
αρχίσει σιγά σιγά ν’ ανατέλλει, ενώ το κρύο εξαιτίας 
της πάχνης που είχε καλύψει τα πάντα ήταν τσου-
χτερό. Η ηλικιωμένη γυναίκα παρά τα εβδομήντα 
πέντε της χρόνια μπορούσε ακόμα να ιππεύει αγέ-
ρωχη. Οι συνταξιδιώτισσες της την ακολουθούσαν 
βουβές, χαμένες στις δικές τους έγνοιες. Μετά από 
μία ώρα δρόμο έφτασαν έξω απ’ τη σπηλιά. Τίπο-
τα δεν είχε αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Άγρια κι 
αφιλόξενη, έκρυβε καλά τα μυστικά της. Η Μυρσί-
νη κατεβαίνοντας πρώτη από το άλογο, έκανε νό-
ημα στον υπηρέτη να μην την ακολουθήσει. Ήθελε 
να μπει μέσα μόνη, ώστε να αφεθεί για λίγο στις 
αναμνήσεις της. Περπάτησε αργά πάνω στις κακο-
τράχαλες πέτρες με όση σταθερότητα της επέτρε-
πε το γερασμένο σώμα της. Γύρω απομεινάρια από 
μισοκαμμένα ξύλα και στάχτες  μαρτυρούσαν ότι ο 
χώρος αυτός είχε γίνει καταφύγιο για ανθρώπους 

κατατρεγμένους. Η Μυρσίνη ένιωθε ότι τίποτα δεν 
είχε επισκιάσει μέσα στη σπηλιά τη δραματική πα-
ρουσία της Βασιλείας. Αισθανόταν την ψυχή της 
να πλανάτε στον χώρο. Κλείνοντας τα μάτια της ο 
χρόνος γύρισε πίσω στις ώρες εκείνες που μετέπει-
τα  την ωρίμασαν και την καθόρισαν ως άνθρωπο. 
Προσπαθούσε να μην παρασυρθεί από τα έντονα 

συναισθήματα που την κατέκλεισαν. Ανοίγο-
ντας τα μάτια της αντίκρισε τις τρεις γυ-

ναίκες της ζωής της που στεκόταν στο 
πλάι αμίλητες. Η Χαρίκλεια έσκυψε και 
φίλησε το χώμα όπου μία γυναίκα, 
η μάνα της, έφερε στον κόσμο μία 
άλλη γυναίκα με τίμημα την ίδια της 
τη ζωή. Προσπαθούσε να μην ξεσπά-
σει σε λυγμούς για να μη στεναχω-

ρήσει τους δικούς της. Το βλέμμα της 
περιπλανιόταν στη σπηλιά, προσπαθώ-

ντας ν’ ανακαλύψει κάτι από κείνη τη μέρα. 
Η Γεωργία ένιωθε σοκαρισμένη, αλλά και 
τρομοκρατημένη, γιατί φοβόταν μήπως κι 
αυτή έχει την τύχη της γιαγιάς της. Τα λε-
πτά κύλισαν μέσα στην απόλυτη σιωπή. Ο 
χώρος για κείνες ήταν ιερός και τα λόγια 

τούτες τις στιγμές ήταν περιττά. Αισθάνονταν ότι 
είχαν χαθεί στο βάθος της αιωνιότητας του παρελ-
θόντος. Βγαίνοντας έξω από τη σπηλιά η Μυρσίνη 
ήταν ικανοποιημένη γιατί μπόρεσε ν’ εκπληρώσει 
την υπόσχεσή της. Τώρα πια ένιωθε ψυχικά έτοιμη 
να βοηθήσει την Γεωργία να φέρει στον κόσμο με 
ασφάλεια το παιδί της. Στο δρόμο της επιστροφής 
άρχισε για πρώτη φορά να δημιουργείται στη νεα-
ρή  εγκυμονούσα το αίσθημα της συμπόνιας για τη 
μάνα της, συνειδητοποιώντας την τραγικότητα που 
βίωσε από τη γέννησή της και που αργότερα όλο 
αυτό συνέβαλε στο να γίνει υπερπροστατευτική με 
τους ανθρώπους που αγαπούσε. 

Η υπόλοιπη μέρα κύλισε ήσυχα, χωρίς καμία 
κουβέντα για τα όσα είχαν διαδραματιστεί από  το 
πρωί. Η Χαρίκλεια με την κόρη και την εξαδέλφη 
της ετοίμασε τους μπόγους και τα πεσκέσια για το 
ταξίδι. Ενώ στο λίγο ελεύθερο χρόνο που της απέ-
μεινε χάθηκε στη στοργική αγκαλιά του ανθρώπου 
που την κράτησε στη ζωή και την φώναζε μάνα   

Η Γεωργία συναισθηματικά φορτισμένη από τα 
γεγονότα αναζήτησε καταφύγιο στα λόγια παρη-
γοριάς του Ισίδωρου. Εκείνος την άκουγε να του 
διηγείται τα όσα βίωσε στη σπηλιά. Προσπαθώ-
ντας να της δώσει κουράγιο της διάβασε κείμενα 
με τους βίους των αγίων. Ήθελε να ελπίζει ότι ίσως 
με τη Γεωργία του δόθηκε η ευκαιρία να γαλουχή-
σει σύμφωνα με τις δικές του αρχές και πιστεύω 
ένα νέο άνθρωπο, μιας και η νεαρή κοπέλα, αν και 
ήταν είκοσι χρονών, δεν είχε αναπτύξει ακόμα μία 
ιδιαίτερη και ξεχωριστή προσωπικότητα. 

Η επόμενη μέρα δεν άργησε να φανεί. Η Χαρί-
κλεια ξύπνησε πολύ νωρίς γιατί ήθελε να έχει το 
χρόνο σύμμαχο στο ταξίδι της. Όσο κι αν επέμεναν 
οι συγγενείς της να τη συνοδεύσει ένας υπηρέτης 
εκείνη αρνήθηκε. Εξάλλου ήξερε καλά να προ-
στατεύει τον εαυτό της. Η ώρα του αποχωρισμού 
ήταν δύσκολη. Η Γεωργία ξέσπασε σε κλάματα, 
παρασύροντας τη μάνα της, αλλά και την Ευθαλία 
που αντιπαθούσε τους μελοδραματισμούς. Τέτοιες 
αντιδράσεις ήταν υπερβολικές, καθώς η Χαρίκλεια 
μετά το τέλος των εορτών θα ξαναεπέστρεφε. Είχε 
αποφασίσει να πηγαινοέρχεται για όσο καιρό χρει-
αστεί μέχρι να γεννήσει η κόρη της. Στον Ηλία της 
είχε σκοπό να του φανερώσει τον πραγματικό λόγο 
για τον οποίο το παιδί τους έφυγε από το σπίτι. Γι’ 
αυτό και κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα έπρεπε 
να σκεφτεί τα λόγια που θ’ αποκάλυπταν στο σύ-
ντροφο και συνοδοιπόρο της ζωής της το μεγάλο 
μυστικό που έκρυβε. Ένα μυστικό που σημάδεψε και 
καθόρισε την πορεία των επόμενων γενεών εξαι-
τίας των επιλογών που έκανε αργότερα η Γεωργία 
για το παιδί της…

ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΎ  

Αναλύσεις

Γιατί δεν αντιδρούν οι λαοί της
 Ευρώπης;

Η 
Ουκρανία θα παρα-
μείνει στην επίθεση 
κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα, ανακτώ-
ντας περισσότερο 
έδαφος που χάθηκε 

από τη ρωσική εισβολή, προέβλε-
ψε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ 
την Τετάρτη, σε συνάντηση που 
έγινε στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις 
Βρυξέλλες, στην οποία 50 χώρες 
εκπροσωπήθηκαν και δεσμεύτη-
καν για τη συνέχιση της στρατι-
ωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, 
με ιδιαίτερο βάρος στα συστήμα-
τα αεράμυνας. Με άλλα λόγια, ο 
Λόιντ Όστιν, επιβεβαιώνοντας για 
άλλη μια φορά ότι η Ουάσινγκτον 
είναι ο υποβολέας των εξελίξεων, 
απέκλεισε την ειρήνευση ανάμεσα 
στους εμπολέμους στην Ουκρανία, 
με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται 
για τους δύο λαούς σε φόρο αίμα-
τος αλλά και για την οικονομία των 
ευρωπαϊκών κρατών και όχι μόνον. 
Αυτός ο πόλεμος έχει εκτοξεύσει 
τα συμφέροντα της Ουάσινγκτον 
σε όλα τα επίπεδα: στο γεωστρατη-
γικό με την ενίσχυση της ενότητας 
του ΝΑΤΟ που αμφισβητείτο πριν 
την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία και τη μεταφορά τεράστιων 
ποσοτήτων στρατιωτικού υλικού 
στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και 
στο οικονομικό, αφού η πλειοψη-
φία των κρατών υποχρεώθηκε ου-
σιαστικά να συνασπιστεί με τις επι-
διώξεις των ΗΠΑ συμμετέχοντας 
στις κυρώσεις κατά της Μόσχας 
καίτοι αποδεικνύονται καταστρο-
φικές για τους λαούς τους.  Υπάρ-
χει ένας μακαρθισμός σε επίπεδο 
κρατών πλέον, ώστε κάθε κράτος 
που δεν συμπαρατάσσεται με τις 
αποφάσεις της Ουάσινγκτον στο 
όνομα των αξιών και των αρχών 
που επικαλείται ως προκάλυμμα 
των επιδιώξεών της, να στοχοποι-
είται από την παγκόσμια δικτατο-
ρία των κυρώσεων με τις οποίες 
οι ΗΠΑ ελέγχουν και επιβάλλουν 
τις εξελίξεις. 

Όμως γιατί οι ευρωπαϊκοί λα-
οί, που πλήττονται άμεσα από τις 
κυρώσεις κατά της Μόσχας, δεν 
αντιδρούν αμφισβητώντας τις επι-
λογές των Βρυξελλών και των κυ-
βερνήσεών τους; Σε σημείο ώστε 
να ανέχονται αδιαμαρτύρητα το 
πολιτικό θράσος του Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε που συμβούλευσε τους 
"κακομαθημένους" Γερμανούς να 
φορέσουν ένα και δύο πουλόβερ 
για να αντιμετωπίσουν το ψύχος 
του επερχόμενου χειμώνα και "να 
έχουν πάντα στο σπίτι τους μερικά 
κεριά, σπίρτα και έναν φακό μπα-
ταρίας" για τις διακοπές ρεύματος 
που θα επιφέρει η έλλειψη φυσι-
κού αερίου λόγω των κυρώσεων 
στη Μόσχα.  

Όπως έλεγαν ο Μαρξ και ο 
Έγκελς, είναι αδιανόητη η κοινω-

νική απελευθέρωση ενός λαού, 
όταν το ίδιο καταπιέζει ή ανέχεται 
την καταπίεση άλλων εθνών. Οι ευ-
ρωπαϊκοί λαοί οφείλουν το επίπε-
δο διαβίωσης τους στα οφέλη της 
αποικιοκρατίας παλαιότερα και του 
νεοαποικισμού σήμερα. Γνωρίζουν 
ότι το κεφάλαιο είναι αυτό που με 
τον καπιταλιστικό ή τον σοσιαλ-
δημοκρατικό μανδύα, τους εξα-
σφάλισε επίπεδο διαβίωσης πολύ 
ανώτερο έναντι των εργαζομένων 
των άλλων ηπείρων (πλην της Β. 
Αμερικής). Διότι οι ευρωπαίοι ερ-
γαζόμενοι εξασφάλισαν την ευη-
μερία χάρις στις άνισες ανταλλα-
γές μεταξύ Δύσης και του Τρίτου 
Κόσμου που επέβαλε η αποικιο-
κρατία. Το αποικιοκρατικό κεφά-
λαιο όμως είχε την ευστροφία να 
διαθέτει ένα τμήμα των κερδών 
στους εργαζόμενους των χωρών 
του, όχι μόνον για να διασφαλίζει 
την κοινωνική ειρήνη αλλά και για 
να τους αξιοποιεί στους ιμπεριαλι-
στικούς και τους αποικιακούς πο-
λέμους. Γιαυτό, οι λαοί της Ευρώ-
πης πρόθυμα αλληλοσφάχτηκαν 
στους δύο παγκοσμίους πολέμους 
για το ποιο από τα έθνη θα είχε τα 
μεγαλύτερα αποικιοκρατικά προνό-
μια. Το συμπέρασμα είναι ότι οι πα-
ραγωγικές τάξεις των χωρών της 
Δύσης δεν συντηρούν οι ίδιες τις 
κοινωνίες τους αφού αυτό επιτυγ-
χάνεται με τις άνισες ανταλλαγές 
με την περιφέρεια (Τρίτο Κόσμο). 
Ήδη από το 1858, ο Έγκελς παρα-
τηρούσε ότι στο πιο αστικό κρά-
τος του κόσμου, το αγγλικό, δημι-
ουργείται δίπλα στην αστική τάξη 
και ένα αστικό προλεταριάτο. Δύο 
δεκαετίες αργότερα, το 1882, σε 
γράμμα του προς τον Κ. Καούτσκι 
διαπίστωνε ότι η πιθανότητα αυ-
τή είχε γίνει πια πραγματικότητα: 
«Με ρωτάτε, έγραφε, τι νομίζουν 
οι Άγγλοι εργάτες για την αποικι-
ακή πολιτική; ….το ίδιο ό,τι και οι 
αστοί… οι εργάτες τρώνε και αυτοί 
πρόσχαρα από το μονοπώλιο της 
Αγγλίας στην παγκόσμια αγορά και 
τις αποικίες». Πώς λοιπόν να αντι-
δράσουν δυναμικά οι ευρωπαϊκοί 
λαοί όταν όλα σχεδόν τα οφείλουν 
στη συμμαχία τους με το κεφάλαιο 
σε βάρος άλλων λαών; Και οι κυ-
βερνήσεις;; Ο Ζακ Ρανσιέρ, ομό-
τιμος καθηγητής στο πανεπιστή-
μιο στο Παρίσι, έγραφε «Η κάποτε 
σκανδαλώδης θέση του Μαρξ ότι 
οι κυβερνήσεις είναι απλώς ατζέ-
ντηδες του διεθνούς κεφαλαίου 
αποτελεί σήμερα πασιφανές γεγο-
νός στο οποίο συμφωνούν "φιλε-
λεύθεροι" και "σοσιαλιστές"» Αυτό 
δεν αποδεικνύεται σήμερα που οι 
κυρώσεις ενώ προσπορίζουν τερά-
στια κέρδη στο κεφάλαιο οδηγούν 
τους λαούς στα όριά τους, έχουμε 
δηλαδή αναδιανομή του πλούτου 
σε παγκόσμιο επίπεδο με τη συναί-
νεση των κυβερνήσεων; Εύλογα, 
το ερώτημα που πλανάται σήμε-
ρα αφορά τα όρια της ανοχής και 
της παθητικότητας των ευρωπαϊ-
κών λαών.

