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«Ανάλγητη η 
κυβέρνηση απέναντι σε 

χιλιάδες ανθρώπους 
που εγκαταστάθηκαν 

στη Θράκη»

Στη Βουλή συζητήθηκε η επίκαι-
ρη ερώτηση του βουλευτή Ρο-

δόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη 
Χαρίτου για τα δάνεια των πα-

λιννοστούντων ομογενών. 

� 5

Σεμινάριο από 
«Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» στην 
Αλεξανδρούπολη 

Αύριο Τετάρτη  για δημόσιους 
λειτουργούς και εκπροσώπους 
φορέων του Δήμου με θέμα 

«Καλές Πρακτικές Διαχείρισης 
Περιστατικών Εξαφάνισης Ανη-

λίκων και Ενηλίκων»
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Λειτουργία 2ης αίθουσας στα 
«Ηλύσια» και σχέδια για νέο, μεγάλο 

θερινό σινεμά

Μιλά στη ΓΝΩΜΗ ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου Ευθύμης Παπασταφί-
δας. Το εγχείρημα που ξεκίνησε πριν 7 χρόνια, η στήριξη του κόσμου, 

οι δυσκολίες του covid 
� 9

Μεγάλες ευκαιρίες και στην αγορά 
της Αλεξανδρούπολης ενόψει 

Black Friday 

Να στηρίξουν και τις μικρές, τοπικές επιχειρήσεις καλεί τους καταναλωτές 
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βασίλης Κασαπίδης  
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Πανελλήνια ρεκόρ για τον Πανελλήνια ρεκόρ για τον 
Βαγγέλη Ντούμα του ΟΦΘΑ Βαγγέλη Ντούμα του ΟΦΘΑ 
στο Καρπενήσι!στο Καρπενήσι!

Αλεξανδρούπολη: Αίτηση για Αλεξανδρούπολη: Αίτηση για 
να κηρυχθεί διατηρητέο το να κηρυχθεί διατηρητέο το 
Σπίτι της Αντουανέτας Σπίτι της Αντουανέτας 

«Εχουν γίνει σημαντικά βήματα 
για τον τουρισμό στον Δήμο 

Σουφλίου»
Αναγνώρισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Επιχειρηματιών Τουρισμού και ιδιοκτητών 

τουριστικών γραφείων & λεωφορείων Ελλαδος στη 
συνάντηση του  με τον Δήμαρχο Π. Καλακίκο
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Δεύτερη σερί ήττα για 
Αλεξανδρούπολη FC, αήττητος 

στην κορυφή ο Εθνικός στο 
βόλεϊ 
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�  7  7
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Διαβεβαίωση Μητσοτάκη 
για επενδύσεις στο λιμάνι 
Αλεξανδρούπολης 

● «Ναυμαχία» ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το λιμάνι 

● Ο βουλευτής Έβρου μετέφερε στον Πρωθυπουργό την αγωνία του, μετά τις τελευταίες εξελί-
ξεις με τη ματαίωση του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης, ενώ έθεσε επί τάπητος και δύο σημαντικά 
θέματα για το βόρειο Έβρο

● Ερώτηση Γκαρά στη Βουλή για «επικίνδυνους & χωρίς σχέδιο χειρισμούς κυβέρνησης για το 
θέμα του λιμανιού». Η βουλευτής Έβρου υπενθυμίζει πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομο-
λογήσει  την αξιοποίηση του λιμένα με τη  μέθοδο των υποπαραχωρήσεων, ενώ κατηγορεί τον κ. 
Μητσοτάκη για υποκρισία � 5
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1897
Υπογράφεται ελληνοτουρκική συν-
θήκη ειρήνης στην Κωνσταντινού-
πολη, μετά τον άτυχο για την Ελ-
λάδα πόλεμο του 1897. Η Ελλάδα 
υποχρεώνεται να καταβάλει 4 εκα-
τομμύρια χρυσές λίρες ως αποζημί-
ωση στην Τουρκία και να εκκενώσει 
την περιοχή ανάμεσα στον Όλυμπο 
και τα Καμβούνια Όρη. Με την ίδια 
συνθήκη, η Κρήτη αποκτά την αυ-
τονομία της.

1907
∆ιοργανώνεται ογκώδης φοιτητική 
διαδήλωση στα Προπύλαια για το 
μη υποχρεωτικό του μαθήματος της 
Γυμναστικής («Γυμναστικά»).

1920
∆ιενεργείται δημοψήφισμα για την 
επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου 
στην Ελλάδα από την κυβέρνηση 
∆ημητρίου Ράλλη.

1938
∆ολοφονείται στις φυλακές της 
Κέρκυρας ο γ.γ. της ΟΚΝΕ (νυν 
ΚΝΕ), Χρήστος Μαλτέζος.

1963

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέ-
ραλντ Κένεντι, δολοφονείται στο 
Ντάλας. Ο αντιπρόεδρος, Λίντον 
Τζόνσον, ορκίζεται 36ος πρόεδρος 
των ΗΠΑ, μέσα στο προεδρικό αε-
ροσκάφος Air Force One.

1989
Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, Κωνστα-
ντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Πα-
πανδρέου και Χαρίλαος Φλωράκης, 
κατά την τέταρτη φάση των διερευ-
νητικών συνομιλιών με τον Πρόε-
δρο της ∆ημοκρατίας, Χρήστο Σαρ-
τζετάκη, αποφασίζουν τη σύσταση 
οικουμενικής Κυβέρνησης, υπό τον 
ακαδημαϊκό Ξενοφώντα Ζολώτα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1934
Ρίτα Σακελλαρίου, ελληνίδα λαϊ-
κή τραγουδίστρια. (Θαν. 6/8/1999)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2011
Αργύρης Κουνάδης, έλληνας συν-
θέτης. Έγραψε κλασσική μουσική, 
αλλά και λαϊκά τραγούδια, όπως 
το «Do you like the Greece» και 
«Όρτσα τα Πανιά», που ερμήνευ-
σε ο Αντώνης Καλογιάννης. (Γεν. 
14/2/1924)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Και περιφερειακός και σιδηρόδρομος στις 
εξαγγελίες Χρυσοχοίδη από Αλεξανδρούπολη

