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Πολιτική εκδήλωση 

του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην 

Αλεξανδρούπολη 

με τους Φάμελλο - 

Γιαννούλη

Σήμερα στο καφέ του πάρκου 
Αλτιναλμάζη, ενώ νωρίτερα θα 

πραγματοποιήσουν 
συναντήσεις και επαφές 
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Σε ισχύ το χειμερινό 
ωράριο λειτουργίας 

αρχαιολογικών 
χώρων, μνημείων και 

μουσείων 

Τι ανακοίνωσε η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Έβρου

� 5

Τη συνέχιση λειτουργίας του 
Γραφείου Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ 

στο Σουφλί ζητά ο Δήμος 

Το Γραφείο εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ανέργων πολιτών που προέρχονται 
από το σύνολο του Δήμου Σουφλίου, αλλά και από τμήμα του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης  �  4

Στήριξη του ΙΕΚ Τουρισμού και των 
προσπαθειών τουριστικής ανάπτυξης 

της Αλεξανδρούπολης

Η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη βρέθηκε στον αγιασμό της 
σχολής και είχε επαφές με τις τοπικές αρχές

� 8

Με έξι πτήσεις 
συνδέεται πλέον 
η Αλεξανδρούπολη 
με την Αθήνα 

● Κάθε Κυριακή και Δευτέρα, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για το αεροδρόμιο «Δημόκριτος»

● «Αυτή η συχνότητα είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα του αεροδρομίου μας», παρατηρεί ο αερο-
λιμενάρχης Στέλιος Ζαντανίδης

● Πάνω από 80% η πληρότητα από και προς Αθήνα 

● Δείτε το νέο πρόγραμμα πτήσεων � 9

Εμπορικός Σύλλογος: «Ικανοποίηση Εμπορικός Σύλλογος: «Ικανοποίηση 
για την κατάργηση του αποτυχημένου για την κατάργηση του αποτυχημένου 
θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων»θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων»

Αυτό είναι τo δικηγορικό 
«δίδυμο» που αναλαμβάνει τον 

αγώνα κατά του χρυσού στο ΣτΕ

Στόχος  η ακύρωση απόφασης της Αποκεντρωμένης που 
έδωσε άδεια για έρευνες στην Μεταλλευτική Θράκης. 
Διανομαρχιακή Ροδόπης-Έβρου: «Θα εξαντλήσουμε τα 

νομικά περιθώρια και κάθε μέσο πάλης»

� 7

Κορωνοϊός: Μεγάλη αύξηση 
στον αριθμό των νεκρών και 

«σταθερά» κρούσματα 
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Γ΄Εθνική: Έγιναν γνωστοί οι Γ΄Εθνική: Έγιναν γνωστοί οι 
αντίπαλοι της Αλεξανδρούπολης αντίπαλοι της Αλεξανδρούπολης 
FC, ξεκινά το πρωτάθλημα FC, ξεκινά το πρωτάθλημα 

� 16
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Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
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Κωδικός 1793
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gnomi@gnomionline.gr 
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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
1789
Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής 
Επανάστασης, εθνικοποιείται η 
περιουσία της εκκλησίας.

1823
Σε μήνυμά του στο Κογκρέσο, ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζέιμς Μον-
ρόε αναγνωρίζει το δικαίωμα των 
επαναστατημένων Ελλήνων στην 
ανεξαρτησία.

1917
Ο υπουργός Εξωτερικών της Με-
γάλης Βρετανίας, Άρθουρ Τζέιμς 
Μπάλφουρ, δηλώνει ότι «ήρθε η 
ώρα, οι Εβραίοι να αποκτήσουν 
κράτος στην Παλαιστίνη». Θα μεί-
νει στην ιστορία ως ∆ιακήρυξη 
Μπάλφουρ, πάνω στην οποία θα 
βασιστεί η ίδρυση του κράτους 
του Ισραήλ το 1948.

1940
Αεροσκάφος τύπου PZL της Ελ-
ληνικής Βασιλικής Αεροπορίας 
με πιλότο τον ανθυποσμηναγό 
Μαρίνο Μητραλέξη καταρρίπτει 
ιταλικό βομβαρδιστικό αεροσκά-
φος κοντά στη Θεσσαλονίκη. Η 
κατάρριψη γίνεται με εμβολισμό 
της πτέρυγας του εχθρικού αε-
ροσκάφους.

1977
Πρωτοφανής νεροποντή πλήττει 
την Αττική, με 22 νεκρούς, εκτε-
ταμένης διάρκειας συσκότιση και 
ανυπολόγιστες ζημiές στις δυτικές 
συνοικίες της Αθήνας. 17 νεκροί 
και εκτεταμένες ζημίες και στον 
Πειραιά.

1982
Εφαρμόζεται για πρώτη φορά 
στην Αθήνα ο δακτύλιος, για να 
καταπολεμηθεί το νέφος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1911
Οδυσσέας Ελύτης, έλληνας ποιη-
τής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νό-
μπελ Λογοτεχνίας το 1979. (Θαν. 
18/3/1996)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1960
∆ημήτρης Μητρόπουλος, έλληνας 
αρχιμουσικός και συνθέτης. (Γεν. 
18/2/1896)

2008
Σταύρος Ξενίδης, έλληνας ηθο-
ποιός. (Γεν. 8/3/1923)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Ούριος άνεμος για το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης (; )

02
NOE
2012

Ούριος άνεμος φαίνεται ότι πνέει το τελευταίο διά-
στημα για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα 
για το πολύπαθο, όσο και σημαντικό, έργο της εκβάθυν-
σης της λιμενολεκάνης. Μετά από εμπόδια, απρόοπτα 
και ανάγκη για έξτρα χρηματοδότηση, το «κολλημέ-
νο» τελευταίο στάδιο του έργου φαίνεται πως ξεκολ-
λά, αφού οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης είναι 
έτοιμα, ενώ και η χρηματοδότηση έχει πλέον εξασφα-
λιστεί. Η εκβάθυνση ξεκίνησε καθυστερημένα το 2008, 
διακόπηκε 3 φορές και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί, με σοβαρές επιπτώσεις για την ανάπτυξη του 
λιμανιού, αλλά και ολόκληρης της περιοχής. Εκτιμάται 
ότι με την ολοκλήρωση της εκβάθυνσης, θα μπορούν να 
προσεγγίζουν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μεγάλα 
εμπορικά πλοία, αλλά και κρουαζιερόπλοιο, ένα θέμα 
που δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει λόγω του «ρηχού» 
του λιμανιού μας, την στιγμή που άλλες περιοχές, όπως 
η Καβάλα, κερδίζουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες 
από κρουαζιερόπλοια. Παράλληλα, απρόσκοπτα προχω-
ρούν, οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου «Sea2Sea»

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 06:48
Δύση - 17:12
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Μικρογνωμικά

Συνοδέψαμε τον Γιώργο μας 
τον<εμποροραπτη.> στην τελευταία του 
κατοικία. Έτσι αποκαλούμασταν ,από τα 
σχολικά ακόμη χρόνια, με τα παρατσού-
κλια, ο <βαρύς>,ο <πικολος>,ο <του-
φος>,ο <σαπιστης>ο <γκολτζής>,ο <τσά-
τος>ο <χαμάλης>, κι έμεινε μέχρι σήμερα. 
Μας αρέσει ακόμη να γυρίζουμε πίσω 
και να θυμόμαστε τα παλια,3ο σχολείο, 
γυμνάσιο πρακτικής κατεύθυνσης πανε-
πιστήμιο εκεί στη Σαλονίκη, Αγ Τριάδα 
Βελισσαρίου…

Όμως μια σημαντική πλευρά του Γιώρ-
γου ήταν η αγάπη του για τη μουσική. 
Ισως ήταν κάτι γονιδιακό, καθόσον ο κυρ 
Γιάννης ο πατέρας του πάντα με μια κιθά-
ρα ,μέλος χορωδιών και της μαντολινάτας 
του Χριστόφορου, εμφανιζόταν.

Κι όλα ξεκίνησαν το 64 στο υπόγειο 
του παραρτήματος όταν ο Βασίλης Αγ-
γελίδης,, έβαλε μπροστά την επαναδημι-
ουργία της φιλαρμονικής με τα εγκατα-
λειμμένα μουσικά όργανα της πάλαι ποτέ 
μπάντας του Δήμου. Εμείς νεοσσοί έφη-
βοι άσχετοι με το αντικείμενο προσπαθού-
σαμε με τα δεκαταεκτα και τις διέσεις. Ο 
Γιώργος στο κλαρίνο που αργότερα έγινε 
σαξόφωνο προς χάριν της ροκ μουσικής 

και των Hurricanes (φωτο). Ήταν πολλοί 
τοτε σ αυτήν την φρέσκια προσπάθεια να 
αποκτήσει η πόλη και πάλι φιλαρμονική. 
Μας στεναχωρούσε που σ όλες τις εκ-
δηλώσεις έπαιζε μόνον η μικρή μπάντα 
απο επαγγελματίες μουσικούς της 12ης 
Μεραρχίας.

Η πόλη απούσα.,ως συνήθως ,θα πείτε. 
Ονόματα μερικά, Σάκης Τσιλίκης ,αδελφοί 
Ζυζηρα, Πίπης Διαμαντίδης, Άκης Αγγλιάς, 
Χρήστος Δούκας, Γιώργος Τουφεξής, Θό-
δωρος Ραδισογλου και πολλοί άλλοι. Ο 
Γιώργος έμεινε μέχρι πρόσφατα μέλος 
της φιλαρμονικής και βοήθησε πολύ στη 
μετάβαση της στη νέα εποχή που αποτε-
λείται πλέον από νέα πρόσωπα.

 Η μουσική ήταν μέσα του, ξεκινούσε 
η εκπομπή <Μουσικό κουτί> των Πορ-
τοκάλογλου - Μόρφη κάθε Τετάρτη στις 
10 το βράδυ κι εμείς εκεί κολλημένοι να 
δούμε τι παίζει κι επικοινωνούσαμε κρι-
τικάροντας τα συμβαίνοντα. Σίγουρα ο 
Γιώργος βρίσκεται σ ενα αστέρι όπου η 
μουσική είναι κυρίαρχη και μας προκαλεί 
να παίξουμε μαζί. Λα διεση ματζορε και 
1,2,3, πάμε... Γιώργο.
Ανδρέας Καφετζής

Ένας νοσταλγικός αποχαιρετισμός

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση

Η γιαγιά με τα τερλίκια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
αθώωσε την 93χρονη που είχε 
συλληφθεί γιατί πουλούσε τερλί-
κια σε λαϊκή αγορά. Καθισμένη σε 
αμαξίδιο, η 93χρονη ανέφερε ότι 
δεν ασκούσε εμπορική δραστηρι-
ότητα.  H υπόθεση είχε γίνει γνω-
στή τον Απρίλιο του 2019 προκα-
λώντας αντιδράσεις, καθώς, εκτός 
από τη σύλληψή της, της είχε επι-
βληθεί και χρηματικό πρόστιμο από 
την αρμόδια ΔΟΥ, το οποίο μετά 
την κατακραυγή σβήστηκε.

Γ.Π.

Στα πλαίσια της δράσης «Ημέρες 
Ψυχικής Υγείας» της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, η Πανεπιστημιακή Παιδοψυχια-
τρική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρού-
πολης υπό την Διεύθυνση της Αν. Κα-
θηγήτριας Παιδοψυχιατρικής ΔΠΘ κας 
Ασπασίας Σερντάρη, διοργανώνει το 
Σάββατο 5/11/2022 στο Νομαρχείο 
Αλεξανδρούπολης, στις 11:00, ανοιχτή 
εκδήλωση για το κοινό με θέμα: "Συζη-
τώντας για την ψυχική υγεία με τους 
γονείς, τα παιδιά και τους δασκάλους..."

Στην εκδήλωση θα δοθεί η ευκαιρία 
να συζητηθούν θέματα που αφο-
ρούν την φυσιολογική ψυχοσυναι-
σθηματική ανάπτυξη και την ψυχική 
υγεία των παιδιών από την οπτική 
των γονέων και των εκπαιδευτικών, 
με ειδικούς ψυχικής υγείας, όπως 
ειδικούς παιδοψυχιάτρους, ψυχο-
λόγους, κοινωνικούς λειτουργούς 
και ειδικούς παιδαγωγούς. Ταυτό-
χρονα προγραμματίζονται παράλ-
ληλες δράσεις από τα παιδιά για τα 
παιδιά, με τη συμμετοχή του Μου-
σικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης 
που θα «αναλάβει τη μουσική επέν-

δυση» της εκδήλωσης, τη συμμετοχή 
μαθητών των εξωδιδακτικών δραστη-
ριοτήτων ρομποτικής, αστρονομίας και 
δημοσιογραφίας του 4ου ΕΠΑΛ Αλε-
ξανδρούπολης και του εικαστικού – 
δημιουργού comics Νίκου Καμπασε-
λέ που θα «ζωγραφίσει» μαζί με μικρά 
παιδιά και εφήβους, καθώς και άλλους 
εθελοντές, που συμμετέχουν στις δρά-
σεις της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του 
Π.Γ.Ν.Α., ο καθένας με την ιδιότητά του. 

Κ.Η. 

- Ποιος είναι αυτός μαμά;
- Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος παιδί μου. Δεν τους βλέπουμε συχνά ανάμεσα μας. 
Υπέροχο γκράφιτι για τον σπουδαίο Αλέξανδρο Νικολαΐδη έξω από το κολυμβητήριο του Βύρωνα. 

Είμαστε υπέρ της δημιουργί-
ας ιδιωτικών πανεπιστημίων. 
Προφανώς και τα δημόσια θα 
παραμείνουν η ραχοκοκαλιά 
του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος της τριτοβάθμιας. Το να 
υπάρχουν ωστόσο και μερικά 
ιδιωτικά και να πάψει η φυγή 
Ελλήνων φοιτητών στο εξω-
τερικό, είναι κάτι το οποίο θα 
το θέλαμε. Άρα η αλλαγή σε 
αυτήν την εξίσωση θα έρθει 
από το Σύνταγμα.

Α. ΣΥΡΙΓΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σαν πολιτικός, σαν πρώην 
Υπουργός, σαν πρώην Εφορια-
κός  λέω ότι πρέπει να γίνει σε 
βάθος έλεγχος των πόθεν έσχες 
και ο έλεγχος ειδικά των πολιτι-
κών και των πρώην Υπουργών, 
Γενικών Γραμματέων κ.λπ. να 
γίνεται από δημόσιους ελεγκτές 
με συγκεκριμένη εμπειρία.γκες 
του με την καλύτερη τιμή..  

Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
  

Το νούμερο 1 θέμα

Όταν μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη, το 
νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα των αιτη-
μάτων προς τους αρμόδιους υπουργούς, θα 
πρέπει να είναι η βελτίωση των υποδομών και 
οι προσλήψεις στο τελωνείο των Κήπων, αλ-
λά και στα υπόλοιπα τελωνεία του νομού. Οι 
ατέλειωτες ουρές των ταξιδιωτών και η τα-
λαιπωρία που προκαλεί η πολύωρη αναμονή, 
είναι ανασταλτικός παράγοντας για νέες επι-
σκέψεις στο μέλλον. Ούτε για city break, ούτε 
καν για απλή διέλευση θα μας προτιμούν σε 
λίγο, αντιθέτως, θα κάνουν ό,τι μπορούν για 
να μας αποφύγουν. 