ΤΟΎ ΔΗΜΗΤΡΗ 

ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΎΛΟΎ
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Στα 55.242 ανέρχονται τα 
συνολικά κρούσματα για την 
εβδομάδα 10-16 Οκτωβρίου 
σύμφωνα με την εβδομαδιαία 
επιδημιολογική έκθεση της παν-
δημίας κορονοϊού που ανακοίνω-
σε σήμερα, Τρίτη 18/10 ο ΕΟΔΥ, 
ενώ οι νεκροί έφτασαν τους 107 
και οι διασωληνωμένοι τους 74.

Ειδικότερα ο ΕΟΔΥ ανακοί-
νωσε ότι την εβδομάδα ανα-
φοράς καταγράφηκαν 55.242 
κρούσματα COVID-19 (5.295 
ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 
8%εβδομαδιαία μεταβολή) εκ 
των οποίων οι επαναλοιμώ-
ξεις αφορούν το 21% των λοι-
μώξεων. Ο συνολικός αριθμός 
των λοιμώξεων από την έναρ-
ξη της πανδημίας ανέρχεται σε 
5.081.981 εκ των οποίων 52.0% 
γυναίκες.

Το Rt για την επικράτεια βά-
σει των κρουσμάτων εκτιμάται 
σε 0.97 (95% ΔΕ: 0.85 - 1.11).

Αναλυτικά η διασπορά των 

νέων κρουσμάτων το διάστημα 
10-16/10/2022 στην ΑΜΘ

Η κατανομή των νέων κρου-
σμάτων του κορονοϊού στην 
ΑΜΘ, ανά περιφερειακή ενότη-
τα, την εβδομάδα 10-16 Οκτω-
βρίου, είναι η εξής

• Δράμα 407
• Έβρος 514
• Καβάλα 388
• Ξάνθη 322
• Ροδόπη 345

Νεκροί & 
Διασωληνωμένοι 
Κορονοϊού

Το σύνολο των εισαγωγών, 
στα νοσοκομεία της επικράτειας, 
την εβδομάδα αναφοράς ήταν 
1.351 ασθενείς (7μεροςμ.ό.: 193, 
23% εβδομαδιαία μεταβολή), 
ενώ το σύνολο των εξιτηρίων 
ανέρχεται σε 968 ασθενείς (7με-
ρος μ.ο.: 138, 10% εβδομαδιαία 
μεταβολή)

Ο αριθμός των ασθενών που 

νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 
μέχρι τέλος της εβδομάδας ανα-
φοράς είναι 74 (58.1% άνδρες) 
με διάμεση ηλικία 73 έτη και το 
95.9% να έχει υποκείμενο νόση-
μα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Την εβδομάδα αναφο-
ράς καταγράφηκαν 107 θά-
νατοι ασθενών COVID-19 (10 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 
-5%εβδομαδιαία μεταβολή) εκ 
των οποίων οι 13 (12%) απε-
βίωσαν μετά την παρέλευση 
τουλάχιστον 29 ημερών από-
την ημερομηνία εργαστηρια-
κής επιβεβαίωσης της λοίμωξης 
COVID-19, ενώ από την έναρξη 

της επιδημίας έχουνκαταγραφεί 
συνολικά 33.426 θάνατοι, με το 
96.0% είχε υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω

Διενέργεια Τεστ
Την εβδομάδα αναφοράς, 

το ποσοστό θετικότητας ήταν 
7,96% σε σύνολο 694.171ερ-
γαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/
Rapid-Ag) με το μέσο όρο επτα-
ημέρου να είναι 99.167 δείγμα-
τα (-1% εβδομαδιαία μεταβολή).

Ανοδική πορεία 
κρουσμάτων δείχνουν τα 
λύματα

Την εβδομάδα 10 έως 16 
Οκτωβρίου 2022, παρατηρήθη-
καν αυξητικές τάσεις σε σχέση με 
την εβδομάδα 3 έως 9 Οκτωβρί-
ου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο 
ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα 
αστικά λύματα σε επτά από τις 
δώδεκα περιοχές που ελέγχθη-
καν από το Εθνικό Δίκτυο Επι-
δημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) 
του ΕΟΔΥ.

Επίσης πτωτικές τάσεις ση-
μειώθηκαν σε δύο περιοχές και 
σταθεροποίηση σε τρεις.

Καθαρά αυξητικές τάσεις 
στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο 
των αστικών λυμάτων παρατη-

ρήθηκαν στην Πάτρα (+170%), 
στη Λάρισα (+60%), στο Ηρά-
κλειο (+97%), στον Άγιο Νικόλαο 
(+50%) και στα Χανιά (+44%), 
ενώ οριακή αύξηση παρατηρή-
θηκε στην Ξάνθη (+19%) και στο 
Βόλο (+30%).

Πτωτικές τάσεις παρατηρή-
θηκαν στην Κέρκυρα (-61%) και 
στα Ιωάννινα (-46%).

Σταθεροποιητικές τάσεις στο 
μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο 
των αστικών λυμάτων παρα-
τηρήθηκαν στη Θεσσαλονίκη 
(+6%), στην Αλεξανδρούπολη 
(+5%) και στην Αττική (0%).

Διπλασιάστηκαν 
τα κρούσματα με 
υποπαραλλαγή 
Κένταυρος

Στην παρούσα αναφορά περι-
λαμβάνονται αποτελέσματα ανά-
λυσης από το Εθνικό Δίκτυο Γο-
νιδιωματικής Επιτήρησης του ιού 
SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό 
το συντονισμό του ΕΟΔΥ, από 
277 δείγματα που έχουν επιλε-
γεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμέ-
να και αφορούν στην περίοδο 
17 Σεπτεμβρίου 2022 έως 09 
Οκτωβρίου 2022. Από όλα τα 
δείγματα απομονώθηκε στέλε-
χος Omicron (B.1.1.529).

Δεκαέξι εξ αυτών ταυτο-
ποιήθηκαν ως υπο-παραλλαγή 
της BA.2 (BA.2.75). Συνολικά, 
έως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 
31 στελέχη με υπο-παραλλαγή 
BA.2.75 (Κένταυρος), όταν στην 
προηγούμενη έκθεση αναφέρο-
νταν 15

Κορονοϊός: 107 νεκροί και 55.242 
κρούσματα σε εβδομαδιαία βάση 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ    

Σταθεροποιητικές τάσεις στο μέσο 
εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών 
λυμάτων στην Αλεξανδρούπολη

Ένα από τα μεγαλύτερα 
κυκλώματα διακίνησης με-
ταναστών εξαρθρώθηκε από 
την ελληνική αστυνομία. Του-
λάχιστον 9 άτομα έχουν συλ-
ληφθεί από τις Αρχές, ενώ 
έχουν ταυτοποιηθεί περισσό-
τερα από 30 άτομα. Εγκέφα-
λος του κυκλώματος φέρεται 
να είναι ένας Έλληνας από 
την ανατολική Αττική.