22
NOE
2014

Ξεπέρασε τις προσδοκίες του ∆ημάρ-
χου και των φορέων της Αλεξανδρούπο-
λης η παρουσία του υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στην 
πρωτεύουσα του Έβρου. Το μεγάλο ζήτη-
μα του Περιφερειακού βρήκε την καλύτε-
ρη δυνατή λύση, με την ένταξη του συνό-
λου του έργου στο τομεακό πρόγραμμα 
του υπουργείου ύψους 55 εκατομμύρια. 
Το σημαντικό είναι ότι το έργο εντάχθηκε 
ολόκληρο και όχι όπως ζητούσε ο δήμαρ-
χος μόνο ο ανατολικός κλάδος. Το γεγονός 
δημιουργεί νέα δεδομένα για την Αλεξαν-
δρούπολη, διότι αναθεωρούνται όλοι οι 
μέχρι τώρα χωροταξικοί, πολεοδομικοί και 
κυκλοφοριακοί σχεδιασμοί. Το άλλο μεγάλο 
ζήτημα για τον σχεδιασμό της πόλης είναι 
η απομάκρυνση της σιδηροδρομικής γραμ-
μής από την οδό Κωνσταντινουπόλεως, η 
οποία θα ενταχθεί μαζί με την ηλεκτρο-
κίνηση του τραίνου στο πακετο Γιούνκερ

Ο καιρός σήμερα
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Είπαν Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, μετά από ομό-
φωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης που έγινε στις 18/11/2022, 
αποφάσισε να  προχωρήσει σε αποχή, 
απαιτώντας την αποζημίωση των δε-
δουλευμένων υπερωριών. Πρόκειται 
για περίπου 100 εργαζόμενους που 
δικαιούνται τη χορήγηση αποζημίωσης 
υπερωριακής εργασίας Σαββατοκύρια-
κων και αργιών, από τον Μάιο του 2022 
μέχρι και σήμερα. 

"Η έλλειψη προσωπικού, περιάγει τις 
Υπηρεσίες του Δήμου μας σε εντελώς 
οριακή κατάσταση ως προς τη συνέχι-
ση της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Ζητάμε από τη Διοίκηση του Δήμου 
να αναλάβει τις ευθύνες της ώστε να 
προχωρήσουν οι διαδικασίες για την 
αποζημίωση των δεδουλευμένων. Η 
αποχή θα ξεκινήσει από 26/11/2022  
επ αορίστου μέχρι να δοθεί λύση στο 
πρόβλημα". 

Κ.Η.

Αποφάσισαν αποχή 

Πειράζει;

Φως στο μυστήριο 
Η τοξικολογική εξέταση θα «απα-

ντήσει» στα ακριβή αίτια θανάτου της 
39χρονης που βρέθηκε νεκρή, την Πα-
ρασκευή, στο σπίτι της στην Αλεξαν-
δρούπολης. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας, ο καθηγητής Ιατροδικαστικής, 
Παύλος Παυλίδης, που διενήργησε σή-
μερα τη νεκροψία/ νεκροτομή, απέκλεισε 
την εγκληματική ενέργεια και προσδιόρι-
σε το θάνατο της γυναίκας ως «παθολο-

γικής αιτιολογίας». Υπενθυμίζεται ότι τη 
γυναίκα βρήκαν οι αστυνομικοί που μπή-
καν στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού 
λειτουργού, μετά τη δήλωση της μητέρας 
της ότι η κόρη της, που έμενε μόνη, δεν 
απαντούσε επί δύο ημέρες στο τηλέφω-
νο. Η είδηση του θανάτου της γυναίκας, 
που ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή 
στην Αλεξανδρούπολη, προκάλεσε μεγά-
λη θλίψη στην τοπική κοινωνία. 

Λειτουργία δεύτερης αίθουσας στον 
κινηματογράφο Ηλύσια και σχέδια για 
δημιουργία νέου θερινού σινεμά στην 
Αλεξανδρούπολη! Αυτά είναι τα μελ-
λοντικά σχέδια του ιδιοκτήτη του κι-
νηματογράφου Εύθυμη Παπασταφίδα, 
ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα μας. 

Πειράζει που αυτές είναι οι επενδύσεις 
που προτιμάμε εμείς για την πόλη μας; 
Αυτές που έχουν στο επίκεντρο τον πο-
λιτισμό και τον άνθρωπο. Καλοί και οι 
αγωγοί και οι υδρογονάνθρακες, αλλά 
ας εστιάσουμε λίγο και στο πνεύμα... 

Κ.Η.

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η παρουσία του Δήμου Σουφλίου στη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού "PHILOXENIA 
2022" που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη 
Εκπρόσωποι, Ξεναγοί, Tour Operators και άλλοι επισκέπτες από το Αζερμπαιτζάν, την Ινδία, τα Βαλκάνια, την Πολωνία, 
την Αμερική, γνώρισαν τις ομορφιές του Δήμου Σουφλίου και εξέφρασαν την επιθυμία τους να τον επισκεφθούν το 
προσεχές διάστημα. Παράλληλα, έγιναν πολλές Β2Β Συναντήσεις με τους επαγγελματίες στον χώρο του Τουρισμού

Πρέπει να προβληματίζει και 
προβληματίζει γενικά και τον 
ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο τον εί-
χε προβληματίσει γιατί ένας 
κληρικός θέλει ουσιαστικά 
να δημιουργήσει έναν οργα-
νισμό τον οποίο θα διοικεί ο 
ίδιος και ο ίδιος θα διαχειρί-
ζεται δωρεές, επιχορηγήσεις 
και χρηματοδοτήσεις. Νομίζω 
είμαι σαφής. 

Χ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙK
ΣΚΟΠΗΣ 

Η ευρωπαϊκή οικονομία επι-
βραδύνεται με ταχείς ρυθμούς. 
Ο πληθωρισμός αναμένεται να 
μειωθεί την επόμενη χρονιά, 
αλλά θα παραμείνει σε υψη-
λά επίπεδα. Τα μέτρα στήριξης 
που υπάρχουν για τα νοικοκυ-
ριά και τις εταιρείες πρέπει να 
είναι προσωρινά και στοχευ-
μένα, χωρίς να αφήνουν μό-
νιμη επιβάρυνση στα δημόσια 
οικονομικά..  
Β. ΝΤΟΜΠΡΟΒΣΚΙΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 

  

Ευρήματα στην πόλη
Σύμφωνα με πληροφορίες του e-evros 

αρχαιολογικά ευρήματα εντοπίστηκαν στο 
κέντρο της Αλεξανδρούπολης, κατά τη δι-
άρκεια των εργασιών για την εγκατάσταση 
του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη σε 
δύο διαφορετικές περιπτώσεις. 

Στην πρώτη περίπτωση, πριν από λί-
γες ημέρες, στον προαύλιο χώρο του 1ου 
Παιδικού Σταθμού της Αλεξανδρούπολης 
αρχαιολογικά ευρήματα ήρθαν στο φως, 
κατά τη διάρκεια των εργασιών, που βρί-
σκονταν σε εξέλιξη.