Κ.η.  
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Να παραμείνει το Γραφείο 
Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στο 
Σουφλί ζητά από τον Οργα-
νισμό ο Δήμος Σουφλίου. Το 
θέμα συζητήθηκε ως κατεπεί-
γον στην πρόσφατη συνεδρία-
ση της Οικονομικής Επιτροπής.

Όπως είναι γνωστό, η Δη-
μόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
(ΔΥΠΑ) είναι η υπηρεσία που 
αντικατέστησε τον ΟΑΕΔ. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το διοικητι-
κό συμβούλιο της ΔΥΠΑ έχει 

αποφασίσει ότι Ανταποκριτές 
της θα υπάρχουν στους Δή-
μους όπου υπάρχει απόλυτη 
αναγκαιότητα. Μπροστά στον 
κίνδυνο να καταργηθεί η θέση 
Ανταποκριτή στο Γραφείο της 
ΔΥΠΑ στο Σουφλί, ο Δήμος 
αποφάσισε να καταθέσει αίτη-
μα για τη συνέχιση λειτουργίας 
του Γραφείου και για το 2023.

Εξάλλου, το Γραφείο Αντα-
ποκριτή Δ.ΥΠ.Α. στο Δήμο 
Σουφλίου εξυπηρετεί έως τώ-

ρα μεγάλο αριθμό ανέργων 
πολιτών που προέρχονται από 
το σύνολο της επικράτειας του 
Δήμου Σουφλίου, η οποία κα-
ταλαμβάνει 1326 τχλμ, αλλά 
και από μέρος της Επικράτει-
ας του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης (εμβέλεια έκτασης 
εξυπηρετούμενων περιοχών 
Αρδάνιο-Λάβαρα). Οι πολίτες 
αυτοί υπάρχει ανάγκη να εξα-
κολουθήσουν να εξυπηρετού-
νται από το γραφείο με φυσική 
παρουσία διότι οι περισσότε-
ροι εξ’ αυτών όντας μεγάλης 
ηλικίας αντιμετωπίζουν δυσκο-
λίες στην χρήση του διαδικτύ-
ου και γενικότερα των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών με τις 
οποίες θα πρέπει να εξοικει-
ωθούν αν παύσει να λειτουρ-
γεί το Γραφείο του Ανταποκρι-
τή στο Σουφλί, ενώ δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις πολιτών 
που δεν έχουν καν τη δυνατό-
τητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα, δεν θα πρέ-
πει να παραβλεφθεί το γεγο-
νός ότι στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες είναι υποχρεωτική 
η διεκπεραίωση ζητημάτων με 

φυσική παρουσία, οι άνεργοι 
πολίτες θα αντιμετωπίσουν 
πρόβλημα κατά τη μετακίνη-
ση αν χρειαστεί να μετακινη-
θούν σε άλλη περιοχή εκτός 
από το Σουφλί, δεδομένου 
ότι οι περισσότεροι προέρχο-
νται από περιοχές του ορεινού 
όγκου του Δήμου Σουφλίου, οι 
οποίες δεν τυγχάνουν συχνής 
συγκοινωνίας ιδιαίτερα κατά 

τους χειμερινούς μήνες οπότε 
παρουσιάζονται και φαινόμε-
να παγετού και επομένως δεν 
θα υποβάλλονται στον κόπο 
και στην δαπάνη να πηγαίνουν 
για εξυπηρέτηση στην πλησι-
έστερη Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή, 
εξετάζοντας αυτά τα δεδο-
μένα, αποφάσισε να εγκρί-
νει την υποβολή από το Δήμο 

Σουφλίου σχετικού αιτήμα-
τος προς την Κεντρική Διοί-
κηση του ΟΑΕΔ για συνέχιση 
της λειτουργίας του Γραφεί-
ου Ανταποκριτή  και ανανέ-
ωσης της σχετικής σύμβασης 
που καταρτίζεται μεταξύ του 
Δήμου Σουφλίου και του ΟΑ-
ΕΔ ( από την 1/1/2023 έως 
και την 31/12/2023 ) 

Κ.Η.

Τη συνέχιση λειτουργίας του Γραφείου 
Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στο Σουφλί 
ζητά ο Δήμος 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ     

Αναγκαία η ανανέωση σύμβασης 
ως τέλη του 2023 Να παραμείνει το Γραφείο Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στο 

Σουφλί ζητά από τον Οργανισμό ο Δήμος Σουφλίου

Για δεύτερη σχολική χρονιά, σχ. 
έτος 2022- 2023, θα λειτουργή-
σει στο Μουσικό Σχολείο Αλεξαν-
δρούπολης ψηφιακή βιβλιοθήκη 
ΕΥΖΗΝ, στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος της Φυσικής Αγωγής. Η βιβλιο-
θήκη θα εμπλουτίζεται συνεχώς με 
πληροφορίες σχετικές με την υγεία 
(σωματική και ψυχο- συναισθημα-

τική) των μαθητών και μαθητριών 
του σχολείου με την υποστήριξη 
έγκριτων επιστημονικών φορέων 
(Δ.Π.Θ., ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας, Ελληνικό ίδρυμα Καρδιο-
λογίας, Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
Π,Έ. Έβρου κ.ά.). Στόχος του Μου-
σικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης 
είναι να υπάρξουν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις ώστε μαθητές, εκ-
παιδευτικοί και γονείς να ενημε-
ρωθούν σωστά και υπεύθυνα και 
να ευαισθητοποιηθούν για θέματα 
Πρόληψης και Υγείας

Στο Μουσικό Σχολείο 
Αλεξανδρούπολης

«Όλοι θα ζοριστούμε πολύ αυ-
τόν τον χειμώνα, θα μετράμε το 
κάθε ευρώ για να τα βγάλουμε 
πέρα…», δήλωσε στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας ο Ηλίας Αγγελακούδης, 
πρόεδρος του Αγροτικού Συλλό-
γου Ορεστιάδας, που μαζί με τους 
Αγροτικούς Συλλόγους Βύσσας και 
Τριγώνου, τη Β’ ΕΛΜΕ, το Σωμα-
τείο Συνταξιούχων ΙΚΑ και άλλους 
φορείς, πραγματοποίησαν το πρωί 
παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά 
από το κατάστημα της ΔΕΗ Ορε-
στιάδας. «Είναι η πρώτη ενέργεια 
που κάνουμε εν όψει της μεγάλης 
απεργίας της 9ης Νοεμβρίου, να 
καλέσουμε τον κόσμο να βγει και 
να κινητοποιηθεί…», πρόσθεσε ο κ. 
Αγγελακούδης, τονίζοντας πως «τα 
ύψη των τιμών σε βασικά προϊόντα 
και ενέργεια, θα είναι διαχειρίσιμα 
για πολύ λίγους». Ο ίδιος μετέφε-
ρε και την αγωνία του αγροτικού 
κόσμου, εξαιτίας της περαιτέρω 
αύξησης τις τιμής του πετρελαίου 
αλλά και των τιμών των αγροτικών 
εφοδίων, που, όπως είπε, «εδώ και 
δύο χρόνια έχουν ακυρώσει κά-
θε σταθερά για τους αγρότες», με 
αποτέλεσμα πολλοί να έχουν φύ-
γει από τις δυναμικές καλλιέργειες, 
οι οποίες έχουν μεγάλο ρίσκο και 
πολύ υψηλό κόστος παραγωγής. 

«Κανένα μέτρο δεν εξασφάλισε και 
δεν εξασφαλίζει στους αγρότες βι-
ωσιμότητα, και οι τιμές που πήραμε 
φέτος δεν ήταν τελικά αυτές που 
αναμέναμε, ώστε να είμαστε σε θέ-
ση να καλύψουμε τα κόστη μας», 
σχολίασε ο κ. Αγγελακκούδης. Εν 
όψει της πανελλαδικής απεργίας 
της 9ης Νοεμβρίου, τα σωματεία, οι 
σύλλογοι και οι φορείς προβάλλουν 
διεκδικήσεις για δραστική μείωση 
και πλαφόν στην τιμή του ρεύμα-
τος, κατάργηση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης σε πετρέλαιο, βενζίνη 

και ηλεκτρική ενέργεια, μείωση του 
ΦΠΑ σε βασικά είδη, αυξήσεις σε 
μισθούς και συντάξεις, μείωση του 
κόστους αγροτικής παραγωγής και 
ενίσχυση με προσωπικό, του νοσο-
κομείου Διδυμοτείχου, των αγρο-
τικών ιατρείων και συνολικά των 
δομών υγείας. «Στις 9 Νοέμβρη 
πρέπει να στείλουμε μήνυμα στην 
κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξει 
ρότα…», κατέληξε στις δηλώσεις 
του ο κ. Αγγελακούδης. 
Χρυσούλα Σαμουρίδου – 
ertnews.gr

Διαμαρτυρία στη ΔΕΗ Ορεστιάδας 
ενόψει της απεργίας της 9ης 
Νοεμβρίου

Αγωνία για τον "δύσκολο 
χειμώνα"

Ψηφιακή 
βιβλιοθήκη ΕΥΖΗΝ
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Μετά από πρόσκληση της Νομαρ-
χιακής Επιτροπής Έβρου ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-
Π.Σ. την Τετάρτη 02/11/2022,  θα 
επισκεφτούν την περιοχή μας οι βου-
λευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α-.Π.Σ. 

•  Φάμελλος Σωκράτης (Τομεάρ-
χης Ενέργειας και Περιβάλλοντος) 

•  Γιαννούλης Χρήστος (Αναπλη-
ρωτής Τομεάρχης Μεταφορών) 

Μετά από συναντήσεις και επισκέ-
ψεις, η παρουσία τους θα κορυφωθεί 
με την πολιτική εκδήλωση-συνάντηση 
παλαιών και υποδοχή νέων μελών και 
φίλων του κόμματος που θα πραγμα-
τοποιηθεί στο αναψυκτήριο του πάρ-
κου Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρού-
πολη, με ώρα προσέλευσης 18:30.

Στην εκδήλωση αυτή ως εισηγη-
τές, θα παρευρεθούν οι βουλευτές 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α-.Π.Σ. Φάμελλος Σωκρά-
της (Τομεάρχης Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος) και Γιαννούλης Χρήστος 
(Αναπληρωτής Τομεάρχης Μεταφο-
ρών).

Μετά την εισήγηση στα θέμα-
τα πολιτικής επικαιρότητας και 
τη γνωστοποίηση των δεσμεύσε-
ων-Κυβερνητικών προτάσεων του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. (επί των 6 Εθνικών 
Προτεραιοτήτων), όπως αυτές τέθη-
καν από τον Πρόεδρο του κόμματος 
Αλέξη Τσίπρα στην πρόσφατη Δ.Ε.Θ. 
και με τον γενικό τίτλο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΠΑΝΤΟΥ, θα ακολουθήσει συζήτηση-
πολιτικός διάλογος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 
επίσκεψης των Φάμελλου – 
Γιαννούλη 

Tο πρόγραμμα των επισκέψεων 
που θα πραγματοποιηθούν το πρωί 
της συγκεκριμένη μέρας:

• 09.00  Επίσκεψη στις εγκατα-
στάσεις της Εταιρείας «Campus- 
EVROFARMA» στη Μέστη.

• 11.00  Επίσκεψη στις εγκατα-
στάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αλεξανδρού-
πολης.

• 12.30  Επίσκεψη στη ΔΕΥΑΑ 
Αλεξανδρούπολης.

• 17.30  Κοινή συνέντευξη Τύπου  
στα γραφεία του κόμματος ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-
Π.Σ., επί των οδών Λεωφόρος Δημο-
κρατίας και Μιαούλη 25, 2ος όροφος.

• Στις 18:30 θα πραγματοποιη-
θεί κεντρική πολιτική εκδήλωση-
συνάντηση παλαιών και υποδοχή 
νέων μελών και φίλων του κόμμα-
τος, στο αναψυκτήριο του πάρκου 
Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρούπο-
λη, με εισηγητές τους Χρήστο Γιαν-
νούλη και Σωκράτη Φάμελλο. Χαι-
ρετισμό θα απευθύνει η Βουλευτής 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. Έβρου Αναστα-
σία Γκαρά.

• Σας προσκαλούμε στην ανωτέ-
ρω εκδήλωση όπου θα αναλυθεί το 
σχέδιο-κυβερνητικό πρόγραμμα του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. και οι 6 μεγάλες Εθνι-
κές Προτεραιότητες που έχουν δια-
τυπωθεί πρόσφατα από τον Πρόε-
δρο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα στην 
Δ.Ε.Θ. με τον γενικό τίτλο «ΔΙΚΑΙΟ-
ΣΥΝΗ ΠΑΝΤΟΥ».

Λιανίδης Συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ 

Έβρου στην ΕΡΤ Ορ.: «Ετοιμότη-

τα για τα ψηφοδέλτια των βου-

λευτικών εκλογών και ζυμώσεις 

για τις αυτοδιοικητικές»

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Συντονιστής 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου 
του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιώργος Λιανίδης οι 
ανοιχτές πολιτικές ημερίδες ή διη-
μερίδες που θα πραγματοποιηθούν 
στη διάρκεια του μήνα  στον Έβρο, 
έχουν προεκλογική χροιά, δεδομένου 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π. Σ. έχει μπει σε περίο-
δο που επιδιώκει να κοινοποιήσει το 
πρόγραμμα και τις θέσεις του, αλλά 
και τις λύσεις που προτείνει, ώστε ο 
κόσμος να είναι έγκαιρα ενήμερος 
και να γνωρίζει με ποια κριτήρια θα 
ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές.

«Σε προεκλογική περίοδο βρισκό-
μαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό…», 
σχολίασε συγκεκριμένα ο κ. Λιανί-
δης, υπογραμμίζοντας πως «ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Π. Σ. είναι σε ετοιμότητα και 
σε διαρκή επαφή με τον κόσμο» εν 
όψει εκλογών.

Ετοιμότητα δήλωσε ο Συντονιστής 
της Νομαρχιακής Έβρου και για το 
ψηφοδέλτιο που θα «κατεβάσει» ο 
ΣΥΡΙΖΑ-Π. Σ. στον νομό, στο οποίο 
υποψήφιοι θα είναι τρεις γυναίκες και 
τρεις άνδρες. «Κατά κάποιον τρόπο, 
το ψηφοδέλτιο έχει “κλείσει”, με την 
έννοια ότι γνωρίζουμε ήδη από τον 
Ιούλιο τις προτεινόμενες υποψηφι-
ότητες, όμως θα “κλειδώσει” από τα 
κεντρικά αρμόδια όργανα του κόμμα-
τος». Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, 
έχουν ήδη ξεκινήσει και οι διεργασίες 

και ζυμώσεις για τα σχήματα που θα 
στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ Π. Σ. στις αυτοδι-
οικητικές εκλογές του Οκτωβρίου του 
2023, «στη βάση της κεντρικής πο-
λιτικής γραμμής που παρουσιάστηκε 
πριν από λίγες ημέρες».