Το κύκλωμα βρισκόταν σε 

άμεση συνεννόηση με δουλε-
μπόρους από την Τουρκία και 
έδιναν προκαθορισμένο ρα-
ντεβού στον Έβρο. Στη συ-
νέχεια οι Τούρκοι περνούσαν 
τους μετανάστες σε ελληνικό 
έδαφος, τους οποίους παρα-
λάμβαναν μέλη του κυκλώ-
ματος με ενοικιασμένα οχή-
ματα και τους έκρυβαν σε 
διάφορες πόλεις της βόρει-
ας Ελλάδας.

Έπειτα, με το κατάλλη-
λο αντίτιμο τους μετέφεραν 
με αυτοκίνητα στην κεντρική 
Ευρώπη ή μέσω θαλάσσης 
σε γειτονικές χώρες, όπως 

η Ιταλία.
Παράλληλα, στην περιο-

χή της Κρυσταλλοπηγής σε 
εξέλιξη βρίσκεται μία μεγάλη 
έρευνα από το τμήμα Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων, καθώς ση-
μειώθηκαν 14 συλλήψεις για 
διακίνηση μεταναστών.

Μεταξύ των συλληφθέ-
ντων ήταν επτά αστυνομικοί, 
ενώ οι υπόλοιποι επτά ήταν 
κάτοικοι της περιοχής. Μετά 
από έλεγχο που διενεργήθη-
κε στα σπίτια των αστυνο-
μικών εντοπίστηκαν μεγάλα 
χρηματικά ποσά και πλαστά 
διαβατήρια.

Εγκέφαλος Έλληνας 
από το Λαύριο  

Αισθητά μειωμένος είναι τις 
τελευταίες εβδομάδες ο αριθ-
μός των rapid test που διε-
νεργούνται στον Έβρο από τα 
συνεργεία του ΕΟΔΥ. Την Δευ-
τέρα 17/10, έγιναν μόλις 247 
έλεγχοι σε 6 διαφορετικά ση-
μεία σε όλο τον Έβρο. Η θετι-
κότητα ξεπέρασε το 23% στην 
Ορεστιάδα και άγγιξε το 14% 
στην Αλεξανδρούπολη.

Αναλυτικά:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙ-
ΑΔΑΣ

63 rapid test με 15 θετικά 
(23.81%) αφορούν σε 6 άνδρες 
και 9 γυναίκες με διάμεση ηλι-
κία τα 43 έτη

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ – 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

31 rapid test με 5 θετικά 
(16.13%) αφορούν σε 4 άν-
δρες και 1 γυναίκα με διάμεση 
ηλικία τα 46 έτη

ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ
10 αρνητικά rapid test
ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ
2 αρνητικά rapid test
ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
11 rapid test με 1 θετικό 

(9.09%) αφορά σε 1 άνδρα ηλι-
κίας 57 ετών

ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕ-
ΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

130 rapid test με 18 θετικά 
(13.85%) αφορούν σε 10 άν-
δρες και 8 γυναίκες με διάμεση 
ηλικία τα 56 έτη

Έβρος: Αισθητά μειωμένος ο 
αριθμός προσέλευσης για rapid test

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, τα 
κρούσματα που εντοπίζονται είναι πολλά

Έβρος: Πώς εξαρθρώθηκε τεράστιο 
κύκλωμα διακίνησης μεταναστών
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια γεροντοκόρη σε κάποιο χορό, λέει σε 

μια φίλη της:

-Πρόσεξες πόσες φορές με χόρεψε απόψε 

αυτός ο νεαρός;

-Ναι το πρόσεξα, απαντάει η άλλη, αλλά μη 

ξεχνάς, ότι ο χορός είναι φιλανθρωπικός!

 * *  * * * * 

Παίρνει τηλέφωνο μια γυναίκα την μητέρα 

της κλαίγοντας και της λέει :

– Δεν τον αντέχω τον άντρα μου! Είναι ανυπό-

φορος! Τα μαζεύω και έρχομαι να μείνω μαζί σου!

– Όχι, της λέει η μητέρα της. Πρέπει να πλη-

ρώσει για τα λάθη του, έρχομαι εγώ να μείνω 

μαζί σας!

* * * * * *

Ένα ζευγάρι πηγαίνει σε μία ντισκοτέκ.

Εκεί που χορεύουν βλέπουν ένα τύπο στην 

πίστα ο οποίος τα δίνει όλα και χορεύει σαν μα-

νιακός.

Όλοι έχουν μαζευτεί γύρω του και τον χει-

ροκροτούν!

Η γυναίκα λέει στον άντρα της : «Βλέπεις αυ-

τόν τον τύπο που χορεύει; Πριν είκοσι χρόνια μου 

είχε κάνει πρόταση γάμου και τον απέρριψα!»

Ο άντρας της λέει : »Από ότι φαίνεται ακόμα 

το γιορτάζει!»

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Στην πρέφα σημαίνει το αντίτιμο για 
κάθε πόντο.
6. Αφανή, άγνωστα.
10. Δέντρα την απαρτίζουν.
11. Γαλλικές οι… εκδόσεις του.
13. Αριθμός Μητρώου.
14. Έτσι αρχίζει η… κίνηση.
15. Γερμανός φιλόσοφος.
17. Αντισεισμικά… αρχικά.
19. Μυθικός χάλκινος γίγαντας.
21. Ζημιά πλοίου που βρίσκεται εν πλω.
23. Παλιά μαθητική πλάκα γραψίματος.
25. Εκβάλλει στο Ρήνο.
26. Οι σκανδιναβικές αερογραμμές.
28. Ελέγχουν την ταχύτητα και σ' εθνι-
κές οδούς.
30. Πειρατής που έδρασε στην Αμερική.
32. Κατηγορία ενώσεων στη χημεία.
34. Θεά της ινδικής μυθολογίας.
35. Οθόνη (ξ.λ.).
37. Αρχή πολλών αλφαβήτων.
38. Πολύτιμος λίθος (καθ.).
40. Άκλιτη ερωτηματική αντωνυμία.
41. Κάρλος…: διάσημος μουσικός.
43. Αμερικανός ζωγράφος.
45. Αρχή αρίθμησης.
46. Με κουτσά… σημαίνει όπως όπως.
48. Επίδειξη τιθάσευσης αλόγων (ξ.λ.).
50. Από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση 
του 1821.
52. Θεά των αρχαίων Αιγυπτίων.
53. Αρχικά αεροπορικής υπηρεσίας.
54. Ατμοηλεκτρικός σταθμός (συντομ.).