Στην δεύτερη περίπτωση, το πρωί της 
Δευτέρας 21 Νοεμβρίου, επί της οδού 

Ψαρών, σε σημείο που εκτελούνται επί-
σης έργα, εντοπίστηκε ένα αρχαίο πιθάρι. 
Αμέσως κατεύθασε προσωπικό της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων, προκειμένου να εκ-
κενώσει το σημείο και να ολοκληρώσει 
την ανασκαφή του. Αυτήν την στιγμή η  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, έχει διακό-
ψει τις εργασίες που γινόντουσαν για την 
εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου και 
βρίσκεται σε εξέλιξη η ανασκαφή. Επιση-
μαίνεται, ότι η προέλευση και η χρονολό-
γηση των ευρημάτων που εντοπίστηκαν, 
παραμένει άγνωστη.

Γ.Π.
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Χω-
ρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προ-
στασία των Παιδιών II (Integrated Territorial 
Synergies for Children Health and Protection 
ΙΙ) - INTERSYC II», πραγματοποιεί, Σεμινάριο 
Ενημέρωσης για δημόσιους λειτουργούς και 
εκπρόσωπους φορέων (Αστυνομία, Κοινωνι-
κές Υπηρεσίες, Σχολικές μονάδες κλπ) για τις 
«Καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών 
εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων», τη λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξα-
φανισμένα Παιδιά 116000 και της Εθνικής 
Γραμμής για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 
1017, τις οποίες λειτουργεί «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού»  24/7, 365 ημέρες με εξειδικευμέ-
νους ψυχολόγους. Το σεμινάριο θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 
και ώρες 10.00 π.μ. – 13:00 μ.μ. στη Δημο-
τική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης  σε συν-
διοργάνωση με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, 
σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στόχος του εν λόγω Σεμιναρίου αποτελεί 
αφενός η ενημέρωση των εκπροσώπων των 
δημόσιων φορέων για τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες της Ευρωπαϊκής γραμμής για τα Εξα-
φανισμένα Παιδιά 116000 και της Εθνικής 
Γραμμής για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 
1017, με σκοπό την αξιοποίηση της από όσο 
το δυνατόν περισσότερους κρατικούς φορείς 

και την βελτιστοποίηση της συνεργασίας τους 
με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και αφετέρου 
η μεταφορά τεχνογνωσίας στους παρευρι-
σκομένους για την διαχείριση περιστατικών 
εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων με την 
χρήση εργαλείων όπως το Missing Alert App.

Η θεματική διάρθρωση  του Σεμιναρίου  
αποτελείται από δυο μέρη. Το πρώτο μέρος 
περιλαμβάνει την ενημέρωση για την λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφα-
νισμένα Παιδιά 116000 και την παρουσία-
ση των διαδικασιών που εφαρμόζει και των 
μέσων που χρησιμοποίει ο Οργανισμός «Το 
Χαμόγελο του  Παιδιού» για τα περιστατικά 
εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων, σε συ-
νεργασία με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους 
φορείς. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την 
παρουσίαση της ομάδας Έρευνας και Διάσω-
σης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού», αλλά και τη θεμα-
τική ενότητα της σημασίας της ψυχολογικής  
υποστήριξης  των μελών της οικογένειας ενός 
θύματος εξαφάνισης.

Δήλωση συμμετοχής
https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSd8XdLjQM-P5nT8_i8nvz0
EKNzob82Fb6uaxCMXu1LhwgREyA/
viewform?usp=sharing 

ή αποστέλοντας email  στο thesspress@
hamogelo.gr.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και παρέχεται 
βεβαίωσης συμμετοχής

Σεμινάριο από 
«Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» στην 
Αλεξανδρούπολη 

Στα πλαίσια αντιμετώπισης 
της πανδημίας Covid-19, 
θα πραγματοποιηθούν από 
Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ οι πα-
ρακάτω δωρεάν δειγμα-
τοληψίες (rapid test) ανί-
χνευσης του ιού covid-19. 
Τρίτη 22/11/2022, 9:30-
11:30 στην κοινότητα Λα-
γυνών και 12:00- 13:30 
στην κοινότητα Λυκόφης
Πέμπτη 24/11/2022, 9:30-
14:30 στο Ιατρείο Τυχερού 
Παρασκευή 25/11/2022, 
9:30- 14:30 στο Κέντρο 
Υγείας Σουφλίου
Παρακαλούνται όλοι οι πο-
λίτες κατά την προσέλευ-
σή τους να φορούν μάσκα 
και να γνωρίζουν τον ΑΜ-
ΚΑ τους.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Για τις μεταβολές που προτείνο-
νται από τη Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου 
σε σχολικές μονάδες αρμοδιό-
τητάς της στον δήμο Ορεστιά-
δας, θα γνωμοδοτήσει το δη-
μοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας, 
στην σημερινή συνεδρίασή του, 
που είναι προγραμματισμένη 
για τις 8 το βράδυ. Το συμβού-
λιο θα συζητήσει συνολικά 12 
θέματα. 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η ΤΙΕΔ: 
για μια ακόμη χρονιά δηλώνουν δυναμι-
κό παρόν στην Διεθνή έκθεση τουρισμού 
Philoxenia! Από την 1η ημέρα το περί-
πτερο του Δήμου αποτελεί πόλο έλξης 
και ενδιαφέροντος για επισκέπτες, του-
ριστικούς πράκτορες, φορείς του τουρι-

σμού και ΜΜΕ. Ο δήμαρχος κ. Ζαμπού-
κης ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση 
του Bike Friendly Forum συμμετείχε σε 
εκδήλωση όπου αναλύθηκε η χρήση του 
ποδηλάτου ως ήπιου μέσου μετακίνησης 
των τουριστών όλων των ηλικιών και 
κάθε οικονομικής επιφάνειας, συστήνο-
ντας τον Δήμος Αλεξανδρούπολης ως 
bikefriendly προορισμό

Ο Δήμος Διδυμοτεί-
χου συμμετείχε ενερ-
γά στην 37η Διεθνή 
Έκθεση Τουρισμού 
«Philoxenia 2022». 
Με δικό του περίπτε-
ρο , μέσω του οποί-
ου πρόβαλλε κατά 
στη διάρκεια της έκ-
θεσης το τουριστικό 
και ιστορικό προφίλ 
της περιοχής, καθώς 
επίσης και τα υψηλής ποιότητας προϊόντα 
που είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα . Το 
επιτελείο του Δήμου Διδυμοτείχου συνο-
μίλησε με πολλούς ταξιδιωτικούς πράκτο-
ρες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στο 
πλαίσιο της 37ης Διεθνής Έκθεσης

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Ο Δήμος Σαμοθράκης ευχα-
ριστεί θερμά τους εθελοντές 
ιατρούς της 216 ΚΙ.Χ.Ν.Ε στα 
πλαίσια της Κοινωνικής Προ-
σφοράς της 12ης Μηχανοκίνη-
της Μεραρχίας Πεζικού για τις 
δωρεάν εξετάσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν σε 42 κατοί-
κους του νησιού από δύο ει-
δικότητες (Δερματολόγο και 
Ω.Ρ.Λ) την Τρίτη 15 Νοεμβρί-
ου στο Φιδέλειο Πνευματικό 
Κέντρο.

ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ  ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ             

Με θέμα «Καλές Πρακτικές Διαχείρισης Περιστατικών 
Εξαφάνισης Ανηλίκων και Ενηλίκων»
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Την διαβεβαίωση ότι το 
ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στις 
επενδύσεις που απαιτούνται 
για την ανάπτυξη του Λιμα-
νιού της Αλεξανδρούπολης 
έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στον 
βουλευτή Έβρου της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Σταύρο Κε-
λέτση σε συνάντησή τους στο 
Μέγαρο Μαξίμου, που έγινε 
το μεσημέρι της Δευτέρας και 
κατόπιν αιτήματος του Βου-
λευτή. 

Ο κ. Κελέτσης ανέπτυξε 
στον Πρωθυπουργό τον προ-

βληματισμό του σχετικά με τις 
συνέπειες που θα μπορούσε 
να έχει για την ανάπτυξη του 
λιμανιού και την περιοχή η 
ακύρωση του διαγωνισμού 
ιδιωτικοποίησης. Ο Βουλευ-
τής Έβρου τόνισε στον Πρω-
θυπουργό ότι «η αναβάθμιση 
της γεωπολιτικής σημασίας 
του λιμανιού και η επιλογή 
της Κυβέρνησης να παραμεί-
νει στο κράτος δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να λειτουρ-
γήσει εις βάρος της εμπορικής 
ανάπτυξης του λιμένα – που 
αναμένεται να δώσει ανάπτυ-

ξη στην ευρύτερη περιοχή - 
πράγμα που προϋποθέτει την 

εκτέλεση των έργων που προ-
έβλεπε το master plan και 

πρέπει πλέον να γίνουν από 
τις δημόσιες επενδύσεις».

Σχολή ψυχολογίας και 
στεγαστική ενίσχυση 

Επιπλέον ο βουλευτής 
Έβρου έθεσε στον Πρωθυ-
πουργό, μεταξύ άλλων, δύο 
σημαντικά θέματα:

- Την άμεση νομοθέτηση 
της ίδρυσης της Σχολής Ψυχο-
λογίας στο Διδυμότειχο (που 
έχει ήδη αποφασιστεί από το 
Υπουργείο Παιδείας και το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
και καθυστερεί) με προεδρι-
κό Διάταγμα ή Νομοθετική 
ρύθμιση. 

- Την υλοποίηση της πρό-
βλεψης στον 4ο Άξονα του 
Πορίσματος της «Διακομματι-
κής Επιτροπής για την Ανάπτυ-
ξη της Θράκης» για οικονομική 
ενίσχυση και κινητροδότηση 
των κατοίκων και ιδιαίτερα 
των νέων, στον Βόρειο και Κε-
ντρικό Έβρο για απόκτηση νέ-
ας κατοικίας ή αποκατάσταση 
και αναβάθμιση της υπάρχου-
σας και τον ενημέρωσε για την 
παράλειψη ένταξης του Έβρου 
στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 
– Ανακαινίζω για Νέους» του 
Υπουργείου Ενέργειας ζητώ-
ντας την παρέμβασή του προ-
κειμένου να αποκατασταθεί η 
παράλειψη αυτή.

Διαβεβαίωση Μητσοτάκη σε Κελέτση 
ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει σε 
επενδύσεις για το λιμάνι

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ 
ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΣΤΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ 
ΤΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ   

Επί τάπητος και δύο σημαντικά θέματα 
για το βόρειο Έβρο

Ερώτηση στη Βουλή των 
Ελλήνων για τους επικίνδυ-
νους και χωρίς σχέδιο χειρι-
σμούς της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη για το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, κατέθεσε 
η Βουλευτής Έβρου και Αν. 
Τομεάρχης Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Ενημέρωσης & 
Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
Αναστασία Γκαρά, από κοινού 
με τον Τομεάρχη και Αν. Τομε-
άρχη Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, Νεκτάριο Σα-
ντορινιό και Ανδρέα Μιχαηλίδη. 
Την ερώτηση συνυπογράφουν 
ακόμη 33 Βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η κα Γκαρά σημειώνει πως 
χρειάστηκε να περάσουν 3 
χρόνια για να ακυρώσει η ΝΔ 
τον διαγωνισμό για την ιδιω-
τικοποίηση και το ξεπούλημα 
του λιμένα της Αλεξανδρού-
πολης - που η ίδια είχε ψη-
φίσει και δρομολογήσει -  και 
καταγγέλλει τον κ. Μητσοτάκη 

για υποκρισία, καθώς όψιμα 
ανακάλυψε τη «μεγάλη, στρα-
τηγική, γεωπολιτική και ενερ-
γειακή σημασία που έχει για τη 
χώρα μας το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης», όπως δήλω-
σε πρόσφατα, ενώ μέχρι πρό-
τινος πανηγύριζε για τη δήθεν 
«αθρόα προσέλευση επενδυ-
τών» που θα εξαγόραζαν τον 
λιμένα.

Υπενθυμίζει πως  η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομο-
λογήσει  την αξιοποίηση του 
λιμένα της Αλεξανδρούπολης 
με τη  μέθοδο των υποπαρα-
χωρήσεων (Ν. 4597/2019), 
αξιοποιώντας τις βέλτιστες 
ευρωπαϊκές και διεθνείς πρα-
κτικές, με στόχο την αναβάθμι-
σή του σε κέντρο σταθερότη-
τας, ανάπτυξης και ασφάλειας, 
έναν εμπορικό, διαμετακομι-
στικό, τουριστικό και ενεργει-
ακό κόμβο των Βαλκανίων 
και της νοτιοανατολικής Με-
σογείου. Αντίθετα η ΝΔ σήμε-

ρα, επιμένοντας στο θεσμικό 
πλαίσιο που η ίδια ψήφισε (Ν. 
4664/2020), που προβλέπει 
την πώληση και ιδιωτικοποίη-
ση του λιμένα, τον οδηγεί σε 
αδράνεια, απαξίωση και αδυ-
ναμία ανάπτυξης του εμπορι-
κού του χαρακτήρα, καταδι-
κάζοντάς τον αποκλειστικά σε 
στρατιωτικές χρήσεις.