Ο ίδιος τόνισε ότι οι διεργασίες 
γίνονται με «προνοητικότητα», ώστε 
«να αποφευχθούν οι προχειρότητες 
και η επανάληψη σφαλμάτων που 
έγιναν στις προηγούμενες εκλογές», 
όπως σημείωσε. «Χρειάζεται χρόνος, 
ζύμωση και διάλογος, για να καταλή-
ξουμε σε προτάσεις που θα τεθούν 
υπ’ όψιν των τοπικών συνελεύσεων 
των μελών σε κάθε δήμο, οι οποίες 

θα πάρουν και τις τελικές αποφά-
σεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα προσπαθήσουμε να πετύχου-
με, τουλάχιστον στους μεγάλους δή-
μους, είτε να έχουμε αυτοδύναμα ψη-
φοδέλτια είτε να συνεργαστούμε με 
συγκεκριμένες παρατάξεις, οι οποίες 
θα έχουν προοδευτικό πρόσημο, και 
σε διάλογο μαζί τους να συμφωνή-
σουμε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Το 
σημαντικό θα είναι, στα ψηφοδέλτια 
που θα στηρίξουμε, να αναδειχθούν 
τα πλεονεκτήματα που θα έχουν ένα-
ντι των άλλων ψηφοδελτίων…», κα-
τέληξε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας ο κ. Λιανίδης.

Πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 
στην Αλεξανδρούπολη με τους 
Φάμελλο - Γιαννούλη

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, ΕΝΩ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ    

Λιανίδης Συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Έβρου στην 
ΕΡΤ Ορ.: «Ετοιμότητα για τα ψηφοδέλτια των 
βουλευτικών εκλογών και ζυμώσεις για τις 
αυτοδιοικητικές»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ενη-
μερώνει ότι από την 1 Νοεμβρίου 2022, 
βάσει του ΦΕΚ 5531/Β/26.10.2022 
(ΑΔΑ: 6ΛΧΥ4653Π4-Ν54) ισχύει πλέ-
ον το χειμερινό ωράριο λειτουργίας 
αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και 
μουσείων του κράτους. Έτσι, το ωρά-
ριο λειτουργίας των αρχαιολογικών 
χώρων και μουσείων αρμοδιότητάς 
μας διαμορφώνεται ως εξής:
•  Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξαν-

δρούπολης:

Δευτέρα- Τετάρτη-Πέμπτη – Παρα-
σκευή – Κυριακή  08.30 – 15.30

Σάββατο 13.00 – 20.00
Τρίτη κλειστό 

•  Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης:
Καθημερινά 08:30-15:30
Τρίτη Κλειστός

•  Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμο-

θράκης:

Κλειστό λόγω εργασιών

•  Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού των 

Μεγάλων Θεών Σαμοθράκης: Κα-
θημερινά 08:30-15:30

•  Κάστρο Χώρας Σαμοθράκης: 

Κλειστό

•  Μονή Χριστού Σαμοθράκης: 

Κλειστό

•  Μνημεία Φερών Αλεξανδρούπο-

λης: Κλειστά

•  Κάστρο Πυθίου: Κλειστό

•  Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτεί-

χου:

Τετάρτη- Πέμπτη- Παρασκευή-Κυ-
ριακή 08:30-15:30

Σάββατο 13:00-20:00
Δευτέρα & Τρίτη κλειστό

•  Αρχαιολογικός Χώρος Μικρής 

Δοξιπάρας: Κλειστός λόγω εργα-

σιών

Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των 
επισκεπτών επιτρέπεται έως και είκοσι 
(20΄) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε 
πρώτη Κυριακή του μήνα από τον Νο-
έμβριο μέχρι και τον Μάρτιο η είσοδος 
σε κρατικά μουσεία, μνημεία και αρ-
χαιολογικούς χώρους είναι ελεύθερη 
για όλους.  Για το ίδιο διάστημα, από 
Νοέμβριο μέχρι και Μάρτιο, κατά τις 
υπόλοιπες μέρες λειτουργίας τους, οι 
επισκέπτες καταβάλλουν μειωμένο το 
αντίτιμο του εισιτηρίου.

Σε ισχύ το χειμερινό ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών 
χώρων, μνημείων και μουσείων του Έβρου

Τι ανακοίνωσε η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Έβρου 
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Την ικανοποίηση του εκ-
φράζει ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου της 
Αλεξανδρούπολης Βασίλης 
Κασαπίδης για την κατάργηση 
του “αποτυχημένου θεσμού” 
των ενδιάμεσων εκπτώσεων. 
Σε σχετική ανακοίνωση ανα-
φέρονται τα εξής:

“Με αφορμή την ψήφιση 
από την Ολομέλεια της Βουλής 
του νομοσχεδίου του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων όπου σύμφωνα με το 
άρθρο 6 καταργούνται οι ενδι-
άμεσες εκπτωτικές περίοδοι, ο 

Εμπορικός Σύλλογος της Αλε-
ξανδρούπολης εκφράζει την 
ικανοποίησή του, καθώς απο-
τελεί ένα πάγιο αίτημα του συ-
νόλου του εμπορικού κόσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Εμπορικού Συλλόγου της 
Αλεξανδρούπολης, όπως και 
η πλειονότητα των εμπόρων 
όλης της χώρας, από την αρχή 
θεσμοθέτησής τους είχε τοπο-
θετηθεί υπέρ της κατάργησης 
του αποτυχημένου αυτού θε-
σμού, που δεν πρόσφερε αξία 
στην αγορά, αντίθετα δημιουρ-
γούσε στρεβλώσεις που έπλητ-

ταν τόσο την αγοραστική κίνη-
ση, όσο και τους καταναλωτές.

Η περίπτωση της κατάργη-
σης των ενδιάμεσων εκπτώ-
σεων αποτελεί ένα καλό πα-
ράδειγμα, που αποδεικνύει το 
πόσο σημαντικός είναι ο συ-
νεχής διάλογος της Πολιτείας 

με τους θεσμοθετημένους εκ-
προσώπους της αγοράς, ώστε 
να αποφεύγονται αστοχίες και 
να επιτυγχάνεται το βέλτιστο 
αποτέλεσμα για τις επιχειρή-
σεις και την οικονομία.

Δεδομένης της κρίσιμης πε-
ριόδου που διανύουμε για την 

επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσε-
ων, αυτό που τώρα έχει ιδιαίτε-
ρη σημασία είναι συνδυαστικά 
με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, να 
δοθούν επιπλέον μέτρα στήρι-
ξης, ώστε να επανέλθει ένας 
βαθμός ισορροπίας στην αγο-
ρά, προς όφελος τόσο των μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο 
και του καταναλωτή και φυσι-
κά της οικονομίας.
Με συναδελφικούς 
χαιρετισμούς,
Ο πρόεδρος
Κασαπίδης Βασίλης”

Ικανοποίηση για την κατάργηση του 
αποτυχημένου θεσμού των ενδιάμεσων 
εκπτώσεων

ΕΚΦΡΑΖΕΙ Ο 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ              

“Αυτό που τώρα έχει ιδιαίτερη σημασία 
είναι συνδυαστικά με τη συγκεκριμένη 
εξέλιξη, να δοθούν επιπλέον μέτρα 
στήριξης” 

Επίσκεψη σε δομές του 
Πολυκοινωνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας Αλ-
ληλεγγύης Παιδείας Περιβάλ-
λοντος, του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης πραγματοποίησαν 
σήμερα στελέχη της Ν.Ε. 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. Έβρου, η Βου-
λευτής Έβρου και Αν. Τομεάρ-
χη Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Ενημέρωσης και Επικοινωνί-
ας ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. Αναστασία 
Γκαρά και στελέχη της τοπι-
κής οργάνωσης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-
Π.Σ. Έβρου.

Ο Συντονιστής της Ν.Ε. 
Έβρου Λιανίδης Γιώργος, τα 
στελέχη του κόμματος Δέδο-
γλου Σπύρος, Μαλτέζος Με-
νέλαος και η Βουλευτής του 
Έβρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νατάσα 
Γκαρά, πραγματοποίησαν συ-
νάντηση με τον Πρόεδρο του 
Πολυκοινωνικού κ. Χρήστου 
Γκουγκουλάκη, από τον οποίο 
ενημερώθηκαν για τη λειτουρ-
γία των δομών που υπάγονται 
στο Πολυκοινωνικό και για τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται 
στους ωφελούμενους πολίτες 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Συναντήσεις και εποικοδο-
μητική συζήτηση πραγματο-
ποιήθηκε και με τους εργα-
ζόμενους του «Βοήθεια στο 

Σπίτι» οι οποίοι βρίσκονται σε 
καθεστώς ανασφάλειας και 
εργασιακής ομηρίας, εξαιτί-
ας της κυβέρνησης που αδι-
αφορεί για τη διασφάλιση της 
εργασιακής τους σταθερότη-
τας. Παράλληλα οι εργαζόμε-
νοι στο Κέντρο Κοινότητας-
Παράρτημα Ρομά, επισήμαναν 
ότι η υποστελέχωση της υπη-
ρεσίας δημιουργεί προβλήμα-
τα στην ομαλή λειτουργία και 
καθυστερήσεις στην υλοποί-
ηση κοινωνικών δράσεων και 
προγραμμάτων.

Επίσης, στην επίσκεψη των 
στελεχών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. 
έγινε αναλυτική ενημέρωση 
από τους εργαζόμενους σε 
κοινωνικές δομές, οι οποίες 
έχουν δεχτεί τα μεγαλύτερα 
πλήγματα αυτή την τριετία 
από την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, με τη μείωση δαπανών, 
υπηρεσιών και εργαζομένων. 
Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε 
πως η ανάλγητη κυβέρνηση 
της Ν.Δ. προχωρά σε κόψιμο 
επιδομάτων σε δικαιούχους 
από τα αδύναμα και μεσαία 
στρώματα, αδιαφορώντας για 
τις συνέπειες στην κοινωνία, 
από την εκτόξευση του πλη-
θωρισμού και των τιμών σε 
καύσιμα, ρεύμα και αγαθά 

πρώτης ανάγκης.
Την απαξίωση που βιώνουν 

από πλευράς της κυβέρνησης 
και των πολιτικών που αυτή 
εφαρμόζει, μετέφεραν και οι 
εργαζόμενοι των δημοτικών 
παιδικών σταθμών, οι οποίοι 
απασχολούνται επί σειρά ετών 
με συνεχείς συμβάσεις εργα-
σίας (ΕΣΠΑ), χωρίς παράλλη-
λα να εξασφαλίζεται από την 
κυβέρνηση η αναβάθμιση των 
δομών και η εύρυθμη λειτουρ-

γία των σταθμών, χωρίς την 
απαραίτητη ειδική οικονομική 
ενίσχυση των Δήμων με πρό-
σχημα την ενεργειακή κρίση.

Η εικόνα φανερώνει την 
υποβάθμιση του κοινωνικού 
κράτους από την κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας. Στον 
αντίποδα των καταστροφικών 
πολιτικών της Ν.Δ., οι προτά-
σεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. για το 
κοινωνικό και προνοιακό κρά-
τος κινούνται στο άξονα των 

δωρεάν παροχών και υπηρε-
σιών προς τον πολίτη με:

· την αύξηση των κοινωνι-
κών επιδομάτων, όπως το επί-
δομα στέγης για τα νέα ζευ-
γάρια, το επίδομα μητέρας, 
το επίδομα αναπηρίας κ.ο.κ.

· δωρεάν παροχές, όπως τα 
voucher για βρεφονηπιακούς 
σταθμούς και τα δωρεάν σχο-
λικά γεύματα.

· Κυρίως, όμως, με ένα 
εκτεταμένο δίκτυο υπηρεσιών 

Υγείας-Παιδείας-Πρόνοιας.
Σύμφωνα με το πρόγραμ-

μα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. για το 
κοινωνικό κράτος όλες αυτές 
οι υπηρεσίες οφείλουν να εί-
ναι υψηλής ποιότητας και να 
παρέχονται δωρεάν από το 
κράτος. «Η προστασία και η 
φροντίδα για όλους και όλες 
βρίσκονται στον πυρήνα του 
προγράμματος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-
Π.Σ.», τόνισαν τα στελέχη του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. Έβρου.

Επίσκεψη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο 
Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Συζητήσεις με τον πρόεδρο της δομής, 
αλλά και τους εργαζόμενους

Οι κ.κ. Δέδογλου, Λιανίδης, Γκουγκουλάκης (πρόεδρος Πολυκοινωνικού), Γκαρά, Μαλτέζος
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Το δικηγορικό «δίδυμο»  
Δετσαρίδη – Μιχαλοπού-
λου αναλαμβάνουν τη διεκ-
περαίωση όλων των διαδι-
κασιών, καθώς και τη νομική 
εκπροσώπηση των φορέων 
της ΑΜΘ, ενώπιον του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας για 
το θέμα της εξόρυξης χρυσού 
στην περιοχή μας.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικη-
γορικές εταιρείες «Χ. Π. Δε-
τσαρίδης - Β. Α. Κοτίνη – Ε. 
Χ. Δετσαρίδου και Συνεργά-
τες», που εδρεύει στην Αλε-
ξανδρούπολη και  η με έδρα 
στην Αθήνα «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΜΕΛΗΣ – ΤΣΙ-
ΡΩΝΑΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», (με 
τη δικηγόρο Χαρίκλεια Μι-
χαλοπούλου), κατέθεσαν οι-
κονομική προσφορά υπόψιν 
της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων ΑΜΘ, που αγγίζει τις 
20.000 ευρώ, για την άσκη-
ση αίτηση ακύρωσης ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρά-
τειας κατά απόφασης του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θρά-
κης, με την οποία εγκρίθηκαν 
οι περιβαλλοντικοί όροι του 
έργου: «Ερευνητικό πρόγραμ-
μα στον κεντρικό τομέα του 
Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώ-
ρου Ε5 (Δ.Μ.Χ.Ε5) Περιφερει-
ακής Ενότητας Ροδόπης, από 
την εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 
ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»

Όπως αναφέρεται στην 
προσφορά, «οι δικηγορικές 
μας εταιρείες θα αναλάβουν 
την νομική αυτή υπηρεσία με 
συνολική αμοιβή ποσού είκο-
σι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(24%), ήτοι δέκα χιλιάδων ευ-
ρώ (10.000,00) συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ (24%) η κάθε 
μια. Στην ως άνω αμοιβή πε-
ριλαμβάνονται πάσης φύσεως 
έξοδα γραμ. προείσπραξης, 
έξοδα παράστασης, μετακί-
νησης κτλ.»

Στο ποσό αυτό, που θα δι-
αθέσει η ΠΕΔ ΑΜθ, όπως επι-
σημαίνεται, δεν συμπεριλαμ-
βάνεται η προετοιμασία και η 
αντίκρουση ενώπιον του Δι-
καστηρίου της ενδεχόμενης 
παρέμβασης που θα ασκηθεί 
υπέρ της διατήρησης της πρά-
ξης από την εταιρεία «ΜΕ-
ΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Στις επάλξεις η 
Διανομαρχιακή

Δεν έπιασε εξαπίνης τη Δι-
ανομαρχιακή Επιτροπή Ροδό-
πης-Έβρου κατά του Χρυσού 
η απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης, που 
δίνει το «πράσινο φως» στη 
Μεταλλευτική Θράκης για τη 
διενέργεια 16 ερευνητικών 
γεωτρήσεων για τον εντο-
πισμό κοιτασμάτων χρυσού 

στην ευρύτερη περιοχή των 
Σαπών. 