-- Συστατικά --

• 4 μεγάλες πατάτες
• 180 γρ. κονσέρβα τόνο, σε ελαιόλαδο
• 4 φιλετάκια αντσούγιας
• Μισό φλ.τσ. καλαμπόκι (κατεψυγμένο)
• Μισό φλ.τσ. αρακά (κατεψυγμένο)
• Μισό φλ.τσ. καρότο (κατεψυγμένο)
• Μισό φλ.τσ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 κ.γλ. κάπαρη
• Αλάτι
• Πιπέρι 

--Για τη σάλτσα--
• 1 φλ.τσ. μαγιονέζα
• 1 φλ.τσ. στραγγιστό γιαούρτι
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• Χυμό ενός λεμονιού
• Μισό κ.γλ. πάπρικα σκόνη (προαιρετικά)
• Αλάτι
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, πλένουμε τις πατάτες πολύ καλά και τις 

βράζουμε με τις φλούδες τους, μέχρι να μαλα-

κώσουν (όχι να λιώσουν).
• Τις στραγγίζουμε και αφού κρυώσουν τις ξε-

φλουδίζουμε και τις κόβουμε σε κύβους.
• Στη συνέχεια, βράζουμε τα κατεψυγμένα λα-

χανικά σε αλατισμένο νερό για 6 με 7 λεπτά.
• Τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.
• Έπειτα, τρίβουμε το κρεμμύδι στον τρίφτη και 

ψιλοκόβουμε τις αντσούγιες.
• Κομματιάζουμε τον τόνο με το πιρούνι.
• Σε ένα βαθύ σκεύος ανακατεύουμε τις πατά-

τες, τα λαχανικά, το μαϊντανό, τον τόνο, τις 
αντσούγιες, το κρεμμύδι, την κάπαρη και αλα-
τοπιπερώνουμε.

• Μετά χτυπάμε το γιαούρτι με τη μαγιονέζα, την 
πάπρικα, το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού και 
το αλατοπίπερο.

• Τέλος, περιχύνουμε τη σαλάτα και ανακατεύ-
ουμε.

• Τη σερβίρουμε παγωμένη.

--Συμβουλές--
• Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε και λί-

γη μουστάρδα στην πατατοσαλάτα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μοναδική πατατοσαλάτα με τόνο

Κάθετα
1. Φυτό με αγκάθια.
2. Μυθική θεότητα των Ροδίων.
3. Κομμένο… πέτο.
4. Γιος του Ισαάκ.
5. … Όγκιλβι: Βρετανός ηθοποιός.
6. Νομική μορφή εταιρειών (αρχικά).
7. Δίοδος ανάμεσα σε κτιριακό συγκρότημα.
8. Λαβίδα για τα κάρβουνα.
9. Ναυτικός που δεν έπιασε δουλειά σε πλοίο.
12. Γερμανίδα λογοτέχνιδα.
16. Σχολαστικός μουσουλμάνος φιλόσοφος.
18. Βιβλικό βουνό.
20. Ρενέ ντε…: Γάλλος εξερευνητής.
22. Φυτά με φαρμακευτικές ιδιότητες.
24. Η πρωτεύουσα του Νεπάλ.
27. Έλληνας αρχηγός κόμματος.
29. Γίνεται με στάχτη και νερό.
31. Ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία.
33. Εκείνη τη στιγμή (επίρρ.).
34. Κίτρινο τυρί.
36. Το όνομα του ηθοποιού Σαρίφ.
39. Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συ-
νεργασία στην Ευρώπη.
42. Διπλό… κοιμίζει μωρά.
44. Εξερευνά το Διάστημα.
47. Ταυτίστηκε με την Κολχίδα.
49. Πρώτα στις… τσίλιες.
51. Ασύμφωνη… δίνη.
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Ο Φιλανθρωπικός Ορ-
γανισμός «ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΗ» της Ιεράς 
Αρχ ιεπ ισκο-
πής Αθηνών 
και η Τράπε-
ζα Eurobank, 
στο πλαίσιο 
του κοινωνι-
κού έργου που 
επιτελούν, σε συ-
νεργασία με την Ιε-
ρά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, 

Ορεστιάδος και Σουφλίου, 
υλοποιούν το Πρόγραμ-

μα «Αντιμετωπίζο-
ντας την υπογεν-
νητικότητα», που 
περιλαμβάνει 
υλική υποστήρι-
ξη των νεογέν-

νητων και των οι-
κογενειών τους με 

βρεφικά είδη.
Το Πρόγραμμα απευ-

θύνεται μόνο σε εγκυμονούσες 

γυναίκες, που κατοικούν στις 
ενορίες της Μητροπόλεώς μας. 
Οι ενδιαφερόμενες που επιθυ-
μούν να συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα και πληρούν τα κριτή-
ρια που έχουν τεθεί, μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση το αρ-
γότερο έως την 6η Νοεμβρί-
ου 2022.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολο-
γητικά θα υποβάλλονται μόνο 
στην ενορία που ανήκει η ενδι-
αφερομένη.

 Για το ζήτημα αλλαγής ή μη 
της ώρας ρωτήθηκε ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κώστας Σκρέκας, κατά τη 
διάρκεια τηλεοπτικής 
του συνέντευξης 
το πρωί του Σαβ-
βάτου 15/10.

«Προσπαθή-
σαμε και σε επί-
πεδο Ευρώπης 
να εκπονήσου-
με μελέτες που να 
αποδεικνύουν ή να δι-
απιστώνουν αν τελικά η διατή-
ρηση της θερινής ώρας θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει στη μείωση 

κατανάλωσης. Αυτό, μέχρι τώρα 
τουλάχιστον, δεν αποδεικνύεται. 
Άρα συνεχίζουμε να αλλάζουμε 
ώρα», είπε ο Κώστας Σκρέκας.

Η τελευταία αλλα-
γή ώρας ήταν προ-

γραμματισμένη 
για τον Μάρ-
τιο 2021, με τα 
κράτη – μέλη 
στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση να καλού-
νται να επιλέξουν 

μια από τις δύο ζώνες 
(χειμερινή ή θερινή). Ωστόσο, 
η πανδημία κορωνοϊού και ο 
πόλεμος στην Ουκρανία πήγαν 

πίσω τον σχεδιασμό.
Ποια Κυριακή του Οκτωβρί-

ου γυρίζουμε τα ρολόγια μια 
ώρα πίσω

Εφόσον δεν υπάρξει κάποια 
απόφαση της τελευταίας στιγ-
μής, η αλλαγή ώρας πάγια γί-
νεται τον Οκτώβριο. Ειδικότε-
ρα, την τελευταία Κυριακή του 
Οκτωβρίου (30/10) γυρίζουμε 
προς τα πίσω τα ρολόγια μας 
προκειμένου να ξεκινήσει η χει-
μερινή ώρα.

Αυτό θα συμβεί στις 04:00 
τα ξημερώματα, με τα ρολό-
για -μετά την αλλαγή- να δεί-
χνουν 03:00.