Η Βουλευτής Έβρου σημει-
ώνει πως η τοπική κοινωνία  
ακόμη πληρώνει το κόστος - 
και με απώλεια θέσεων εργα-
σίας -  από την καταστροφική 
απόφαση της ΝΔ να ακυρώ-
σει την αξιοποίηση και ανα-

βάθμιση του λιμένα με τη μέ-
θοδο των υποπαραχωρήσεων, 
που είχε δρομολογήσει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ενώ υπογραμμίζει πως 
η όποια αξιοποίηση θα πρέπει 
να προχωρήσει με το «βλέμ-
μα στραμμένο» προς τα συμ-
φέροντα της ίδια της πόλης 
της Αλεξανδρούπολης, και όχι 
αποκόπτωντας τον λιμένα - θε-
σμικά, οικονομικά, κοινωνικά - 
από αυτήν.

Με βάση όλα τα παραπά-
νω οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ απευθύνουν στον αρμόδιο 
Υπουργό τα παρακάτω ερω-
τήματα:

- Ποιοι ήταν οι πραγματικοί 
λόγοι για τους οποίους η κυ-
βέρνηση της ΝΔ «ανακάλυψε» 
ξαφνικά πως η ιδιωτικοποίηση 
του Οργανισμού Λιμένα Αλε-
ξανδρούπολης είναι μη συμ-
φέρουσα; Είχε ο διαγωνισμός 
προβλήματα; Και αν ναι, ποια 
ήταν αυτά; 

- Αναθεώρησε η κυβέρνη-
ση συνολικά τη θέση της πε-
ρί ιδιωτικοποιήσεων των πε-
ριφερειακών λιμανιών (Ν. 
4664/2020); Θα αξιοποιήσει 
τον Ν. 4597/2019 του ΣΥΡΙΖΑ, 
που προέβλεπε πως ο λιμένας 
Αλεξανδρούπολης θα παραμεί-

νει υπό δημόσιο έλεγχο και θα 
αξιοποιηθεί μέσω του μοντέ-
λου των υποπαραχωρήσεων, 
αντί του μοντέλου της ιδιω-
τικοποίησης μέσω της πώλη-
σης του πλειοψηφικού πακέ-
του των μετοχών που ψήφισε 
και διατηρεί μέχρι και σήμερα 
η κυβέρνηση της ΝΔ;

-Έχει η κυβέρνηση αυτή τη 
στιγμή συνολικό σχέδιο για την 
αξιοποίηση του λιμένα της Αλε-
ξανδρούπολης; Ή θα συνεχίσει 
να το διατηρεί σε κατάσταση 
αδράνειας και απαξίωσης, με 
αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί-
ται σχεδόν αποκλειστικά για 
στρατιωτικούς λόγους, όπως 
συμβαίνει σήμερα, με ευθύνη 
της κυβέρνησης;

-Ποιο είναι το συνολικό 
αναπτυξιακό σχέδιο της κυ-
βέρνησης για την περιοχή της 
Θράκης, με επίκεντρο το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης; 

-Θα υιοθετήσει επιτέλους η 
κυβέρνηση της ΝΔ τη θέση του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη μετατροπή, 
αναβάθμιση και ανάδειξη του 
λιμένα Αλεξανδρούπολης σε 
εμπορικό, τουριστικό και διαμε-
τακομιστικό κέντρο, ανάπτυξης, 
ασφάλειας και σταθερότητας, 
συνολικά για την ευρύτερη πε-
ριοχή της νοτιοανατολικής Με-
σογείου και των Βαλκανίων;

Ερώτηση Γκαρά στη Βουλή για «επικίνδυνους & χωρίς 
σχέδιο χειρισμούς κυβέρνησης" για το θέμα του λιμανιού
Η βουλευτής Εβρου υπενθυμίζει πως η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομολογήσει  
την αξιοποίηση του λιμένα με τη  μέθοδο 
των υποπαραχωρήσεων, ενώ κατηγορεί 
τον κ. Μητσοτάκη για υποκρισία
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Τον Πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας Επιχειρηματιών 
Τουρισμού και ιδιοκτητών 
τουριστικών γραφείων και 
λεωφορείων Ελλαδος,κύριο 
Απόστολο Εμμανουηλίδη συ-
νάντησε ο Δήμαρχος Σουφλί-
ου εκ νέου,μετά την εκτενή 
συζήτηση που προηγήθηκε, 
παρουσία και του Προέδρου 
του Συλλόγου Επαγγελματι-
ών Βιοτεχνών και Εμπόρων 
Σουφλίου και περιχώρων,στα 
πλαίσια της Διεθνούς Έκθε-
σης Τουρισμού PHILOXENIA 
2022.

Ο Δήμαρχος Παναγιώ-
της Καλακίκος ευχαρίστησε 

τον Πρόεδρο της Ομοσπον-
δίας για την θέση του Δήμου 
Σουφλίου στις υψηλές επι-
λογές προορισμών, αλλα και 
για την δυναμική παρουσία 
των μελών της Ομοσπονδίας 
στο τουριστικό γίγνεσθαι, την 
καλλιέργεια της τουριστικής 
συνείδησης και τις υψηλού 
επιπέδου παροχές που προ-
σφέρουν.

Ο κύριος Εμμανουηλίδης 
από την πλευρά του αναγνώ-
ρισε ότι το τελευταίο διάστη-
μα έχουν σημειωθεί μεγάλα 
βήματα για τον τουρισμό στον 
Δήμο Σουφλίου και ευχαρι-
στησε τον Δήμαρχο για την 

ιδιαίτερη τιμή της συνάντησης 
κοινού ενδιαφέροντος που 
πραγματοποίησαν στα πλαί-
σια αυτής της μεγάλης γιορ-
τής Τουρισμού και για το με-
ταξωτο δώρο που του χάρισε.

Τόνισε δε ότι θεωρεί το 
Σουφλί εξαιρετικό προορι-
σμό για τους φιλομαθείς και 
τους φιλοτέχνες.

Ικανοποίηση για τις 
B2B Συναντήσεις

Με απόλυτη επιτυχία στέ-
φθηκαν οι B2B Συναντήσεις 
που πραγματοποίησε ο Δή-
μος Σουφλίου στα πλαίσια 
της συμμετοχής του στην 

Διεθνή Εκθεση Τουρισμού 
"PHILOXENIA 2022"

Εκπρόσωποι, Ξεναγοί, 
Tour Operators και άλλοι επι-
σκέπτες από το Αζερμπαιτζάν, 
την Ινδία, τα Βαλκάνια, την 
Πολωνία, την Αμερική, γνώ-
ρισαν τις ομορφιές του Δήμου 
Σουφλίου και εξέφρασαν την 
επιθυμία τους να τον επισκε-
φθούν το προσεχές διάστημα.

Οι Β2Β Συναντήσεις με 
τους επαγγελματίες στον 
χώρο του Τουρισμου, συνε-
χίστηκαν και χθες με σκοπό 
την γνωριμία του τόπου στις 
ξένες αγορές.