Όλο το προηγούμενο διά-
στημα η Διανομαρχιακή Επι-
τροπή, έχει προετοιμάσει και 
έχει εκκινήσει τις διαδικασίες 
για να ανατρέψει την αρνητι-
κή αυτή εξέλιξη για την περι-
οχή μας, αποδεικνύοντας έτι 
μία φορά, πως παρακολουθεί 
στενά τις εξελίξεις επί του θέ-
ματος Μιλώντας στο «Ράδιο 
Παρατηρητής» το μέλος της 
Διανομαρχιακής Επιτροπής, 
κ. Ανέστης Στρατιάδης, θύμι-
σε πως «σε όλες οι ενέργειες 
από το 2012 που έκανε την 
αίτηση για τις 16 ερευνητικές 
γεωτρήσεις η Μεταλλευτική 
Θράκης στην ευρύτερη περι-
οχή των Σαπών, οι αντιδρά-
σεις μας ήταν άμεσες» για να 
διαβεβαιώσει πως «και τώρα 
λοιπόν οι αντιδράσεις μας εί-
ναι συντονισμένες τόσο τον 
νομό Έβρου όσο και στο νο-
μό Ροδόπης». 

Προσφυγή στο ΣτΕ 
Σύμφωνα με τον «Παρατη-

ρητή της Θράκης», μετά τη θε-
τική εισήγηση του Συντονιστή, 
λοιπόν η Διανομαρχιακή δεν 
έμεινε με σταυρωμένα τα χέ-
ρια αλλά αντίθετα «έγινε μια 
σύσκεψη με τον πρόεδρο της 
ΠΕΔ, τον κ. Βασίλη Μαυρίδη, 
δήμαρχο Ορεστιάδας καθώς 
και με όλους τους φορείς και 
αποφασίσαμε να προσφύγου-
με κατά της απόφασης» ανά-
φερε ο κ. Στρατιάδης και εξή-
γησε πως «μέσα στο νόμιμο 
χρονικό διάστημα που είναι 
ένας μήνας, ορίσαμε τον κ. 
Χρήστο Δετσαρίδη, καθηγη-
τή Νομικής στο ΔΠΘ ώστε να 
προσφύγουμε εμείς τώρα στο 
ΣτΕ ενάντια σε αυτήν την από-
φαση. Ήδη η προσφυγή στο 
ΣτΕ έχει κατατεθεί και έχουμε 
έναν ακόμη μήνα να επιχει-
ρηματολογήσουμε πλέον για 
την προσφυγή που κάνουμε. 
Έτσι οι επιστήμονες μας επε-
ξεργάζονται και εμπλουτίζουν 

το κείμενο που ήδη είχαν ετοι-
μάσει». «Φυσικά» έσπευσε να 
διευκρινίσει «αν μέχρι τη συζή-
τηση της προσφυγής στο ΣτΕ 
η Μεταλλευτική Θράκης, προ-
χωρήσει σε ενέργειες, εμείς 
είμαστε αποφασισμένοι να 
καταθέσουμε και ασφαλιστι-
κά μέτρα για να μην ξεκινήσει 
καμία ενέργεια». 

Αν τελικά δεν ευδοκιμήσει 
η νομική οδός, ο κ. Στρατιά-
δης ξεκαθάρισε πως «εμείς θα 
καλέσουμε τον κόσμο, όπως 
τον καλούμε πάντα να είναι 
σε εγρήγορση, για να βρεθού-
με όλοι μαζί στα βουνά και να 
μην επιτρέψουμε στην εταιρεία 
να βάλει ούτε σε μια σπιθαμή 
γης το τρυπάνι της». Άλλωστε 
όπως υποστήριξε «οι 16 αυ-
τές γεωτρήσεις δεν πρόκειται 
να δώσουν τίποτα καινούρ-
γιο στην εταιρεία. Απλώς είναι 
ένα μέσο για να δικαιολογήσει 
από μια μεριά στους Καναδούς 
επενδυτές ότι το ζήτημα κινεί-
ται και από την άλλη για να 

μπορέσουν να εμφανίσουν κά-
ποια δραστηριότητα στη ντό-
πια κοινωνία, και να λειάνουν 
το έδαφος για τα μελλοντικά 
τους σχέδια». 

«Εμείς το καθήκον μας 
θα το κάνουμε» 

«Εμείς σαν Διανομαρχιακή 
είμαστε έτοιμοι για όλα. Στο 
τέλος τέλος θα ανεβούμε και 
στο βουνό να αντιταχθούμε 
στην εταιρεία και γι’ αυτό κα-
λούμε τον κόσμο να είναι έτοι-
μος να υπερασπιστεί τον τόπο 
του. Εμείς το καθήκον μας θα 
το κάνουμε. Όσο περισσότε-
ροι είμαστε τόσο καλύτερα» 
υπογράμμισε ο κ. Στρατιάδης 
και επανέλαβε πως «θα εξα-
ντλήσουμε τα νομικά περιθώ-
ρια και αν δεν καρποφορήσουν 
στη συνέχεια θα εξαντλήσουμε 
οποιοδήποτε μέσο πάλης μπο-
ρούμε να έχουμε για να απο-
τρέψουμε αυτή τη δραστηρι-
ότητα στο τόπο μας». 
Κ.Η. 

Αυτό είναι τo δικηγορικό «δίδυμο» 
που αναλαμβάνει τον αγώνα κατά 
του χρυσού στο ΣτΕ

ΣΤΟΧΟΣ  Η ΑΚΥΡΩΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΥ 
ΕΔΩΣΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 
ΘΡΑΚΗΣ     

Διανομαρχιακή Ροδόπης-Έβρου: «Θα 
εξαντλήσουμε τα νομικά περιθώρια και 
κάθε μέσο πάλης»

Έπειτα από πρόταση της παράτα-
ξής μας, η οποία ψηφίστηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, το Αστικό ΚΤΕΛ 
ξεκινάει πολύ σύντομα ένα νέο δρο-
μολόγιο το οποίο θα ενώνει το κέντρο 
της πόλης με την περιοχή Αγίου Νε-
κταρίου και τέρμα Άβαντος.

Η νέα γραμμή Α4 θα είναι σύντομα 
πραγματικότητα.

Με υπευθυνότητα συνεχίζουμε να 
ασκούμε παραγωγική αντιπολίτευση 
για τις πόλεις και τους οικισμούς μας, 
με προτάσεις που διευκολύνουν την 
ζωή των κατοίκων.

Δυστυχώς όμως η Δημοτική Αρχή 
για μία ακόμη φορά κωλυσιεργεί. Ενώ 
είχε δεσμευτεί για την αποκατάσταση 
της οδού που διατρέχει την πλατεία 
"Καραλή" που βρίσκεται στο τέλος της 
διαδρομής, η κατάσταση εξακολουθεί 
να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο από 
τις αμέτρητες λακκούβες, λίγες μόνο 
ημέρες πριν από την έναρξη του δρο-

μολογίου.
ΓΡΑΜΜΗ Α4 ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ- 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ
Καθημερινές:
7:10, 7:50, 8:30, 9:10, 9:50, 10:30, 

11:10, 
11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 

15:10 
18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:10.
Σάββατο: 
8:30, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 

11:50, 12:30, 
13:10, 13:50, 14:30.

Πόλη & Πολίτες «Καλά νέα για τους κατοίκους 
της βορειοανατολ. πλευράς της Αλεξ/πολης»
Ανακοίνωση με αφορμή 
τα νέα δρομολόγια
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της 
Λ. Παπαδημητρίου

Το υπουργείο Τουρισμού 
στηρίζει την τουριστική εκπαί-
δευση και την πολύ μεγάλη 
προσπάθεια που καταβάλλεται 
για τη βελτίωση των παρεχόμε-
νων προγραμμάτων σπουδών 
από τις δημόσιες σχολές, δή-
λωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αρμόδια 
υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη, 
η οποία παρέστη στον σημερι-
νό Αγιασμό του Δημόσιου ΙΕΚ 
Τουρισμού Θράκης, με έδρα την 
Αλεξανδρούπολη.

Όπως είπε η κ. Ζαχαράκη, η 
έναρξη των μαθημάτων έγινε 
νωρίτερα από ποτέ (στα μέσα 
Οκτωβρίου) και ως εκ τούτου 
νωρίτερα έγινε και η πρόσλη-
ψη των εκπαιδευτικών, γεγονός 
που δίνει αφενός μεν τη δυνα-
τότητα στους εκπαιδευτικούς 
για αρτιότερη οργάνωση της 
κάλυψης των προγραμμάτων 

σπουδών, αφετέρου δε τη βε-
βαιότητα στους σπουδαστές ότι 
θα διδαχθούν όλα τα αντικείμε-
να, στην πλήρη έκτασή τους, κα-
τά τη διάρκεια της διετούς φοί-
τησής τους στη σχολή.

Η υφυπουργός Τουρισμού 
χαρακτήρισε πολύ σημαντι-
κή εξέλιξη το γεγονός ότι «για 
πρώτη φορά και κατά απόλυτη 
εφαρμογή της δέσμευσης του 
Πρωθυπουργού, έχουμε επίδο-
μα στέγασης, το οποίο αυξήθη-
κε από τα 1000 στα 1500 ευρώ 
και θα δοθεί και αναδρομικά σε 
σπουδαστές και σπουδάστριες 
από το 2021», ενώ στο πλαίσιο 
των δράσεων στήριξης της του-
ριστικής εκπαίδευσης ενέταξε, 
επίσης, την εισαγωγή των σχο-
λών του κλάδου στο παράλληλο 
μηχανογραφικό, καθώς οδηγεί 
σε αύξηση των εγγραφών και 
στις δύο ειδικότητες που παρέ-
χονται, την επικαιροποίηση της 

λειτουργίας των σχολών μετά 
από 14 χρόνια, αλλά και την 
ανανέωση και επικαιροποίηση 
της πρακτικής, ύστερα από 11 
χρόνια, με τη συμμετοχή περισ-

σότερων επιχειρήσεων.
Η κ. Ζαχαράκη διαβεβαίωσε 

ακόμη για τη συνέχιση στήριξης 
του ΙΕΚ Τουρισμού στην Αλε-
ξανδρούπολη, σε συνεργασία 

και επικοινωνία με την ίδια τη 
Σχολή και τις αρμόδιες υπηρεσί-
ες της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης.

Ρεκόρ στον τουρισμό και 
στον Έβρο

Η υφυπουργός Τουρισμού 
εξέφρασε, επίσης, την ικανο-
ποίησή της για τα ρεκόρ στον 
τουρισμό τόσο σε επίπεδο νο-
μού όσο και στην ίδια την Αλε-
ξανδρούπολη, όπως επίσης στη 
Σαμοθράκη και τη Θάσο, ενώ 
αναφέρθηκε και στο επενδυτικό 
ενδιαφέρον που συγκεντρώνει 
η Αλεξανδρούπολη, το οποίο, 
όπως είπε, θα πρέπει να επι-
στραφεί στους πολίτες με βελ-
τίωση των υποδομών. 

Όλα αυτά, σημείωσε, συν-
δέονται και με τον αναπτυξι-
ακό νόμο, με νέες επενδύσεις 
με έμφαση στην ψηφιοποίηση 
και στο «πράσινο» ενεργειακό 
αποτύπωμα κτιρίων, με το νέο 
πρόγραμμα το οποίο είναι σε 
προδημοσίευση των 100 εκατ. 
ευρώ για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των τουριστικών επι-
χειρήσεων, αλλά και τα επόμενα 
προγράμματα που συνδέονται 
με το Ταμείο Ανάκαμψης. «Ανα-
μένουμε και το πρόγραμμα του 
υπουργείου Περιβάλλοντος 
για τα μονοπάτια, τα οποία θα 
απευθύνονται σε Αυτοδιοίκη-
ση Α’ και Β’ βαθμού, όπως και 
τα καινούρια προγράμματα από 
το υπουργείο Τουρισμού για τις 
μαρίνες, τις προσβάσιμες πα-
ραλίες, τα καταδυτικά πάρκα, 
τις ιαματικές πηγές, το κομμάτι 
ψηφιοποίησης υπηρεσιών και τη 

γαστρονομία», πρόσθεσε.
Εξήγησε δε, πως πολλά από 

τα παραπάνω αφορούν και την 
Αλεξανδρούπολη, «την οποία 
και πιστεύουμε πραγματικά και 
σαν προορισμό σύντομης δια-
μονής και του City Break, αλλά 
και για έναν ψηφιακό νομάδα, ο 
οποίος θέλει να δουλέψει από 
εδώ, καθώς και για κάποιον που 
θέλει να επισκεφθεί την περιοχή 
για περισσότερες ημέρες».

Αναφορικά με την επέκτα-
ση της τουριστικής περιόδου, 
η κ. Ζαχαράκη χαρακτήρισε εν-
θαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία, 
διευκρινίζοντας ότι πρόκειται 
για μια πολυετή προσπάθεια, 
τα αποτελέσματα της οποίας θα 
φαίνονται με την πάροδο των 
ετών και επισημαίνοντας πως 
σε αυτό το πλαίσιο υλοποιείται 
και η καμπάνια για  την καθιέ-
ρωση της Ελλάδας ως τουρι-
στικού προορισμού 12 μήνες 
τον χρόνο.

Σε ό,τι αφορά δε, το ανθρώ-
πινο δυναμικό έκανε λόγο για 
ελλείψεις στο κομμάτι της φι-
λοξενίας, για την κάλυψη των 
οποίων γίνεται ήδη προσπάθεια, 
ενώ υπογράμμισε πως η κυβέρ-
νηση δίνει έμφαση «και στην 
αυστηρή τήρηση της εργατικής 
νομοθεσίας».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής 
της στην Αλεξανδρούπολη, η κ. 
Ζαχαράκη συναντήθηκε με τον 
αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δη-
μήτρη Πέτροβιτς και τον εντε-
ταλμένο σύμβουλο Τουρισμού 
της ΠΑΜΘ, Θανάση Τσώνη, ο 
οποίος χαρακτήρισε προαπαι-
τούμενο για την επιτυχία στον 
τουρισμό την εκπαίδευση των 
νέων στελεχών του κλάδου 
και τη βελτίωση των υφιστά-
μενων υποδομών. Χαρακτήρι-
σε δε, πολύ ενθαρρυντικά τα 
αποτελέσματα της καλοκαιρι-
νής περιόδου καθώς «ξεπερά-
σαμε τα νούμερα του 2019» και 
διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέ-
μα εφησυχασμού αλλά συνέχι-
σης του στρατηγικού σχεδια-
σμού της Περιφέρειας και για 
τη χειμερινή περίοδο, με στόχο 
τη 12μηνη τουριστική ανάπτυξη.