Τι θα ισχύσει φέτος με την αλλαγή ώρας

Το μήνυμα που 
εκπέμπει και αυτόν τον 

Οκτώβριο η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Καρκινοπαθών 

& Φίλων Ν.Εβρου 
ΣυνεχίΖΩ

Οκτώβριος, μήνας πρόληψης και ενη-
μέρωσης για τον καρκίνο του μαστού και 
η Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπα-
θών και Φίλων Ν.Εβρου ΣυνεχίΖΩ κ. Τα-
σούλα Σπυρίδου καλεσμένη στο Ράδιο 
Έβρος και στην εκπομπή Εβροσκόπιο, 
μετέφερε για μια ακόμη φορά μηνύματα 
ζωής, με κυρίαρχο πως “πρόληψη είναι η 
έγκαιρη διάγνωση“. Άλλωστε αυτό είναι 
και το σύνθημα που – με πρωτοβουλία 
του Συλλόγου – συναντούν όλοι όσοι 
επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία του 
νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης αυτό 
το μήνα, στα μπλουζάκια που φορούν 
οι εργαζόμενοι, μαζί με το σήμα του Συ-
νεχίΖΩ. “Είναι κρίμα, αμαρτία, να χάνο-
νται σήμερα γυναίκες από καρκίνο του 
μαστού, επειδή δεν πήγαν να εξεταστούν 

σε γιατρό ή δεν έκαναν τον αυτοέλεγχό 
τους“, τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Σπυ-
ρίδου, υποστηρίζοντας σθεναρά πόσο 
σωτήρια είναι η έγκαιρη διάγνωση για 
τους ιάσιμους καρκίνους. Αφορμή της 
συζήτησης αποτέλεσε η θεατρική πα-
ράσταση που πραγματοποιήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη, τα έσοδα της οποίας 
διατέθηκαν για τους σκοπούς του Συλ-
λόγου, με το έργο “Οι Γαμπροί της Ευτυ-
χίας” από το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας 
Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

Εντωμεταξύ το περασμένο Σάββατο 
με τις “υπενθυμίσεις ζωής “, μπροστά στο 
Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, ο Σύλλο-
γος μοίρασε τα κορδελάκια του, τα φυλ-
λάδιά του, κέρασε και τα κουλουράκια 
του σε όλους και σε όλες όσοι περνού-

σαν από το σημείο. Παράλληλα, γινόταν 
ενημέρωση και προπώληση εισιτηρίων 
για την παράσταση της Κυριακής, ενώ δι-
ατέθηκαν και τα συλλεκτικά μπλουζάκια 
του ΣυνεχίΖΩ. Μετά τους “Γαμπρούς της 
Ευτυχίας”, ακολουθούν ενημερωτικές 
δράσεις, αλλά και η δυνατότητα ιατρικών 
εξετάσεων με την Κινητή Μο-
νάδα του Συλλόγου Καρ-
κινοπαθών και Φίλων 
Ν. Έβρου ΣυνεχίΖΩ 
μέχρι τέλους του 
μήνα, στο Διδυ-
μότειχο (19/10), 
στο Μικρό Δέ-
ρειο, στο Σου-
φλί (30/10) κ.α. 
(radioevros.gr)

«Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές»

Το λαογραφικό μουσείο 
Σουφλίου “Τα Γνάφαλα” έχει 
τη χαρά να διοργανώσει την 
αναδρομική έκθεση του Θό-
δωρου Φυλλαρίδη.

Θόδωρος Φυλλαρίδης
Διάρκεια : 21 Οκτωβρίου- 

13 Νοεμβρίου 2022
Εγκαίνια έκθεσης :Παρα-

σκευή 21 Οκτωβρίου 2022, 
20:30

Καθημερινά: 11:00-14:00 
& 17:00-19:00

και κατόπιν ραντεβού για 
σχολεία και εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες.

Διοργάνωση: Λαογραφικό 
Μουσείο Σουφλίου “Τα Γνά-
φαλα”

Χώρος: Κουκουλόσπιτο, Ελ. 
Βενιζέλου 60, Σουφλί

Ένα ταξίδι 
στο έργο του 
Σουφλιώτη 
Θόδωρου 
Φυλλαρίδη 
και μια σκέ-
ψη για το 
πως η τέχνη 
στη ζωή μας εί-
ναι επιλογή και κα-
θορίζει την ταυτότητά μας.

Ο Θεόδω-
ρος Φυλλαρί-
δης (ο δεύτε-
ρος στη σειρά 
από τα πέντε 

αδέλφια) γεν-
νήθηκε στο Σου-

φλί όπου και πέρασε 
τα μαθητικά του χρόνια . Φοί-

τησε στην Παιδαγωγική Ακα-
δημία Αλεξανδρούπολης και 
μετά της στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις εργάστηκε ως δάσκαλος 
σε πολλά μέρη της περιοχής 
μας . Σήμερα, ως συνταξιού-
χος δάσκαλος , ζει στην Αλε-
ξανδρούπολη . συμμετ΄3χεοι 
με έργα ζωγραφικές σε πολλές 
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις

Έκθεση Ζωγραφικής του
 Θόδωρου Φυλλαρίδη

Υλική υποστήριξη νεογέννητων και οικογενειών 
τους με βρεφικά είδη

Life

Από την 
Παρασκευή 21 
Οκτωβρίου στο 

Κουκουλόσπιτο στο 
Σουφλί

«Είναι κρίμα, αμαρτία, να χάνονται σήμερα γυναίκες από καρκίνο του μαστού, 
επειδή δεν πήγαν να εξεταστούν σε γιατρό ή δεν έκαναν τον αυτοέλεγχό τους. 

Είναι σωτήρια είναι η έγκαιρη διάγνωση για τους ιάσιμους καρκίνους»
Τασούλα Σπυρίδου Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών και 

Φίλων Εβρου ΣυνεχίΖΩ

Θα 
γυρίσουμε τα 

ρολόγια μία ώρα 
πίσω;

Από την 
Μητρόπολη 

Διδυμοτείχου 
Ορεστιάδος & 

Σουφλίου
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

GREEN COLA  •  Βιομηχανία Αναψυκτι-
κών - Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής

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 Αδαμίδης - Αδαμίδου Ι. Καβύ-
ρη 36 (γωνία Βιζβύζη) ✆2551021444
18:00-08:00 Ιωαννίδου - Αλατζιά Λ. Δη-
μοκρατίας 190 ✆ 2551035897

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - Δήμητρα Ευριπίδου 
19  ✆2552024315

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

Ιωήλ

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, το Τετράγωνο Ήλιου-Πλού-
τωνα σήμερα, σε ωθεί να διαχειριστείς 
οπωσδήποτε ψύχραιμα και με ωριμό-
τητα ορισμένες καταστάσεις που θα 
προκύψουν στο σπίτι και στις οικογε-
νειακές σου σχέσεις, ώστε να μην επι-
βαρύνεις τα υπάρχοντα προβλήματα, 
με εντάσεις και ρήξεις!    

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα με το Τετρά-
γωνο Ήλιου-Πλούτωνα, πρέπει να προ-
σέξεις την συμπεριφορά σου σε κοι-
νωνικές συναναστροφές, μηνύματα, 
συναντήσεις, συνομιλίες, συμφωνίες, 
μετακινήσεις, οδήγηση, αλλά κυρίως 
στις σχέσεις με αδέρφια, συγγενείς και 
γείτονες!     

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, με το Τετράγωνο 
Ήλιου-Πλούτωνα, πιθανόν να σε πα-
ρασύρει η ανάγκη σου για προστασία 
των κεκτημένων σου και για διατήρηση 
των προσωπικών αξιών σου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, το Τετράγωνο Ήλιου-
Πλούτωνα την σημερινή, ενδεχομέ-
νως να σου φέρει απώλειες, αν δεν 
προσέξεις και δεν συγκρατήσεις την 
απληστία σου, τον εγωισμό και τις απαι-
τήσεις σου!  