«Εχουν γίνει σημαντικά βήματα για 
τον τουρισμό στον Δήμο Σουφλίου»

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ  ΜΕ ΤΟΝ 
ΔΗΜΑΡΧΟ Π. ΚΑΛΑΚΙΚΟ 

Ικανοποίηση για τις συνεχείς B2B συναντήσεις 
με φορείς από Ελλάδα και εξωτερικό κατά την 
Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA

Ο Δήμαρχος Σουφλίου κ. Καλακίκος με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών 
Τουρισμού και ιδιοκτητών τουριστικών γραφείων και λεωφορείων Ελλάδος

Την Τρίτη 22 Νοεμβρί-
ου 2022 από 08:00 Ω έως 
00:00 Ω και την Τετάρτη 
και Πέμπτη 23 και 24 Νο-
εμβρίου 2022 από 08:00 Ω 
έως 17:00 Ω αντίστοιχα θα 
εκτελούνται βολές Βαρέων 
Όπλων Πεζικού στο ΠΑ - ΠΒ 

«ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ». Κατά 
το παραπάνω χρονικό δι-
άστημα θα εκτελούνται 
επίσης ασκήσεις με συμ-
μετοχή αρμάτων και ερ-
πυστριοφόρων οχημάτων. 
Επικίνδυνη περιοχή χαρα-

κτηρίζεται αυτή που περικλεί-
εται από τα χωριά: ΒΡΥΣΙ-
ΚΑ - ΚΥΑΝΗ - ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ 
- ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΑΣΠΡΟ-
ΝΕΡΙ - ΛΑΒΑΡΑ - ΚΙΣΣΑΡΙΟ 
- ΑΜΟΡΙΟ - ΨΑΘΑΔΕΣ. Στην 
παραπάνω περιοχή, τις παρα-

πάνω ημερομηνίες και ώρες, 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η 
κυκλοφορία ατόμων ή οχη-
μάτων και ποιμνίων για απο-
φυγή ατυχημάτων. Όποιος, 
μετά το πέρας των βολών, 
βρίσκει οποιοδήποτε βλήμα 
το οποίο δεν έχει εκραγεί, ΝΑ 
ΜΗΝ ΤΟ ΑΓΓΙΖΕΙ, αλλά να 
εντοπίζει τη θέση του και να 
ειδοποιεί αμέσως την πλησι-
έστερη αστυνομική ή στρατι-
ωτική αρχή.

Από σήμερα Τρίτη έως 
και την Πέμπτη 

Λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συν-
θηκών που επικρατούν στην περιοχή, τα δρομο-

λόγια του πλοίου της Zante Ferries Ε/Γ – Ο/Γ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ για χθες Δευτέρα και 
σήμερα Τρίτη τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τους 
πίνακες που ακολουθούν:

Τροποποίηση δρομολογίων 
στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-
Σαμοθράκη 

Λόγω καιρικών συνθηκών

Ανακοίνωση εκτέλεσης βολών και 
άσκησης στον κεντρικό Έβρο 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11/2022

ΛΙΜΑΝΙ
ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14:15

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 16:05 16:30

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18:20

ΤΡΙΤΗ 22/11/2022

ΛΙΜΑΝΙ

ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗ-
ΣΗ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 09:00

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 10:50 11:20

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 13:10 13:40

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 15:30 16:00

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 17:50
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Αίτηση με πλήρη φάκελο 
για να κηρυχθεί ως διατηρη-
τέο το Σπίτι της Αντουανέτας 
κατέθεσε το ΔΣ του Συλλόγου 
Ελληνογαλλικής Φιλίας προς 
την Εφορεία Νεότερων Μνη-
μείων Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. Όπως αναφέρεται 
στην σχετική αίτηση, “σε μια 
πόλη που δυστυχώς δε φρό-
ντισε διαχρονικά να διατηρήσει 
ζωντανή την ιστορία της δια-
μέσου των κτηρίων του πα-
ρελθόντος που χάθηκαν, η δι-
ατήρηση οικημάτων όπως του 
Σπιτιού της Αντουανέττας εί-
ναι κάτι παραπάνω από ανα-
γκαία. Θεωρούμε ακόμη πως 
είναι μια πράξη ευθύνης απέ-
ναντι στην υστεροφημία των 
δωρητών μας αλλά και στις 
επόμενες γενιές που θα ανα-
λάβουν τα ηνία του συλλόγου 
για να συμβάλουν και αυτοί 
στην προώθηση της Ελληνο-
γαλλικής φιλίας”.

Αναλυτικά:

“Για περισσότερο από δυο 
δεκαετίες ο Σύλλογός μας επε-
δίωξε να κρατήσει ζωντανή τη 
διάδοση του γαλλικού πολι-
τισμού, προσηλωμένος στην 
παρακαταθήκη της Αντουανέτ-
τας και του Πεπίνου Δεμτζιάν 
και με απόλυτο σεβασμό στη 
μνήμη τους.

Όλα αυτά τα χρόνια έγιναν 
πολλά και έχουν να γίνουν πε-
ρισσότερα. Ήρθε όμως η στιγ-
μή που συναισθανθήκαμε έντο-
να την αναγκαιότητα η «ψυχή» 
του οράματος της Αντουανέτ-
τας, το σπίτι το οποίο δώρησε 
και μετατράπηκε σε σπουδα-
στήριο και βιβλιοθήκη ξένων 
γλωσσών, να μετατραπεί σ´ένα 
ιστορικό τοπόσημο της πόλης 
μας, όπως του αξίζει.

Καθώς λοιπόν ωρίμασαν οι 
συνθήκες, ως Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου Ελληνο-
γαλλικής φιλίας “Το Σπίτι της 
Αντουανέττας“ είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να ενημερώ-

σουμε τα μέλη και τους φίλους 
του Σπιτιού ότι καταθέσαμε με 
τη στήριξη των φίλων του Γαλ-
λικού Σταθμού Αλεξανδρούπο-
λης, αίτηση με πλήρη φάκελο 
στην Eφορεία Νεότερων Μνη-
μείων Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης για να κηρυχθεί 
το σπίτι της Αντουανέττας δι-
ατηρητέο.

Σε μια πόλη που δυστυχώς 
δε φρόντισε διαχρονικά να δι-
ατηρήσει ζωντανή την ιστορία 
της διαμέσου των κτηρίων του 
παρελθόντος που χάθηκαν, η 
διατήρηση οικημάτων όπως 
του Σπιτιού της Αντουανέττας 
είναι κάτι παραπάνω από ανα-
γκαία. Θεωρούμε ακόμη πως 
είναι μια πράξη ευθύνης απέ-
ναντι στην υστεροφημία των 
δωρητών μας αλλά και στις 

επόμενες γενιές που θα ανα-
λάβουν τα ηνία του συλλόγου 
για να συμβάλουν και αυτοί 
στην προώθηση της Ελληνο-
γαλλικής φιλίας.