«Η Περιφέρεια και το υπουρ-
γείο Τουρισμού είναι συγκοι-
νωνούντα δοχεία. Η καλύτερη 
εξειδίκευση των νέων που θέ-
λουν να ασχοληθούν με τον το-
μέα του τουρισμού, με αυτή τη “ 
βαριά βιομηχανία” που διαθέτει 
ο τόπος, είναι ιδιαίτερη προϋ-
πόθεση για να μπορέσουμε να 
αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά 
μας πλεονεκτήματα», σημείωσε, 
από την πλευρά του, ο αντιπε-
ριφερειάρχης Έβρου. «Θεωρώ 
ότι το πρώτο βήμα γίνεται και 
η συνέχεια είναι να μπορέσου-
με να προβάλουμε ακόμη πε-
ρισσότερο τα αξιοθέατα και τις 
ομορφιές που διαθέτει η ΑΜΘ 
και ιδιαίτερα ο Έβρος», κατέλη-
ξε ο κ. Πέτροβιτς.
ΑΠΕ ΜΠΕ

Συνέχιση στήριξης του ΙΕΚ Τουρισμού 
στην Αλεξανδρούπολη και των 
προσπαθειών τουριστικής της ανάπτυξης 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΧΕ 
ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ   

Η ίδια εξέφρασε, την ικανοποίησή της 
για τα ρεκόρ στον τουρισμό τόσο σε 
επίπεδο νομού όσο και στην ίδια την 
Αλεξανδρούπολη, όπως επίσης στη 
Σαμοθράκη και τη Θάσοι

Η κα Ζαχαράκη με τον εντεταλμένο 
σύμβουλο Τουρισμού κ. Τσώνη και τον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέτροβιτς 

Με σπουδαστές του ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης η κα Ζαχαράκη 

Την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 
πραγματοποιήθηκε αγιασμός στο Ι.Ε.Κ. 
Τουρισμού Θράκης παρουσία της Υφυ-
πουργού κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Η κα. Ζαχαράκη μίλησε με τους καταρ-

τιζόμενους και το εκπαιδευτικό προσωπι-
κό της σχολής η οποία είναι μια από τις 
οχτώ που έχει το Υπουργείο Τουρισμού 
σε όλη την Ελλάδα.

«Ευχόμαστε καλή πρόοδο στους μα-

θητές μας και καλή συνέχεια στο έργο 
της υφυπουργού μας την οποία ευχαρι-
στούμε θερμά για τη συνεχή αναβάθμιση 
της ποιότητας των σπουδών των μαθη-
τών μας!» αναφέρει η διοίκηση του ΙΕΚ
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 της Κικής Ηπειρώτου
Με έξι πτήσεις τη μέρα, 

από δύο διαφορετικές αερο-
πορικές εταιρείες, συνδέο-

νται η Αλεξανδρούπολη με 
την Αθήνα, σύμφωνα με το 
νέο πρόγραμμα πτήσεων του 
αεροδρομίου «Δημόκριτος», 
για το χρονικό διάστημα από 
30/10/2022 ως 25/3/2023. 

«Οι έξι πτήσεις, δύο φορές 
την εβδομάδα, είναι κάτι το 
πρωτοφανές για τα δεδομένα 
του αεροδρομίου μας», παρα-
τηρεί μιλώντας στη ΓΝΩΜΗ ο 
Αερολιμενάρχης Στέλιος Ζα-
ντανίδης.

Τις υπόλοιπες ημέρες της 
εβδομάδας, οι πτήσεις από 
και προς Αθήνα είναι 5, ενώ 
κάθε Τρίτη και Σάββατο εκτε-
λούνται και οι πτήσεις για Ση-
τεία. 

Αξίζει να σημειωθεί πως 

όλο το προηγούμενο διάστη-
μα, η πληρότητα στις πτήσεις 
από Αλεξανδρούπολη προς 
Αθήνα και τούμπαλιν, άγγιζε 
το 80%, γεγονός που εξηγεί 
και την αύξηση του αριθμού 
των πτήσεων.

Με έξι πτήσεις κάθε Κυριακή και 
Δευτέρα συνδέεται πλέον 
η Αλεξανδρούπολη με την Αθήνα 

«ΑΥΤΗ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 
ΜΑΣ», ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ Ο 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΤΟΥ 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ

Πάνω από 80% η πληρότητα 
από και προς Αθήνα 

Η πληρότητα στις πτήσεις από 
Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα και 

τούμπαλιν, άγγιζε το 80%, γεγονός που 
εξηγεί και την αύξηση του αριθμού των 

πτήσεων

Η διαδικασία των εκλογών 
για την ανάδειξη των εσωτε-
ρικών μελών του Συμβουλίου 
Διοίκησης του Δ.Π.Θ. ολοκλη-
ρώθηκε σήμερα 31 Οκτωβρίου 
2022 στις 16:00.

Οι εκλογές διεξήχθησαν 
ηλεκτρονικά, με καθολική, άμε-
ση και μυστική ψηφοφορία του 
συνόλου των μελών ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου, με ευθύνη της 
πενταμελούς Κεντρικής Εφο-
ρευτικής Επιτροπής. 

Σύμφωνα με το Πρακτικό 
της Εφορευτικής Επιτροπής, 
ως εσωτερικά μέλη του Συμ-
βουλίου Διοίκησης, βάσει του 
αριθμού των ψήφων που έλα-
βαν, αναδείχτηκαν οι εξής:

1. Φώτιος Μάρης, Κα-

θηγητής της Πολυτεχνικής 
Σχολής

2. Μαρία Μιχαλοπούλου, 
Καθηγήτρια της Σχολής Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού

3. Αλκιβιάδης Δερβιτσιώ-
της, Καθηγητής της Νομικής 
Σχολής

4. Ευάγγελος Δρυμπέτας, 
Καθηγητής της Σχολής Κοινω-
νικών, Πολιτικών και Οικονο-
μικών Επιστημών

5. Αλεξάνδρα Γιατρομανω-
λάκη, Καθηγήτρια της Σχολής 
Επιστημών Υγείας

6. Γεώργιος Τσομής, Καθη-
γητής της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εγγεγραμμένοι ψηφοφό-

ροι: 504 
Ψήφισαν: 492
Ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. 

Καθηγητής Αλέξανδρος Πο-
λυχρονίδης δήλωσε: «Σήμε-

ρα ολοκληρώθηκε, για πρώτη 
φορά υπό το νέο θεσμικό πλαί-
σιο που επιφέρει σημαντικές 
αλλαγές στον τρόπο εκλογής 
της ηγεσίας των Πανεπιστημί-

ων,  το πρώτο μέρος της διαδι-
κασίας ανάδειξης των μελών 
του Συμβουλίου Διοίκησης του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης. Η διαδικασία έγινε με 

καθολική ψηφοφορία των με-
λών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
μας για την ανάδειξη των έξι 
εσωτερικών μελών του Συμ-
βουλίου. 

Επιθυμώ  και δημόσια να 
συγχαρώ τα εσωτερικά μέλη 
του Συμβουλίου Διοίκησης που 
αναδείχτηκαν σήμερα μεταξύ 
των υποψηφίων Καθηγητρι-
ών και Καθηγητών του Πανε-
πιστημίου μας, και να ευχηθώ 
καλή επιτυχία στο έργο τους. 

Οφείλω επίσης να ευχα-
ριστήσω και να συγχαρώ την 
Πρόεδρο και τα μέλη της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής για την άρ-
τια διεξαγωγή της εκλογικής 
διαδικασίας, καθώς και το σύ-
νολο των  Καθηγητριών και 
Καθηγητών του Πανεπιστημίου 
που συμμετείχαν ενεργά στη 
δημοκρατική αυτή διαδικασία.»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εκλογών 
στο ΔΠΘ με πρωτιά Μάρη
Για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών 
του Συμβουλίου Διοίκησής του
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ 4337/24-10-2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 
45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπρο-
σώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), 
να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με 
το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α 
της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της 
έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου 
της Μ.Π.Ε. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή 
και λειτουργία του φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 94,83MW στη θέση «ΛΑΓΟΣ» Δ.Ε. Διδυμο-
τείχου της Π.Ε. Έβρου.

      ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  SUNFIELD SOLAR  Ι.Κ.Ε.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 

απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται 
η 24-10-2022 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 24-11-2022.

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

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2208822425).

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

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

                       Κομοτηνή 24-10-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΔΑ: Ω5ΨΚΩ15-Κ4Η
ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
CPV: 45453000-7
Α.Α. Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγω-

νισμού:191374

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9804/
26-10-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του 
εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 1.166.017,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
(1.445.861,38 με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
398.998,96 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 603.981,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσι-
μο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.
gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.soufl i.gr).      

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο 
τεύχος διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2554 350130-131, FAX επικοινωνίας 
2554 350113, αρμόδιος υπάλληλος κα. Κοτσάνη Ελένη και Σιδερά Μαρία  .

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 14-11-2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγι-
σης  των προσφορών ορίζεται η 18-11-2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ 

6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

7. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογι-
σμό 458.848,80 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) και σε έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 694.578,44 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθ-

μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της ως άνω 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 23.320,35 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει 
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι 
μέχρι 14-10-2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
για το ποσό των 1.445.861,38 €.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το την Ανα-
θέτουσα αρχή δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου.

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 12 μήνες.

Σουφλί, 26/10/2022
Ο Δήμαρχος Σουφλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο 
βουλευτής της ΝΔ κ. Πα-
τσης βρήκε ως πεδίο επι-
χειρηματικής ευκαιρίας το 
εμπόριο κόκκινων δανείων 
που έχει να κάνει με την 
αγωνία και τον πόνο χιλιά-

δων πολιτών.

Η στάση και η πρακτική του βουλευτή είναι 
βαθιά ανήθικη πολιτικά απαράδεκτη, ενώ ήταν 
σε γνώση της κυβέρνησης και βεβαιότατα του 
πρωθυπουργού.

Ο ίδιος ο βουλευτής όπως παραδέχτηκε δη-
μόσια ότι σχεδίαζαν μέχρι την τελευταία στιγμή 
μαζί με το Μαξίμου για τον τρόπο που θα απα-
ντήσουν στην αποκάλυψη του σκανδάλου.

Το βέβαιο είναι ότι κατέρρευσε κάθε προσπά-
θεια του μεγάρου Μαξίμου να κρυφτεί πίσω από 
τη δικαιολογία ότι αγνοούσε τη δράση του επι-
χειρηματία βουλευτή Ανδρέα Πάτση.

Η τακτική του Μαξίμου – κυβέρνησης στο 
σκάνδαλο Πατση Πιερακάκη είναι ψεκάστε, σκου-
πίστε, τελειώσαμε γιατί:

- ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλοντας να 
προστατεύσει από την πολιτική φθορά τον πρω-
θυπουργό βγάζει εκτός κάδρου τον Κυρ. Μη-
τσοτάκη

- Ήξεραν στη Ν.Δ. για τον βουλευτή Γρεβενών 
αλλά δεν έλαβαν δραστικά μέτρα

- ο Ανδρέας Πάτσης εκθέτει το Μαξίμου και 
τη Νέα Δημοκρατία.

Είναι Βαριά η σκιά που αφήνει το «σκάνδαλο 
Πάτση» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Ν.Δ.

Τώρα πλέον το μόνο που θέλει το Μαξίμου 
είναι να κλείσει άρον-άρον το σκάνδαλο με τα 
«κόκκινα δάνεια» και τις απευθείας αναθέσεις 
που βαραίνουν τον πρώην «γαλάζιο» βουλευτή 
και το κόμμα της Πειραιώς-ΝΔ.

Οι εξελίξεις είναι πυκνές και η αγωνία στο 
κυβερνητικό στρατόπεδο είναι μεγάλη.

Μάλιστα, υπάρχει έντονη ανησυ-
χία στους κόλπους της γαλάζιας 
παράταξης για την «ταυτότητα» 
της λίστας των «πελατών» του 
Πάτση.

Αυτό που ακούγεται έντονα 
στην πιάτσα δεν αποκλείετε το 
ενδεχόμενο ανάμεσα στα δάνεια 
που διαχειρίζονταν η εταιρεία του, 
να υπήρχαν και μεγαλοφειλέτες που 
ανήκουν στα υψηλά κλιμάκια της πα-
ράταξης.

Ότι κι αν πει ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος δεν πείθει κανέναν, 
γιατί η πρώτη δουλειά που ανέ-
λαβε να κάνει η κυβέρνηση της 

ΝΔ μόλις ήρθε στα πράγματα ήταν να δώσει 
ασυλία στους τραπεζίτες απέναντι στο 

κακούργημα της απιστίας – και να 
ξεπλύνει έτσι τεράστια τραπεζικά 
σκάνδαλα.

Διερωτάται κανείς γιατί τέ-
τοια αγάπη με τους τραπεζίτες 
μα γιατί οι τράπεζες έχουν στα 
χέρια τους χρέη 400 εκατομμυ-

ρίων της Νέας Δημοκρατίας, τα 
οποία σκανδαλωδώς δεν διεκδι-

κούν.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι υπο-

τιθέμενοι αντικρατιστές της ΝΔ 
λεηλατούν το δημόσιο χρήμα και 
μεταχειρίζονται το κράτος ως λά-
φυρο, όπως δείχνουν και οι απευ-
θείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ 

στον κ. Πάτση, αλλά και μόνο απ το υπουργείο 
του Πιερρακακης υπάρχουν 475 (!) απευθείας 
αναθέσεις ύψους 26 εκατ. ευρώ.

Η βασική μέριμνα της σημερινής κυβέρνησης 
ήταν και είναι όχι πώς θα βάλει ένα ελεγχόμε-
νο προστατευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο ρύθμισης 
του ιδιωτικού και αποφύγεις απ τους πλειστη-
ριασμούς, των ακινήτων νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων που επλήγησαν απ τις αλλεπάλληλες 
κρίσεις αλλά πώς θα ικανοποιήσει τις απεριό-
ριστες ορέξεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και 
των «κορακιών».

Όλοι αυτοί διαμορφώνουν ένα υβρίδιο «ακρο-
δεξιού νεοφιλελευθερισμού», που το βιώνουμε 
στη χώρα μας με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Βλέπουμε το ξεπούλημα δημόσιου πλούτου, 
ιδιωτικοποιήσεις, απευθείας αναθέσεις, «χρημα-
τοδότηση» μεγάλων επενδύσεων και από δίπλα 
αυταρχισμός, καταστολή, αστυνομοκρατία, εθνι-
κισμός και μαζική διαφθορά.

Φυσικά όταν οι φιλότιμες προσπάθειες της 
λίστας Πέτσα-, δεν μπορούν να καλύψουν τέ-
τοια γεγονότα τότε μπαίνει μπροστά το σχέδιο 
«κρατούμε τα προσχήματα» και έτσι ο πρωθυ-
πουργός διέγραψε τον Α. Πάτση από την Κοινο-
βουλευτική Ομάδα της Ν.Δ.

Θεωρώ ότι μεγάλο μέρος των υποστηρικτών 
της ΝΔ βλέπει με αποτροπιασμό τέτοιου είδους 
φαινόμενα Πάτση χωρίς τσήΠα!

Ο λαός λέει πως «ο ψεύτης και ο κλέφτης 
τον πρώτο χρόνο χαίρονται», είναι αλήθεια πως 
η περίοδος της χαράς πέρασε για τον ένοικο 
του Μαξίμου.

Χρέος μας είναι να δώσουμε την μάχη για να 
απαλλάξουμε την χώρα απ τους Μητσοτάκηδες 
και Πάτσηδες κλπ «αρίστους».