ΛΕΩΝ
Σήμερα φίλε Λέοντα, με το Τετράγωνο 
Ήλιου-Πλούτωνα, αυξάνονται οι φο-
βίες, οι εσωτερικοί προβληματισμοί, 
οι συγκαλυμμένες εχθρότητες και τα 
άγχη σου! Μην ακούς την διαίσθηση 
σου την σημερινή ημέρα!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, το Τετράγωνο 
Ήλιου-Πλούτωνα, θα επικεντρώσει το 
ενδιαφέρον σου στις φιλίες σου, όπως 
και τις κοινωνικές ομάδες που ανήκεις! 
Ακόμα κι αν κάποιες καταστάσεις σε 
φτάσουν στα άκρα, πρέπει να μείνεις 
ψύχραιμος και να μην φέρεσαι αυθόρ-
μητα και επιθετικά!

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, το Τετράγωνο Ήλιου-Πλού-
τωνα, σε επηρεάζει άμεσα και πρέπει 
οπωσδήποτε να προσέχεις την σημε-
ρινή ημέρα! Αποκαλύπτονται ανταγω-
νιστές και κρυφοί εχθροί που σε φθο-
νούν και σε ζηλεύουν για τις επιτυχίες 
σου και η αίσθηση της ίντριγκας είναι 
δεδομένη!       

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, το Τετράγωνο Ήλιου-
Πλούτωνα, επηρεάζει κυρίως τις μετα-
κινήσεις σου και γι’αυτό πρέπει να είσαι 
πολύ προσεκτικός! Αν λοιπόν σχεδιά-
ζεις κάποιο ταξίδι ή κάποια έξοδο την 
σημερινή ημέρα, πρέπει να πλήρως ορ-
γανωμένος, αλλά και προετοιμασμένος 
για αναποδιές!     

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, με το Τετράγωνο 
Ήλιου-Πλούτωνα την σημερινή ημέ-
ρα, πιθανόν να αισθανθείς εξαντλη-
μένος λόγω κάποιων συγκυριών και 
εκκρεμοτήτων που έρχονται τώρα! Θα 
θελήσεις να βάλεις τέλος σε κάθε προ-
βλημα, ξεκινώντας ξανά από το μηδέν!          

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα με το Τε-
τράγωνο Ήλιου-Πλούτωνα, η ημέρα 
μπορεί να φέρει σοβαρές ρήξεις στις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις! Αν δεν 
είσαι ψύχραιμος και λογικός, ορισμέ-
νες καταστάσεις θα φέρουν ένα εκρη-
κτικό σκηνικό!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, το Τετράγωνο Ήλιου-
Πλούτωνα σήμερα, θα φέρει άγχος, 
τρεξίματα, υποχρεώσεις, πιέσεις και 
πρακτικές δυσκολίες, όπως και κού-
ραση!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, με το Τετράγωνο Ήλιου-
Πλούτωνα, πρέπει να περιορίσεις άμε-
σα αυθορμητισμό, εγωισμό, απαιτη-
τικότητα, απληστία και έπαρση, όσον 
αφορά την κοινωνική σου ζωή, την 
προσωπική σου προβολή!

Πωλείται οικόπεδο 127 τμ στην Αλεξαν-
δρούπολη, περιοχή Εξώπολη,  εντός σχε-
δίου πόλης  με συντελεστή δόμησης 1
Τιμή 100 χιλ ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971597243

Ένας ακόμα λόγος για 
να αποφεύγουμε το 
fast food

Η επικεφαλής της έρευνας Λορέλ Σχάι-
ντερ πάντως ξεκαθαρίζει για τα αποτε-
λέσματα της έρευνας: «Είναι δύσκολο να 
καθορίσουμε με σιγουριά την πραγματική 
επίδραση του χαρτιού πάνω στην τροφή 
καθώς εξαρτάται από διάφορες παραμέ-
τρους όπως η θερμοκρασία, το είδος των 
τροφίμων καθώς και το χρονικό διάστη-
μα στο οποίο μια τροφή είναι σε επαφή 
με το χαρτί».

Η συγκεκριμένη εξήγηση από την μεριά 
της Σχάιντερ πάντως δεν γίνεται για να κα-
θησυχάσει τους καταναλωτές αλλά για το 
ακριβώς αντίθετο. Για την ακρίβεια, ακρι-
βώς επειδή δεν μπορούμε να καθορίσου-
με αναλυτικά τους κινδύνους, ο καλύτερος 
τρόπος είναι απλά να αποφεύγουμε τα fast 
food. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
τα παιδιά που είναι ακόμα περισσότερο ευ-

αίσθητα σε τέτοιου τύπου χημικές ουσίες.
Αν πάντως σας μοιάζει δύσκολο να κό-

ψετε εντελώς τα fast food, τότε μια συνε-
τή μέθοδος πρόληψης είναι να τα βγάζετε 
από τις συσκευασίες όσο πιο γρήγορα γίνε-
ται. «Μπορούμε να εκτεθούμε στις επικίν-
δυνες χημικές ουσίες με πολλούς τρόπους 
αλλά το να αποφεύγουμε την επαφή των 
τροφών μας με τις πιθανές εστίες τέτοιων 
ουσιών ίσως είναι η πιο άμεση», λέει η Λό-
ρα Σχάιντερ.

Επιχειρήματα αναφορικά με τους λόγους 
που πρέπει να αποφεύγουμε να τρώμε fast 
food υπάρχουν άπειρα και έχουν εκφραστεί 
πάρα πολλές φορές. Τα περισσότερα από 
αυτά έχουν να κάνουν με την ποιότητα των 
συγκεκριμένων τροφών και το πόσο παχαί-
νουν. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι λόγοι.

Ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα ωστόσο 
κατά των fast food δεν έχει να κάνει με το 
ίδιο το φαγητό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
μια νέα μελέτη το υλικό με το οποίο συσκευ-
άζονται οι εν λόγω τροφές ενδέχεται να 
περιέχει χημικές ουσίες που συνδέονται 
με σοβαρά προβλήματα υγείας.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Οστεοπόρωσης και στο 
πλαίσιο εφαρμογής προγραμ-
μάτων προληπτικης ιατρικής,  ο 
Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Υγείας 
Αλεξανδρούπολης διοργανώνει 

τις ακόλουθες δράσεις με σκοπό 
την έγκαιρη διάγνωση της οστε-
οπόρωσης:

o Την Πέμπτη 20/10/22, 
ώρες 9.00-13.00, μπροστά από 
το Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό από το Κέντρο Υγείας Αλε-
ξανδρούπολης θα ενημερώνει 
τους πολίτες για τη σπουδαιότη-
τα της έγκαιρης διάγνωσης της 

οστεοπόρωσης διανέμοντας πα-
ράλληλα ενημερωτικό υλικό. Οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν 
τη δυνατότητα να μεταβαίνουν 
άμεσα στο Κέντρο Υγείας (χωρίς 
να έχει προηγηθεί ραντεβού) και 
επιτόπου να γίνεται η μέτρηση 
οστικής πυκνότητας, εντελώς δω-
ρεάν. Τα αποτελέσματα θα αξιο-
λογούνται από τους ορθοπεδι-
κούς της δομής και θα δίνονται 
οι ανάλογες οδηγίες.

o Το  Σ ά β β α τ ο 
22/10/2022 ώρες 09.30-12.00 
στις Φέρες, στην κάτω πλατεία, 
θα πραγματοποιηθεί αντίστοι-
χη δράση ενημέρωσης για τον 
προληπτικό έλεγχο της οστεοπό-
ρωσης. Ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, με επικεφαλής τον 
ορθοπεδικό Χρήστος Βαλκάνη, 
θα ενημερώνουν του πολίτες, οι 
οποίοι άμεσα και χωρίς να έχει 
προηγηθεί ραντεβού θα μπορούν 
να μεταβαίνουν στο τοπικό ακτι-
νοδιαγνωστικό κέντρο του ακτι-
νολόγου κ. Ιορδανίδη όπου θα 
γίνεται εντελώς δωρεάν η μέ-
τρηση οστικής πυκνότητας. Τα 
αποτελέσματα θα αξιολογούνται 
από τον ιατρό κ. Βαλκάνη και θα 
δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες.

 *Η οστεοπόρωση είναι μια 
σκελετική νόσος κατά την οποία 
τα οστά γίνονται εύθραυστα και 
μπορούν εύκολα να υποστούν 
ένα κάταγμα, το λεγόμενο οστε-
οπορωτικό κάταγμα. Η διάγνωση 
γίνεται με την μέτρηση οστικής 
πυκνότητας DXA μια απλή και 
γρήγορη εξέταση. Επειδή η οστε-
οπόρωση είναι μια ασυμπτωμα-
τική νόσος καθίσταται επιτακτική 
η ανάγκη πρόληψης

Σε Αλεξανδρούπολη 
και Φέρες

Προκήρυξη θέσης ερ-
γασίας Φροντιστή/τρι-
ας πλήρους απασχόλησης 
στη Δομή Φιλοξενίας Ασυ-
νόδευτων Ανηλίκων «Φρί-
ξος» της ΑΡΣΙΣ στην Αλε-
ξανδρούπολη.

Ώρες απασχόλησης 
(εβδομαδιαίως):40

Οι ενδιαφερόμενες/
οι καλούνται να αποστεί-
λουν μέσω email στο arsis.

staff @gmail.com έως τις 
23/10/2022 στις 17:00, τα 
κάτωθι, με τίτλο «Προκή-
ρυξη για τη θέση Φροντι-
στή/τριας – Φρίξος Αλεξαν-
δρούπολη»:

– Βιογραφικό Σημείωμα
– Επιστολή Εκδήλω-

σης Ενδιαφέροντος για 
τη συγκεκριμένη θέ-
ση(Βιογραφικά που θα απο-
σταλούν χωρίς επιστολή εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεν θα θεωρηθούν έγκυ-
ρα και δεν θα συμπεριλη-
φθούν στην διαδικασία αξι-
ολόγησης).

Ολόκληρη η προκή-

ρυξη εδώ: https://bit.
ly/3s3hSNO

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυ-
νόδευτων Ανηλίκων Φρί-
ξος στην Αλεξανδρούπο-
λη, λειτουργεί στα πλαίσια 
της δράσης «Επιχορήγηση 
Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΕΩΝ για την υλοποίηση 
του έργου “ΜΕΤΟΙΚΟΣ», 
στο πλαίσιο του Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Μετανά-
στευσης & Ασύλου του ΕΠΑ 
2021-2025.

Προκήρυξη θέσης εργασίας 
στη Δομή «Φρίξος» της ΑΡΣΙΣ 
στην Αλεξανδρούπολη

Τι πρέπει να 
ξέρουν οι 
ενδιαφερόμενοι  

Δωρεάν προληπτικός 
έλεγχος οστεοπόρωσης 

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Στο πλαίσιο του  ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
«Προμήθεια εξοπλισμού Αθλη-
τικών εγκαταστάσεων Δήμου 
Αλεξανδρούπολης», συνολι-
κής δαπάνης  280.996,40€ με 
ΦΠΑ, υπογράφηκαν χθες από 
τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπο-
λης Γιάννη Ζαμπούκη και τους 
εκπροσώπους των αναδόχων 
εταιριών, οι  συμβάσεις που θα 
εξασφαλίσουν στις αθλητικές 
δομές του Δήμου μας τον απα-
ραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό 
για την άρτια λειτουργία τους. 

Ειδικότερα, εκπρόσωπος 
της εταιρείας Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  υπέγραψε 
σύμβαση συνολικού ποσού 
145.675,20 με ΦΠΑ και με 

την υποχρέωση να προμηθεύ-
σει εντός 4 μηνών τον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης με όργανα 
ενόργανης γυμναστικής μονό-
ζυγα, ίππους, βατήρες, δίζυγα. 
Επίσης, η προμήθεια αφορά 
στη μηχανή κολύμβησης  VASA 
SWIM ERGOMETER, ένα σύγ-
χρονο όργανο εκγύμνασης των 
κολυμβητών έξω από την πισί-
να που επιτρέπει στον χρήστη 
να ενδυναμώσει στο στυλ κο-
λύμβησης που τον ενδιαφέρει.

Επιπλέον, η εταιρεία Σ. 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ 
Ο.Ε δια του νόμιμου εκπροσώ-
που της Σφακιανάκη Σωκράτη 
υπέγραψε σύμβαση συνολικού 
ποσού 69.728,92 με ΦΠΑ και 
θα προμηθεύσει τις αθλητικές  

δομές  του Δήμου  κατά τους 
επόμενους 4 μήνες με απαραί-
τητο εξοπλισμό που θα διευκο-
λύνει την αθλητική κοινότητα, 
μεταξύ αυτών ταπί αντιπτέρι-
σης, εμπόδια στίβου, πίνακες 
σκορ μπάσκετ-βόλεϊ, σύστη-
μα προσγείωσης άλματος επί 
κοντώ και ύψους.

Επιπλέον, πολύ σύντομα το 
Δημοτικό Κολυμβητήριο ανα-
μένεται να εξοπλιστεί με  αντι-
κυματική διαδρομή κολύμβη-
σης αξίας 27.788,40 με ΦΠΑ

«Με την ολοκλήρωση της 
προμήθειας και εγκατάστασης 
του νέου αθλητικού υλικού 
στις αθλητικές δομές του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, αφε-
νός βελτιώνουμε τις συνθή-
κες άθλησης των παιδιών και 
αθλητών μας και αφετέρου θα 
είμαστε σε θέση να διεκδική-
σουμε διεθνείς διοργανώσεις 
όπως το παγκόσμιο πρωτά-
θλημα badminton» αναφέρει 
η ενημερωση του Δήμου

Νέο σύγχρονο αθλητικό υλικό στους 
αθλητικούς χώρους του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
280.996,40€ ΜΕ ΦΠΑ   

Τι αποκτούν οι αθλητικές δομές 

Υπογράφηκαν από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και 
τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών, οι  συμβάσεις 
για εξοπλισμό στις αθλητικές δομές του Δήμου 
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