Άποψη

«Πόσοι Πάτσηδες χωρούν ακόμη στη Νέα Δημοκρατία;»

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
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Κύβος ερρίφθη! Η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΕΠΟ στη 
συνεδρίαση της Τρίτης (1/11) 
αποφάσισε πέντε ομίλους των 
14 ομάδων για το πρωτάθλη-
μα της Γ’ Εθνικής. Η Γ’ Εθνική 
θα ξεκινήσει στις 12-13 Νο-
εμβρίου, ενώ οι πέντε πρω-
ταθλητές θα διεκδικήσουν 
τα τέσσερα εισιτήρια ανόδου 
μετά από ειδικό πρωτάθλη-
μα που θα γίνει. Η Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδί-
ας έλαβε κατά τη σημερινή 
της συνεδρίαση τις ακόλου-
θες αποφάσεις.

 –Έπειτα από εισήγηση της 
Επιτροπής Διοργανώσεων, το 
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής 
Κατηγορίας θα ξεκινήσει στις 
12-13 Νοεμβρίου. Θα διεξα-
χθεί σε πέντε ομίλους των 14 
ομάδων, ενώ η άνοδος στην 

Super League 2 θα κριθεί σε 
ειδικό πρωτάθλημα με συμ-
μετοχή των πέντε πρωταθλη-
τών της κανονικής περιόδου 
(θα προβιβαστούν οι τέσσερις 
πρώτοι).

-Έπειτα από εισήγηση της 
Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυ-
ναικών, τα γυναικεία πρωτα-
θλήματα Α’ και Β’ Κατηγορί-
ας θα ξεκινήσουν στις 19-20 
Νοεμβρίου.

Με 14 ο 1ος όμιλος
Στις ομάδες από τις οποίες 

θα αποτελείται ο 1ος όμιλος 
της Γ’ Εθνικής κατέληξε όπως 
όλα δείχνουν η ΕΠΟ που ξε-
κινά από την Αλεξανδρούπο-
λη και πέρα από τις ομάδες 
της Θράκης και της Ανατολι-
κής Μακεδονίας περιλαμβάνει 
και τους 4 εκπροσώπους της 
ΕΠΣ Μακεδονίας φτάνοντας 

τον όμιλο μέχρι την Χαλάστρα
Αυτές θα είναι 14 στον 

αριθμό και θα γίνουν 15 σε 
περίπτωση που ο Πανδραμα-
ϊκός δεν παίξει στην Super 
League 2, πράγμα που ακό-
μα δεν έχει ξεκαθαρίσει κα-
θώς υπάρχει αναμονή για την 
απόφαση του Διαιτητικού Δι-
καστηρίου.

Αναλυτικά οι ομάδες που 

θα μπούνε στην κλήρωση 

(η ημερομηνία της οποίας 

ακόμα δεν έχει ανακοινω-

θεί) είναι οι εξής:

Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου
ΑΟ Καβάλα
Απόλλων Παραλιμνίου
Άρης Αβάτου
Θερμαϊκός Θέρμης
Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας
Δόξα Δράμας
Νέστος Χρυσούπολης
ΠΟ Αλεξανδρούπολης
Ορφέας Ξάνθης – Γ.Σ. Ξάνθης
Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου
Βύρων Καβάλας

Καμπανιακός
Πανθρακικός

Η πιθανότερη ημερομηνία 
έναρξης του πρωταθλήματος 
είναι η 13η Νοεμβρίου.

Αποδέχτηκε τη νέα πρότα-

ση της ΕΡΤ και ξεκινά άμε-

σα η Super League 2!

Το Σαββατοκύριακο 5-6 
Νοεμβρίου ξεκινά το πρωτά-
θλημα της Super League 2. 
Αυτό αποφάσισε το ΔΣ της 
Τρίτης (01/11) και παράλληλα 

αποδέχτηκε την πρόταση της 
ΕΡΤ για την υπογραφή νέας 
σύμβασης.

Σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ του FL News, με ψήφους 
12 ναι – 7 όχι- 2 λευκά έγι-
νε η αποδοχή της πρότασης 
της ΕΡΤ, ενώ με ψήφους 17 
ναι – 4 όχι ψηφίστηκε η σέ-
ντρα ανεξάρτητα τηλεοπτι-
κής σύμβαση. Τα 4 όχι ήταν 
από Χανιά, Ηρακλής Λάρισας, 
Απόλλων Σμύρνης, Αλμωπός 
Αριδαίας.

Η ΕΡΤ έχει κάνει γνωστό 
ότι το περσινό πριμ κατάτα-
ξης (1,2 εκατ. ευρώ) θα κα-
ταβληθεί με την υπογραφή 
της νέας σύμβασης και ήδη 
η διοργανώτρια θα στείλει 
επιστολή στη Δημόσια Τηλε-
όραση για την αποδοχή της 
προσφοράς. Αυτή προβλέπει 
συμβόλαιο 2.735.000 ευρώ 
και 600 χιλιάδες πριμ κατάτα-
ξης (300 χιλιάδες στις πέντε 
πρώτες ΠΑΕ του κάθε ομίλου). 
Κάθε ΠΑΕ, λοιπόν, αναμένεται 
να εισπράξει από το τηλεοπτι-
κό συμβόλαιο 77.000 ευρώ.

Άμεσα θα γίνει γνωστό το 
πρόγραμμα και εκεί θα ξεκα-
θαρίσει εάν κάποια ΠΑΕ που 
κλήθηκε από τις τελευταίες 
να συμμετάσχει, είναι έτοιμη. 
Εάν ζητηθεί αναβολή, τότε κά-
ποια ματς θα οριστούν ημέρα 
Τετάρτη.
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Γ΄Εθνική: Έγιναν γνωστοί οι 
αντίπαλοι της Αλεξανδρούπολης FC

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - Η Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΕΝΤΕ 
ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΗΝ ΣΕΖΟΝ 2022-2023  

Αποδέχτηκε τη νέα πρόταση της ΕΡΤ 
και ξεκινά άμεσα η Super League 2!

Αντίθετα αποτελέσματα είχαν 
στην πρεμιέρα της Α2 γυναικών οι 
δύο ομάδες της Αλεξανδρούπο-
λης που συμμετέχουν σε αυτή. Ο 
Φοίνικας επικράτησε εντός έδρας 
του Ίκαρου Έδεσσας, ενώ η Νίκη 
ηττήθηκε στην Πρέβεζα.

Με «καθαρή» νίκη ξεκίνησε τις 
υποχρεώσεις του για το πρωτά-
θλημα της Α2 γυναικών ο Φοίνι-
κας Αλεξανδρούπολης, επικρα-
τώντας 3-1 σετ εντός έδρας του 
Ίκαρου Έδεσσας.

Η ομάδα του Έβρου ήταν ανώ-
τερη στα πρώτα δύο σετ και τα 
κατέκτησε με χαρακτηριστική ευ-
κολία, ενώ στο τρίτο ο κόουτς 
Δημήτρης Τσουλκανάκης έδωσε 
χρόνο και σε άλλες αθλήτριες, με 
το ματς να γίνεται ντέρμπι και τον 
Ίκαρο να μειώνει σε 2-1. Ντέρμπι 
ήταν και το 4ο σετ, με τα κορίτσια 
του Φοίνικα όμως να δείχνουν χα-
ρακτήρα, να το κατακτούν και να 
παίρνουν τη νίκη.

Τα σετ: 25-16, 25-8, 23-25, 
25-22.

Φοίνικας Αλεξ/πολης (Δ. 
Τσουλκανάκης): Ζάικου, Μάρτση, 
Οικονομίδου, Molla, Μαρκούλη, 
Αρχιμανδρίτη, λ- Κοντογιάννο-
γλου (Ανδρεάδη, Παπαβασιλείου, 

Διαμάντη).
Ίκαρος Έδεσσας (Ε. Ρέτζιου): 

Χρήστου, Σταυρίδου, Ιωαννίδου, 
Παπαδοπούλου, Γάτση, Καλείτση, 
λ- Πορτοκαλίδου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 

της 1ης αγωνιστικής στον Βό-

ρειο όμιλο:

Γιάννενα – Ε.Α. Λαρίσης 3-2 
(25-17, 19-25, 16-25, 25-12, 
17-15)

Αργώ Βόλου – Νέα Γενεά 1-3 
(25-19, 23-25, 19-25, 21-25)

Ε.Ο. Σταυρούπολης – Περσέας 
1-3 (24-26, 25-20, 19-25, 18-25)

Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός – 
Π.Α.Σ. Γιάννινα 0-3 (14-25, 16-
25, 09-25)

Πρέβεζας – Νίκη Αλ 3-0 (25-
13, 25-23, 25-06)

Φοίνικας Αλεξ –  Ίκαρος 
Έδεσσας 3-1 (25-16, 25-08, 
23-25, 25-22)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Νέα Γενεά 3
2. Φοίνικας Αλεξ/πολης 3
3. Πρέβεζα 3
4. ΠΑΣ Γιάννινα 3
5. ΟΠΑΘ Περσέας 3
6. ΑΣ Γιάννινα 2
7. ΑΕ Λαρίσης 1
8. Σταυρούπολη 0
9. Αργώ Βόλου 0
10. Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός
11. Ίκαρος Έδεσσας 0
12. Νίκη Αλεξ/πολης 0
Sportsaddict.gr

Τα αποτελέσματα της 
πρεμιέρας στην Α2 
γυναικών βόλεϊ 

Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική στο 
ανδρικό πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. 
Την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα γνώρι-
σε το αντρικό μας στη Κομοτηνή από τον 
Αίαντα. Οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικά 
εύστοχοι από την γραμμή των 6,75 και σε 
συνδυασμό με την κακή μέρα της ομάδα 
μας έφτασαν δίκαια στη νίκη.

Δεκάλεπτα
:25-12,49-26,77-38,82-57
Αίας Κομοτηνής (Οικονομίδης Δ.): 

Τσιρώζης 20(6), Πατλάκας, Δώδος 
15(2),Βασιλάκης 12(2), Τατσίδης 1,Θεο-
δωρόπουλος 11(3), 
Ελευθερούδης, Βα-
γιάκος, Κολάνος 4, 
Παπαευαγγέλου 8, 
Τερζίδης 11

Ο λ υ μ π ι ά -
δα(Κανδύλης Γ.): Κα-
ζάκος, Γιαννούλης, 
Δρούμπαλης 11(2), 
Ξαφένιας 7(1), Κελε-
πεκίδης 2, Ζιούτης 7, 
Τσιάμης 10(2), Κατσί-
κας 17(2)
Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα:
Αίας Κομοτηνής – 
Ολυμπιάδα Αλεξ/
πολης 82-57

Θύελλα Φερών – Εθνικός Αλεξ/πολης 
76-80 παρ. (70-70 καν. διάρκεια)
Αστέρας Καβάλας – Δημοκρίτειο Κομο-
τηνής 77-66
Άτλας Κομοτηνής – ΑΕ Κομοτηνής 83-68

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(5 αγωνιστικές)

1. Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης 9
2. Αστέρας Καβάλας 9
3. Άτλας Κομοτηνής 8
4. Αίας Κομοτηνής 8
5. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 7
6. Θύελλα Φερών 6
7. Δημοκρίτειο Κομοτηνής 5 *
8. ΑΕ Κομοτηνής 4 *
* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν τιμω-
ρία -2 βαθμών.

Μπάσκετ: Πρώτη ήττα 
για την Ολυμπιάδα 
Αποτελέσματα και 
βαθμολογία στο ανδρικό 
πρωτάθλημα της 
ΕΚΑΣΑΜΑΘ

Σημαντική νίκη για Φοίνικα, βαριά 
ήττα για τη Νίκη Αλεξανδρούπολης
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 SUDoKU

7 6 3 1 4

3 6

8 7 9

6 9 5

1 8 2 4

4 1 9

2 7 4

6 2

6 5 8 3 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Nov  1 09:29:14 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Oct 31 09:00:58 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

3 1 9

9 8

6 8 2 4 9

5 8 7

4 2 6 1

7 4 8

2 6 3 5 4

5 3

1 8 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Nov  1 09:29:17 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας πιτσιρικάς προσευχόταν στον Θεό…

– Θεέ μου, χάρισε μου ένα αυτοκίνητο. Αμέ-

σως μετά πάει στο παράθυρο, κοιτάζει κάτω 

αλλά τίποτα.

Γονατίζει ξανά και με παρακλητική φωνή λέει:

– Χριστέ μου, σε παρακαλώ παρά πολύ χρει-

άζομαι ένα αυτοκίνητο.

Ξανατρέχει στο παράθυρο κοιτάζει κάτω αλ-

λά δεν βλέπει πουθενά αυτοκίνητο.

Σφίγγει με πείσμα τα δόντια, κατεβαίνει τρέ-

χοντας στο δωμάτιο των γονιών του, παίρνει 

απότομα την εικόνα της Παναγίας, ξανατρέχει 

πίσω στο δωμάτιο του.

Αφού την τύλιξε σε πολλές κόλλες χαρτί, ανοί-

γει την ντουλάπα με τα παιχνίδια του, τη βάζει 

μέσα και κλείνει την ντουλάπα κλειδώνοντας την.

Mετά γυρίζει προς τα πάνω και λέει:

– Λοιπόν φίλε, εκεί πάνω, αν θες να ξανα-

δείς τη μάνα σου πρέπει μέχρι το πρωί να έχω 

το αυτοκίνητο!

* * * * * * 

Περνάει ο Στελάρας έξω από  ένα μαγαζί που 

πουλάει ωδικά πτηνά  και βλέπει ένα κλουβί με 

δύο καναρίνια, εκ των οποίων το ένα  κελαηδά-

ει υπέροχα.

Ενθουσιασμένος από  το άκουσμα της μελωδί-

ας, μπαίνει γρήγορα στο  μαγαζί και ρωτάει πόσο 

κάνει το καναρίνι για να το αγοράσει.

Του λέει ο καταστηματάρχης : “Τα δύο κανα-

ρίνια σε αυτό το κλουβί πάνε μαζί. Δώσε 150 

ευρώ  και πάρ τα και τα δύο”

– Μα τι να τα κάνω και τα δύο μαζί ; Εγώ αυ-

τό που κελαηδάει  θέλω μόνο.

– Ναι αλλά το άλλο του γράφει τα τραγούδια…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Πλύσιμο του δαπέδου.
12. Δέσμη από μαλλιά.
13. Εργαλείο… διαρρήκτη.
14. Παλιά λεγόταν Κ.Υ.Π. (αρχικά).
15. Σκηνικά (ξ.λ.).
17. Λόγος… που μένει.
19. Μάρκα αυτοκινήτων.
21. Άφωνη… Άννα.
22. Παιχνίδια… νηπίων.
24. Επιφώνημα απορίας ή έκπληξης.
25. Ιαχή του '40.
27. Νοσήματα δεκτικά θεραπείας.
29. Σκυλίτσα που υπήρξε ο πρώτος τα-
ξιδιώτης του διαστήματος.
31. Η μητέρα της Λαβίνιας.
33. … Πέκινπα: ο σκηνοθέτης της ταινίας 
"Αδέσποτα σκυλιά".
34. Το ένα πάνω στ' άλλο τ' αντικείμε-
νά της.
36. Ιταλική κατάφαση.
37. Δε διαφέρουν μεταξύ τους (ουδ.).
39. Πρωτοπόροι της αεροπορίας.
41. Φαγητά περιλαμβάνει.
43. Περίφημη εταίρα της αρχαιότητας.
45. Προεδρικό Διάταγμα.
46. Προκαλείται και από άγχος (ξ.λ.).
48. Διάλεκτος των πυγμαίων Ιτούρι.
50. Νωθρά, αλλά και σιγά.
52. Γένος καρκινοειδών.
54. Όνομα βυζαντινών στρατηγών.
55. Λίμνη της Ασίας.

-- Συστατικά --

• 4 φιλέτα στήθος κοτόπουλου (600 γρ. περίπου)
• 40 γρ. βούτυρο
• 1 λεμόνι
• Ρούμι
• Αλεύρι
• Γούστερ σος
• Αλάτι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, αλευρώνουμε τα φιλέτα του κοτόπου-

λου και τα τινάζουμε καλά.
• Αφαιρούμε τη φλούδα του λεμονιού (μόνο το 

κίτρινο μέρος) και την κόβουμε σε λεπτές, μα-
κριές λωρίδες.

• Στύβουμε το λεμόνι και σουρώνουμε το χυμό.
• Στη συνέχεια ζεσταίνουμε το βούτυρο σ’ ένα 

μεγάλο τηγάνι και τηγανίζουμε τα φιλέτα του 
κοτόπουλου, μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο 
πλευρές.

• Τα περιχύνουμε σε μια κουταλιά ρούμι και αφή-
νουμε να σβήσει μόνη της η φλόγα.

• Τα αλατίζουμε και τα περιχύνουμε με χυμό λε-
μονιού και με μερικές σταγόνες γούστερ σος.

• Κατόπιν βγάζουμε τα φιλέτα του κοτόπουλου 
από το τηγάνι, προσθέτουμε τις λωρίδες λε-
μονιού και τις αφήνουμε να σοταριστούν, για 
1 με 2 λεπτά.

• Τέλος, σερβίρουμε τα φιλέτα του κοτόπουλου 
περιχυμένα με το ζουμί του ψησίματος.

• Καλή όρεξη!
--Συμβουλές--

• Για ν’ αυξήσουμε την ποσότητα της σάλτσας, 
αφού βγάλουμε τα φιλέτα του κοτόπουλου 
από το τηγάνι, προσθέτουμε λίγο βούτυρο, 
ανακατεμένο με ίση ποσότητα αλεύρι, το χυ-
μό ενός λεμονιού, ρούμι και μερικές σταγόνες 
γούστερ σος. Αφήνουμε τη σάλτσα στη φωτιά, 
για 2 με 3 λεπτά.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Στήθος κοτόπουλου με ρούμι και λεμόνι, το πιο 
ελαφρύ γεύμα!

Κάθετα
1. Αυτά δεν είναι βρεγμένα.
2. Εκρηκτικές ύλες.
3. Στερεώνει… βίδα (ξ.λ.).
4. Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
5. Στο χέρι φοριέται.
6. Αρχαία πόλη της Γαλατίας.
7. … Χάτσον: παλιός ηθοποιός.
8. Τίμιος, ειλικρινής (μτφ.).
9. Μονάδα μέτρησης εκτάσεων γης.
10. Ένας από το "Τρίο Στούτζες".
11. Ζηλεύουν τα… χορτάτα.
16. Υπήρξε ηγέτης του ιταλικού κομουνιστι-
κού κόμματος.
18. Δίπλα, παραπλεύρως.
20. Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής.
23. Βουλγαρική δυναστεία.
26. Ένα από τα ονόματα του προπονητή Ρό-
τσα.
28. Περίφημη γιαπωνέζικη πορσελάνη.
30. … Χάμσουν: Νορβηγός συγγραφέας.
32. Κατηγορία, αλλά και παράπονο.
33. Το σύνολο των ουράνιων σωμάτων.
35. Πόλη της Γερμανίας.
38. Ποτάμι της Ευρώπης.
40. Πόλη στο νησί Χονσού της Ιαπωνίας.
42. Ο τόπος όπου έχει μόνιμα βάση κάποια 
επιχείρηση.
44. Έχει τα ψηλότερα βουνά.
47. Βρετανός εξερευνητής.
49. Γερμανός πολιτικός.
51. Άφωνη… γριά.
53. Γειτονικά γράμματα.
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Επιστρέφει μετά από διετή 
διακοπή, λόγω των μέ-
τρων που ίσχυαν 
για τον κορωνο-
ϊό, ο Πανελλήνι-
ος Ταυτόχρονος 
Δημόσιος Θη-
λασμός, που δι-
οργανώνεται και 
στο Έβρο, με πρω-
τοβουλία της Ομάδας 
Υποστήριξης Μητρικού Θη-
λασμού και Μητρότητας που 
υπάρχει στον νομό από το 2012.

Στις 6 Νοεμβρίου, η δράση 
θα πραγματοποιηθεί σε 

Αλεξανδρούπολη 
(Mary Poppins 
Boutique) και 
Ο ρ ε σ τ ι ά δ α 
(Πεύκα), στις 
11 το πρωί, ενώ 

στις 12 το μεση-
μέρι, θα καταμε-

τρηθούν τα παιδάκια 
που θα θελήσουν να θηλά-

σουν εκείνη την ώρα, όπως θα 
συμβεί, ταυτόχρονα, και σε όλες 

τις άλλες πόλεις της Ελλάδας 
όπου θα είναι σε εξέλιξη η ίδια 
δράση.

«Στα 10 χρόνια ύπαρξης της 
ομάδας μας, είδαμε πως η βο-
ήθεια από μητέρα σε μητέρα, 
αποδίδει, όλο και περισσότερες 
μητέρες καταφέρνουν να θη-
λάσουν τα παιδιά τους», ανα-
φέρει στην ανακοίνωσή της η 
Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού 
Θηλασμού Έβρου, εν όψει των 
δύο εκδηλώσεων που ετοιμάζει.

Πηγή: ΕΡΤ Ορεστιάδας

Ο Δρομ,έρας Θράκης συνεχίζει τις 
πεζοπορικές μας διαδρομές αυτή τη 
φορά με συνδυασμό το περ-
πάτημα στη φύση μαζί 
με τη συμμετοχή 
μας στην ετήσια 
γιορτή μανιτα-
ριών στο δάσος 
της “Δαδιάς”.

Όποιος επι-
θυμεί μπορεί να 
ακολουθήσει μόνο 
το πρόγραμμα της γιορ-
τής όπως αναφέρεται στην ανακοίνω-
ση και όσοι θέλουμε θα κάνουμε και 
μια μικρή πεζοπορία μέχρι το πρώτο 
κιόσκι ακολουθώντας την κόκκινη δια-
δρομή για να θαυμάσουμε την υπέρο-
χη θέα και την ομορφιά των μονοπα-

τιών του δάσους της Δαδιάς.!
Πληροφορίες διαδρομής: 6 χιλιόμε-

τρα 220 μέτρα (υψομετρική διαφορά).
Αναχώρηση 7.45 πμ από το Σπα-
θί-Κομοτηνή

Αναχώρηση 8.30πμ από το 
στάδιο Φώτης Κοσμάς-Αλεξ/
πολη

Τελική συνάντηση 9.45πμ 
στη Δαδιά-Περίπτερο

Εγγραφές στην φόρ-
μα: https://docs.google.

com/.../1FAIpQLSesA3P2THX.../
viewform...

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή 
σας, δια ζώσης και στο γραφείο του 
ΔΡΟΜΕΑ, στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, 
καθημερινές 5-8μμ.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή 

σας, δια ζώσης και στο γραφείο του 
ΔΡΟΜΕΑ, στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, 
καθημερινές 5-8μμ.

Στο γραφείο του ΔΡΟΜΕΑ μπορείτε 
να κάνετε και την εγγραφή σας, ως μέ-
λη του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ.

Αρχηγός αποστολής-Δημήτρης Κω-
στόπουλος-τηλ.6937318054.

Την πεζοπορία υποστηρίζει η Ελλη-
νική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Παράρ-
τημα Νομού Έβρου.

θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα της ΓΓΑ.

Επικοινωνία: web: www.
dromeasthrace.eu

FB: Δρομέας Θράκης – INSTA: 
dromeasthrace Τηλ. 6937318054 – 
6907605015

Πεζοπορία στη ΔΑΔΙΑ την Κυριακή 6/11/22

Ποια δρομολόγια 
θα εξυπηρετεί τις 

απογευματινές ώρες

Το τρένο «σφύριξε» ξανά 
στην Θράκη από τις 31/10. 
Με μόνο απογευματινά 
δρομολόγια, ενώ το πρωί 
τα δρομολόγια γίνονται μέ-
σω λεωφορείων. Η Hellenic 
Train ανακοίνωσε ότι από 
τις 31/10 το απόγευμα θα 
επανακυκλοφορούν οι απο-
γευματινές αμαξοστοιχίες 
στο τμήμα Αλεξανδρούπο-
λη-Κομοτηνή-Ξάνθη.

Το τρένο λοιπόν «σφύ-
ριξε» ξανά μετά από χρό-
νια διακοπής των επιβα-
τικών δρομολογίων στην 
περιοχή μας και ο «Χρόνος» 

ήταν εκεί. Ελάχιστοι ήταν 
οι επιβάτες που το χρησι-
μοποίησαν, ενώ όπως ήταν 
αναμενόμενο τα βαγόνια 
του τρένου δεν ήταν πολ-
λά.  Τα δρομολόγια γίνονται 
μόνο από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή.

Τα δρομολόγια είναι τα 
εξής:

1675
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ (λιμάνι) - 

ΞΑΝΘΗ
14:54 - 16:31
3677
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ (λιμάνι) - 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

18:56- 20:00
1676
ΞΑΝΘΗ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ 

(λιμάνι)
16:40 - 18:17
3678
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞ/

ΠΟΛΙΣ Κέντρο
20:20-21:17
Σημειώνεται 

ότι τα πρωινά 
δρομολόγια 
θα πραγ-
ματοποιού-
νται με λε-
ωφορεία ως 
έχουν.

Έκανε και πάλι την εμφάνισή του … τρένο 
στη Θράκη 

Στο πλαίσιο της δράσης «Ημέ-
ρες Ψυχικής Υγείας» της Περι-
φέρειας ΑΜΘ, η Πανεπιστημια-
κή Παιδοψυχιατρική Κλινική του 
Π.Γ.Ν. Α υπό την Διεύθυνση της 
Αν.Καθηγήτριας Παιδοψυχια-
τρικής ΔΠΘ κας Ασπασίας Σερ-
ντάρη, διοργανώνει το Σάββατο 
5/11/2022 στο Νομαρχείο Αλεξ/
πολης, στις 11:00, ανοιχτή εκδή-
λωση για το κοινό με θέμα: “Συ-
ζητώντας για την ψυχική υγεία 
με τους γονείς, τα παιδιά και τους 
δασκάλους…”

Στην εκδήλωση θα δοθεί η ευ-
καιρία να συζητηθούν θέματα που 
αφορούν την φυσιολογική

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυ-
ξη και την ψυχική υγεία των παι-
διών από την οπτική των 
γονέων και των εκ-
παιδευτικών, με ει-
δικούς ψυχικής 
υγείας, όπως 
ειδικούς παι-
δοψυχιάτρους, 
ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λει-
τουργούς και ειδι-
κούς παιδαγωγούς. 
Ταυτόχρονα προγραμματί-
ζονται παράλληλες δράσεις από 

τα παιδιά για τα παιδιά, με τη συμ-
μετοχή του Μουσικού Σχολείου 
Αλεξανδρούπολης που θα «ανα-
λάβει τη μουσική επένδυση» της 

εκδήλωσης, τη συμμετοχή μα-
θητών των εξωδιδακτι-

κών δραστηριοτήτων 
ρομποτικής, αστρο-
νομίας και δημο-
σιογραφίας του 
4ου ΕΠΑΛ Αλε-
ξανδρούπολης και 

του εικαστικού – δη-
μιουργού comics Νί-

κου Καμπασελέ που θα 
«ζωγραφίσει» μαζί με μικρά 

παιδιά και εφήβους, καθώς και 

άλλους εθελοντές, που συμμετέ-
χουν στις δράσεις της Παιδοψυ-
χιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α., 
ο καθένας με την ιδιότητά του.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης 
είναι η ενημέρωση γονέων, εκπαι-
δευτικών και όσων ασχολούνται 
και εργάζονται σε περιβάλλον με 
παιδιά για θέματα ψυχικής υγεί-
ας αλλά κυρίως να μάθουν τα 
ίδια (τα παιδιά) ότι μπορούν να 
μιλήσουν για συναισθήματα και 
συμπεριφορές που τα προβλημα-
τίζουν χωρίς να ντρέπονται ή να 
φοβούνται ότι θα στοχοποιηθούν.

Εκδήλωση της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής 
Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α στο Νομαρχείο

Συμμετοχή και του Έβρου στη δράση Πανελλήνιου 
Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού

Life

“Συζητώντας 
για την ψυχική 

υγεία με τους γονείς, 
τα παιδιά και τους 

δασκάλους…”

«Για το ότι είμαι στην λίστα του 2% των κορυφαίων επιστημόνων διεθνώς, είναι μια ηθική επιβράβευση 
για τους κόπους και τις θυσίες που έχω κάνει, προκειμένου να αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις που 

υπάρχουν σε ακαδημαϊκό και επιστημονικό επίπεδο» 
Κοσμάς Τσακμακίδης, Θρακιώτης επίκουρος καθηγητής Πασνρπσιτημίου Αυθηνών

Περίπατος στη 
φύση από τον Δρομέα 

Θράκης

Στις 6 
Νοεμβρίου στην 

Αλεξανδρούπολη και 
στην Ορεστιάδα 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

Διεθνής Ημέρα για τον 
Τερματισμό της Ατιμωρησίας 
για τα Εγκλήματα κατά των 
Δημοσιογράφων

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: 08:05 - 11:30 - 20:50
ΤΡΙΤΗ: 08:05 - 11:30 - 20:50 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  11:30 - 20:50
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 11:30 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05 -11:30 - 20:50
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 20:50 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:06:15-09:50- 19:15
ΤΡΙΤΗ:  06:15 - 09:50 - 19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 19:15
ΠΕΜΠΤΗ: 06:15 - 09:50 - 19:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 09:50 - 19:15

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:15 -09:50 - 19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 19:15

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΤΡΙΤΗ: 08:45 - 20:15 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:45 - 16:05 - 21:40
ΠΕΜΠΤΗ: 08:45 - 16:35 - 21:40
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:45-15:05- 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

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 Μοναστηριώτου Διαμαντίδου  
Βενιζέλου 54 (όπισθεν ΟΤΕ)  ✆ 2551024266
18:00-08:00 Φραντζίδης Λ. Δημοκρατίας 
217 ✆2551028164

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζαφειριάδης Χρήστος Βασ. Κωνσταντίνου 
82 ✆2552023803

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Ακίνδυνος, Ακίνδυνη, 
Αφθονία, Ελπιδοφόρος, 
Πήγασος

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Κριέ, θα τραβήξουν το 
ενδιαφέρον σου πολύ οι φίλοι σου και 
οι κοινωνικές ομάδες που ανήκεις. Ο 
φιλικός περίγυρος λοιπόν, κατά κάποιον 
τρόπο θα παίξει ίσως τον πιο σημαντικό 
ρόλο στην καθημερινότητα σου!       

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

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

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

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

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

ΖΥΓΟΣ
Η ημέρα σήμερα φίλε Ζυγέ, θα σου 
προσφέρει σίγουρα αρκετές ευχάριστες 
στιγμές! Θα καταφέρεις να εκφράσεις 
εποικοδομητικά, τη δημιουργικότητα 
και την ατομικότητα σου, να ξεκινή-
σεις νέα σχέδια!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Σκορπιέ, θα παρατη-
ρήσεις και θα διαπιστώσεις πως γίνεσαι 
σαφώς πιο δεκτικός και ίσως παθητι-
κός, σε κάποιες εξελίξεις και καταστά-
σεις που έρχονται τώρα! Η προσοχή 
σου είναι στραμμένη στο παρελθόν 
σου, στις οικογενειακές και συγγενικές 
σχέσεις σου και στο σπίτι σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η λέξη κλειδί σήμερα είναι επικοινωνία, 
φίλε Τοξότη! Καταφέρνεις και εκφρά-
ζεις με τον καλύτερο τρόπο τις σκέψεις 
και τις ιδέες σου στους άλλους και θα 
το κάνετε με πολλούς και διάφορους 
τρόπους! Θα λάβεις περισσότερα τη-
λεφωνήματα και μηνύματα απ' ό,τι συ-
νήθως και πιθανόν να αυξηθούν τώρα 
και οι μετακινήσεις σου!

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

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

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα, αγαπητέ Ιχθύ είναι η ιδανική 
ημέρα για να δοκιμάσεις πράγματα που 
δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα τολμού-
σες να κάνεις, ιδίως για ό,τι είχες φοβία, 
άγχος ή δισταγμό μέχρι τώρα! 

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

Πώς vα κάνετε να 
μυρίζουν τα ρούχα σας 
υπέροχα

Βάλτε τα στην ντουλάπα
Κρεμάστε τα ρούχα σας όλη νύχτα στην 

ντουλάπα. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να κρε-
μάσετε τα ρούχα σας έξω στον καθαρό αέ-
ρα. Δεν θα πάρετε την ίδια ποσότητα φρε-
σκάδας όπως θα κάνατε αν τα κρεμούσατε 
έξω, αλλά είναι σίγουρα προτιμότερο από 
το να τα αφήσετε σε ένα σωρό στο πάτωμα 
ή στην καρέκλα.

Κρεμάστε τα στη ντουλάπα σας ή σε μια 
ράγα ρούχων.

Προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
κυκλοφορία αέρα γύρω από τα ρούχα και 
δεν είναι στριμωγμένα.

Αρωματικά βαμβακάκια
Προσθέστε μερικές αρωματικές μπάλες 

από βαμβάκι. Μία από τις πιο δημοφιλείς 
μεθόδους είναι να ψεκάσετε μερικές μπά-

λες από βαμβάκι με το αγαπημένο σας άρω-
μα ή κάποιο άλλο αρωματικό προϊόν όπως 
αιθέρια έλαια και να τις τοποθετήσετε στο 
ντουλάπι σας.

Χρησιμοποιήστε κόκκους καφέ
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε καφέ. Οι 

κόκκοι του καφέ είναι γνωστό ότι απορ-
ροφούν τις δυσάρεστες οσμές. Πάρτε ένα 
κουτάκι με κόκκους καφέ, κάντε μερικές 
μικρές τρύπες στην κορυφή του δοχείου, 
τοποθετήστε αυτό το δοχείο στη ντουλά-
πα σας και αφήστε το να απορροφήσει τις 
κακές μυρωδιές.

Χρησιμποιήστε φακελάκια με βότανα
Φτιαχνοντας ένα φακελάκι με τα αγαπη-

μένα σας βότανα και τοποθετώντας το μέσα 
στα συρτάρια σας όλη νύχτα θα σας βοη-
θήσει να έχετε ολόφρεσκα ρούχα το πρωί. 
Μπορείτε να αγοράσετε έτοιμα φακελάκια 
ποτ πουρί ή να φτιάξετε τα δικά σας στις 
αγαπημένες σας μυρωδιές.

Πάρτε μερικές θήκες βαμβακερές. Γεμίστε 
με αποξηραμένα βότανα της επιλογής σας. Η 
λεβάντα είναι μια πολύ δημοφιλής επιλογή. 

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Μεγάλη αύξηση στον αριθ-
μό των νεκρών και «σταθε-
ρά» κρούσματα (53.436 για 
την ακρίβεια) ανακοίνωσε ο 
ΕΟΔΥ το απόγευμα της Τρίτης 
1 Νοεμβρίου.

Συνολικά 53.436 κρούσμα-
τα κορονοϊού καταγράφηκαν 
σε μια εβδομάδα, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση του ΕΟ-
ΔΥ. Καταγράφηκαν επίσης 164 
θάνατοι, ενώ οι διασωληνω-
μένοι ανέρχονται σε 85. Στον 
Έβρο καταγράφτηκαν 595 νέα 
κρούσματα με αύξηση 12,26%.  

 Αναλυτικότερα, σύμφωνα 
με την έκθεση του ΕΟΔΥ:

• Την εβδομάδα αναφοράς 
καταγράφηκαν 53.436 κρού-
σματα COVID-19 (5.122 ανά 
εκατομμύριο πληθυσμού: 1% 
εβδομαδιαία μεταβολή) εκ 
των οποίων οι επαναλοιμώ-
ξεις αφορούν το 23% των λοι-
μώξεων.

• Ο συνολικός αριθμός των 
λοιμώξεων από την έναρ-
ξη της πανδημίας ανέρχεται 
σε 5.188.890 εκ των οποίων 
52,1% γυναίκες.

• To Rt για την επικράτεια 
βάσει των κρουσμάτων εκτι-
μάται σε 0,99 (95% ΔΕ: 0.82 
- 1.07).

• Το σύνολο των εισαγω-
γών, στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας, την εβδομάδα ανα-
φοράς ήταν 1.324 ασθενείς 
(7μερος μ.ό.: 189,3% εβδομα-
διαία μεταβολή), ενώ το σύνο-
λο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 
1.014 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 
145, -7% εβδομαδιαία μετα-
βολή).

• Ο αριθμός των ασθε-
νών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι μέχρι τέλος της 
εβδομάδας αναφοράς είναι 85 
(61,2% άνδρες) με διάμεση 
ηλικία 73 έτη και το 96,5% 
να έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω.

• Την εβδομάδα αναφο-
ράς καταγράφηκαν 164 θά-
νατοι ασθενών COVID-19 (16 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 
12% εβδομαδιαία μεταβολή) 
εκ των οποίων οι 11 (7%) απε-
βίωσαν μετά την παρέλευση 
τουλάχιστον 29 ημερών από 

την ημερομηνία εργαστηρια-
κής επιβεβαίωσης της λοίμω-
ξης COVID-19, ενώ από την 
έναρξη της επιδημίας έχουν 
καταγραφεί συνολικά 33.750 
θάνατοι και το 96,1% είχε 
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω.

• Η διάμεση ηλικία των 
κρουσμάτων είναι 39 έτη, ενώ 
η διάμεση ηλικία των θανό-
ντων είναι 80 έτη.

• Την εβδομάδα αναφοράς, 
το ποσοστό θετικότητας ήταν 
8,45% σε σύνολο 632.238 
εργαστηριακών ελέγχων (RT-
PCR/Rapid-Ag) με το μέσο όρο 
επταημέρου να είναι 90.320 
δείγματα (-9% εβδομαδιαία 
μεταβολή).

Εκτίναξη ιικού φορτίου 
στα λύματα στην 
Αλεξανδρούπολη 

Την εβδομάδα 24 έως 30 
Οκτωβρίου 2022, παρατηρή-
θηκαν αυξητικές τάσεις σε σχέ-
ση με την εβδομάδα 17 έως 
23 Οκτωβρίου 2022, στο μέσο 
εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του 
κορονοϊού στα αστικά λύμα-
τα σε οκτώ από τις δώδεκα 
(8/12) περιοχές που ελέγχθη-
καν από το Εθνικό Δίκτυο Επι-
δημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) 
του ΕΟΔΥ και πτωτικές τάσεις 
σε τέσσερεις περιοχές (4/12) 
του ΕΔΕΛ.

Καθαρά αυξητικές τάσεις 
στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο 
των αστικών λυμάτων παρατη-
ρήθηκαν στην Πάτρα (+176%), 
στο Βόλο (+113%), στην Αλε-
ξανδρούπολη (+102%), στα 

Ιωάννινα (+100%), στην Ξάν-
θη (+46%), στη Λάρισα (+41%) 
και στη Κέρκυρα (+38%), ενώ 

οριακή ήταν η αύξηση στη 
Θεσσαλονίκη(+28%). Πτω-
τικές τάσεις παρατηρήθηκαν 

στον Άγιο Νικόλαο (-57%), στo 
Ηράκλειο (-52%), στην Αττική 
(-36%) και στα Χανιά (-36%).

Κορονοϊός: 53.436 νέα κρούσματα, 
αύξηση θανάτων και διασωληνωμένων 

Η 7ΗΜΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΟΔΥΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ   

Εκτίναξη ιικού φορτίου στα λύματα 
στην Αλεξανδρούπολη 

Παγώνει μέχρι νεωτέρας η επιδό-
τηση στην αντλία για το πετρέλαιο κί-
νησης. Πρόκειται για ένα μέτρο που 
ως ώρας μένει στο συρτάρι ενώ θα 
αποτελούσε μεγάλη ανάσα για πο-
λίτες και επιχειρήσεις προκειμένου 
να πάρουν μία μικρή επιστροφή των 
χρημάτων που δίνουν στα καύσιμα 
καθημερινά.

Την ίδια στιγμή οι πολίτες βγαί-
νουν με πονοκέφαλο από τα σούπερ 
μάρκετ με βασικά προϊόντα να έχουν 
σημειώσει μεγάλη αύξηση της τιμής 
τους, που σε πολλές περιπτώσεις φτά-
νει και το 50%. Η ενεργειακή κρίση, 
η αύξηση των τιμών λόγω πληθω-
ρισμού δημιουργούν ένα εκρηκτικό 
μείγμα ενόψει Χειμώνα.

Όπως έχει σημειώσει σε πολλαπλά 
και συνεχή ρεπορτάζ του το Dnews, 
πολλά προϊόντα στα ράφια των σού-
περ μάρκετ έχουν ακριβύνει υπερβο-
λικά με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί 
κατά πολύ η αγοραστική ικανότητα 
των πολιτών. 

Η κυβέρνηση παγώνει την εκ νέου 
έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης αλλά 
και ένα νέο γύρο fuel pass προωθώ-

ντας την ίδια στιγμή επιδοτήσεις στο 
ρεύμα και το φυσικό αέριο, αυξήσεις 
στο επίδομα θέρμανσης αλλά και την 
επιταγή ακρίβειας. Την ίδια στιγμή 
προκρίνει το καλάθι του νοικοκυριού 
το οποίο δημιουργήθηκε για να φρε-
νάρει την αυξήσεις στις τιμές, όπως 
άλλωστε έχει παραδεχτεί και ο δημι-
ουργός του Άδωνις Γεωργιάδης και 
όχι να τις μειώσει και ταυτόχρονα, 
ένα πάγιο αίτημα των πολιτών, όπως 
η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, 
δεν γίνεται δεκτό.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε 
και μόνοι σας η τιμή του diesel έχει 
πραγματικά ξεφύγει πολύ πάνω από 
τα 2 ευρώ το λίτρο. Ακολουθεί από 
κοντά και η βενζίνη με την αμόλυβδη 
να κυμαίνεται γύρω στα δύο ευρώ. 

Πολλοί καταναλωτές πλέον, με αυ-

τές τις τιμές για να είναι συνεπείς και 
στις υποχρεώσεις τους ζητούν από 
τους βενζινοπώλες 10 ευρώ σε καύ-
σιμα, που σε απλά μαθηματικά είναι 
λιγότερο από 5 λίτρα.

Νέοι τρόποι αντιμετώπισης της 
κρίσης

Με μικρά δάνεια προσπαθούν να 
ανταπεξέλθουν οι πολίτες τη ραγδαία 
αύξηση των τιμών. Εμφανίστηκε έτσι 
το σύγχρονο τεφτέρι προκειμένου οι 
πολίτες να πάρουν ανάσα λόγω των 
συνεχώς αυξανόμενων τιμών και να 
πληρώσουν τα χρωστούμενα σε δεύ-
τερο χρόνο και με δόσεις.

Ο νέος εναλλακτικός τρόπος με τις 
άτοκες δόσεις ή το αγόρασε τώρα και 
πλήρωσε αργότερα κερδίζει συνεχώς 
έδαφος έτσι ώστε οι πολίτες και οι 

έμποροι να διευκολυνθούν λόγω των 
αυξανόμενων αναγκών της εποχής.

Από τις αρχές του έτους έως τον 
Αύγουστο, δόθηκαν καταναλωτικά 
δάνεια αξίας 800 εκατ. ευρώ, κα-
ταγράφοντας ετήσια αύξηση 18%. 
Ενώ στο εννεάμηνο, τα καταναλωτι-
κά δάνεια αυξήθηκαν κατά επιπλέον 
60 εκατ. ευρώ από τις νέες εκταμι-
εύσεις τον Σεπτέμβριο. Τα στεγαστι-
κά, το αντίστοιχο διάστημα, ανήλθαν 
σε 700 εκατ. ευρώ , τα οποία αν και 
αυξήθηκαν, το συνολικό ποσό είναι 
μικρότερο από την χορήγηση κατα-
ναλωτικών δανείων, δείγμα της αντι-
στροφής του κλίματος στην ελληνική 
αγορά και της αυξημένης πλέον ανά-
γκης των νοικοκυριών να ψωνίσουν 
σε δόσεις προιοντα.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία αποτυ-
πώνεται το νέο τοπίο καθώς το 15-
20% των καταναλωτικών δανείων 

χορηγούνται εκτός του τραπεζικού 
δικτύου και από συνεργαζόμενους 
λιανέμπορους. Το σύγχρονο τεφτέρι 
είναι δημιούργημα των τραπεζών, οι 
οποίες μέσω ανάπτυξης λογισμικού 
δίνουν πρόσβαση στον λιανέμπορο 
και εντός ολίγων λεπτών μπορούν 
να λάβουν έγκριση ή απόρριψη ενός 
καταναλωτικού δανείου. Περίπου στο 
εννεάμηνο υπολογίζεται ότι έχει δοθεί 
το ποσό των 180 εκατ. ευρώ.

Τα μικροδάνεια, τα λεγόμενα fast 
loans, μέσω κινητού ανέρχονται σε 
περίπου 30-40 εκατ. ευρώ, τα οποία, 
με τους ρυθμούς που αυξάνονται οι 
τράπεζες εκτιμούν ότι θα φτάσουν 
σε διπλάσιο και τριπλάσιο επίπεδο. 
Ενδεικτικά, ξεκίνησαμε πριν από δύο 
χρόνια με μέσο ποσό τα 250-500 ευ-
ρώ, ενώ σήμερα το αντίστοιχο ποσό 
έχει φτάσει στα 1.500-2.000 ευρώ.
Dikaiologitika.gr

Αβάσταχτο το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα

fuel pass και 
εκπτώσεις 
«αγνοούνται»
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