Η πόλη μας, δυστυχώς 
απώλεσε στοιχεία της παλιάς 
φυσιογνωμίας της και κυρίως 
κάποια σημαντικά κτίρια της 
εποχής εκείνης που τα γνωρί-
ζουμε μόνο από φωτογραφί-
ες! Ας διατηρήσουμε τη μνήμη 
και το παρελθόν της πόλης μας 
και ας αναδείξουμε με σεβα-
σμό το πολιτιστικό της απόθε-
μα που είναι τα κτήρια και οι 
άνθρωποί της.

 Λίγα λόγια για το Σπίτι
Το σπίτι της Αντουανέτας 

είναι μια μονοκατοικία με ξύλι-
νη επένδυση και κεραμοσκεπή 

που έχει έντονα χαρακτηριστι-
κά μιας άλλης εποχής. Η παρά-
δοση της ξύλινης επένδυσης, 
συνήθως για λόγους μόνω-
σης και διαθεσιμότητας υλι-
κού στην περιοχή, υπήρχε από 
πολύ παλαιότερα αλλά εξακο-
λουθεί να υφίσταται στην πό-
λη της Αλεξανδρούπολης και 
στα τέλη του 19ου με αρχές 
του 20ου αιώνα.

Όπως και να έχει, το Σπί-
τι της Αντουανέττας μεταφέ-
ρει ένα κομμάτι της ιστορίας 
της δημιουργίας της πόλης 
στη σημερινή σύγχρονη Αλε-
ξανδρούπολη, και αποτελεί 
ιστορικό τεκμήριο μιας άλλης 
εποχής και ενός διαφορετικού 
τρόπου ζωής.

Επιπλέον, εκτός της σημα-
σίας του ίδιου του οικήματος 

σημασία έχουν οι άνθρωποι 
που κατοικούσαν σε αυτή την 
οικία. Ο παππούς και η γιαγιά 
της Αντουανέτας και του Πεπί-
νου Δεμτζιάν ήρθαν στην πόλη 
χάρις στη δημιουργία του Σι-
δηροδρόμου και αποτέλεσαν 
καθόλη τη διάρκεια της ζωής 
τους ενεργά μέλη της κοινό-
τητας των Φραγκολεβαντίνων 
που διαβιούσε τότε στην πόλη .

Η ίδια η Αντουανέττα φοί-
τησε στο Κολλέγιο Φραγκισκα-
νών Καλογραιών, όπως πολλές 
κοπέλες της πόλης, Ελληνίδες 
και μη, όπου τελειοποίησε τις 
γνώσεις της στη Γαλλική γλώσ-
σα. Έτσι, κατάφερε αργότερα 
να κερδίσει τα προς το ζην πα-
ραδίδοντας κατ’ οίκον ιδιαίτε-
ρα μαθήματα γαλλικής στην 
πλειονότητα των παιδιών της 
πόλης, επί σειρά ετών. Επί-
σης, ο αδερφός της και εκεί-
νη υπήρξαν για αρκετά χρόνια 
υπεύθυνοι για τη φροντίδα, τη 
λειτουργία και τη συντήρηση 
του καθολικού ναού του Αγίου 
Ιωσήφ. Είναι και οι δύο ενταφι-
ασμένοι στα καθολικά κοιμητή-
ρια της πόλης μας. Αποτελούν 
κομμάτι του παρελθόντος και 
της πολυπολιτισμικής τοπικής 
μας ιστορίας.
Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελληνο-
γαλλικής Φιλίας
Σταφυλίδου Αικατερίνη, Πρό-
εδρος
Παπαδοπούλου Φανή, Αντιπρό-
εδρος
Τσαταλμπασίδου Μαρίνα, Γενική 
Γραμματέας
Δαστερίδου Αναστασία, Ταμίας
Δεμίρογλου Χαρά, Μέλος”

Αλεξανδρούπολη: Αίτηση για να κηρυχθεί 
διατηρητέο το Σπίτι της Αντουανέτας

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ   
     
Όπως αναφέρεται, «σε μια πόλη που 
δυστυχώς δε φρόντισε διαχρονικά να 
διατηρήσει ζωντανή την ιστορία της 
διαμέσου των κτηρίων του παρελθόντος 
που χάθηκαν, η διατήρηση οικημάτων όπως 
αυτό είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία»

Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, ενημε-
ρώνει τους κατόχους αδειών παραγωγού 
και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπο-
ρίου, ότι σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 
4982/2022, τροπο-
ποιείται το άρθρο 66 
του Ν.4849/2021, ως 
προς την προθεσμία 
ανανέωσης των αδει-
ών, που παρατείνονται 
από τη λήξη τους και η 
περ. γ) διαμορφώνεται 
ως εξής: 

«γ) Υφιστάμενοι κά-
τοχοι αδειών παραγω-
γού και επαγγελματία 
πωλητή, οι οποίες κα-
τά την έναρξη ισχύ-
ος του παρόντος δεν 
έχουν ανανεωθεί, μπο-
ρούν να ανανεωθούν 
έως την 30η.11.2022, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν 
η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι 
παλαιότερες  άδειες καταργούνται οριστικά».

Παρακαλούνται όσοι κάτοχοι αδειών δεν 
προσήλθαν στην Υπηρεσία μας για ανανέω-
ση της άδειας, να προσέλθουν άμεσα εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας, στην Περιφερεια-
κή Ενότητα Έβρου (Καραολή και Δημητρίου 
40 – 68132, Αλεξανδρούπολη),  τηλέφωνο 
επικοινωνίας 25513-57103.

Ανακοίνωσε το Τμήμα Εμπορίου 
και Τουρισμού της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Κατόπιν της απόφασης της 
Ολομέλειας των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος και σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας για τη συ-
νεχιζόμενη αδικαιο-
λόγητη καθυστέρηση 
στην εκκαθάριση και 
πληρωμή των αποζη-
μιώσεων Νομικής Βο-
ήθειας και τη μη μέχρι 
σήμερα επίλυση του 
σοβαρού προβλήματος 
παρά τις αλλεπάλληλες 
νομοθετικές ρυθμίσεις 
που ακολούθησαν.

Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Αλε-
ξανδρούπολης, στην 
έκτακτη συνεδρίασή 
του την 18.11.2022, 
αποφάσισε την αποχή  
των  μελών του από 

την άσκηση των καθηκόντων 
τους από την 21/11/2022  έως  
και την 15/12/2022  από όλες 
τις υποθέσεις Νομικής Βοήθει-
ας και τη μη έκδοση γραμματί-
ων προκαταβολής και ενσήμων.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 
παραγραφών σε αστικές, ποινι-

κές, και διοικητικές υποθέσεις, 
η συμπλήρωση ανώτατου ορί-
ου προσωρινής κράτησης και 
οι συνοδείες στις ποινικές υπο-
θέσεις.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αποχή των μελών του δικηγορικού 
συλλόγου Αλεξανδρούπολης από 
υποθέσεις νομικής βοήθειας

Ποιες περιπτώσεις 
εξαιρούνται 

Παράταση προθεσμίας ανανέωσης 
αδειών υπαίθριου εμπορίου
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της Κικής Ηπειρώτου 
Μία νέα πραγματικότητα 

αποτελεί τα τελευταία χρόνια 
και για την αγορά της Αλεξαν-
δρούπολης ο θεσμός της Black 
Friday. Πολλά εμπορικά κατα-
στήματα προσαρμόζονται στο 
κλίμα των ημερών και προχω-
ρούν σε μεγάλες προσφορές, 
με τα ηλεκτρικά και ηλεκτρο-
νικά είδη να είναι στην κορυφή 
των προσφορών και των προ-
τιμήσεων των καταναλωτών.

Πέρα από τις προσφορές 
των πολυκαταστημάτων και 
των αλυσίδων, δελεαστικές τι-
μές θα υπάρχουν και στις μι-
κρότερες, τοπικές επιχειρήσεις, 
τις οποίες μας καλεί να στηρί-
ξουμε ο πρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Αλεξανδρούπο-
λης Βασίλης Κασαπίδης. 

«Παροτρύνουμε και τα μέ-
λη μας να στηρίξουν το θεσμό, 
αλλά και τους καταναλωτές, 
αφού το ζητούμενο είναι, το 
ποσό που θα διατεθεί φέτος 
για αγορές, με αφορμή την 
Black Friday, να μοιραστεί όσο 
είναι δυνατόν πιο ομοιόμορφα 
και στις μικρές επιχειρήσεις», 
αναφέρει μιλώντας στη ΓΝΩ-
ΜΗ ο κ. Κασαπίδης.

Στη Black Friday αναμένε-
ται να συμμετάσχουν κυρίως 
επιχειρήσεις ένδυσης και υπό-
δησης, αλλά φυσικά και τοπι-
κά καταστήματα με ηλεκτρο-

νικά είδη, στα οποία αξίζει οι 
καταναλωτές να κάνουν μία 
βόλτα για να βρουν τις καλύ-
τερες τιμές.  

«Ίσως το ποσό που θα δι-
ατεθεί φέτος να είναι μικρό-
τερο, σε σύγκριση με άλλες 
χρονιές, λόγω της ακρίβειας 
και της ενεργειακής κρίσης, 
θα  ήταν όμως πολύ σημα-
ντικό για την τοπική μας αγο-
ρά, εάν λάμβαναν ένα μερίδιο 
και οι μικρές επιχειρήσεις και 
να μη συγκεντρωθούν όλα τα 
χρήματα στις αλυσίδες και τα 
πολυκαταστήματα. Οι κατανα-
λωτές θα βρουν σίγουρα πολύ 
συμφέρουσες τιμές και στα το-
πικά μας καταστήματα», τονίζει 
ο κ. Κασαπίδης. 

Black Friday: Πόσοι θα 
αγοράσουν, πόσα θα 
δαπανήσουν 

O Σύνδεσμος Επιχειρήσε-
ων & Λιανικής Πωλήσεως Ελ-
λάδος ολοκλήρωσε πρόσφα-
τα την 7η μελέτη καταγραφής 
των καταναλωτικών τάσεων 
στο λιανεμπόριο, στην οποία 
καταγράφονται ιδιαίτερα ενδι-
αφέροντα συμπεράσματα και 
τάσεις σε σχέση με τις αγο-
ραστικές συνήθειες του κοι-
νού για την αγορά της Black 
Friday.

Όπως προκύπτει, το 20% 
του καταναλωτικού κοινού δη-

λώνει ότι θα αγοράσει προ-
ϊόντα την περίοδο του black 
Friday, δηλαδή 1 στους 5 κα-
ταναλωτές. Το ποσοστό αυτό 
είναι μεγαλύτερο στις ηλικί-
ες 18-44 ετών και ειδικά στο 
ηλικιακό γκρουπ 25-35 ετών, 
όπου φτάνει το 32%, δηλαδή 
1 στους 3 αγοραστές ηλικίας 
25-35 ετών θα αγοράσει την 
εκπτωτική αυτή περίοδο.

Αντίθετα τα ποσοστά στις 
ηλικίες άνω των 45 ετών εί-
ναι κάτω του 18%. Επίσης εί-
ναι δύο φορές πιο πιθανό να 
αγοράσει κάποιο προϊόν την 
περίοδο της Βlack Friday ένας 
καταναλωτής που κάνει συ-
στηματικά ηλεκτρονικές αγο-
ρές συγκριτικά με τους υπόλοι-
πους αγοραστές που επιλέγουν 
το δίκτυο φυσικών καταστη-
μάτων, κάτι που δείχνει ότι οι 
online αγοραστές είναι αρκε-
τά πιο ενεργοί τη συγκεκρι-
μένη περίοδο, με τα ποσοστά 
να είναι 28% για όσους είναι 
online αγοραστές και 14% για 
όσους δεν είναι.

Όσον αφορά το ύψος της 
εκτιμώμενης δαπάνης για αγο-
ρές την περίοδο της Βlack 
Friday για όσους επιλέξουν 
να αγοράσουν, αυτή μεσο-
σταθμικά εκτιμάται σε 146€ 
κατά κεφαλήν. Πρόκειται για 
μια εκτίμηση δαπάνης άνω των 
120 εκατ. ευρώ. Το 80% εκτι-
μά ότι δεν θα δαπανήσει τίπο-
τα, το 8% μέχρι 50 ευρώ, το 
6% έως 100 ευρώ, το 4% από 
101 έως 200 ευρώ, το 2% από 
200 έως 500 ευρώ και το 1% 
πάνω από 500 ευρώ.

Ένα σημαντικό μερίδιο αυ-
τών των αγορών αφορούν τις 
αγορές των Χριστουγέννων. 
Συγκεκριμένα από το 20% 
το οποίο θα πραγματοποιή-
σει αγορές την περίοδο της 
Black Friday, το 7%, δηλαδή 
περίπου 1 στους 3, θα κάνει 
το μεγαλύτερο μέρος των αγο-
ρών του για τα Χριστούγεννα 
την περίοδο του Black Friday.

Σε σχέση με τις απόψεις 
των καταναλωτών για την 
περίοδο της Black Friday, το 

53% θεωρεί ότι η περίοδος 
αυτή είναι μία ακόμα περίο-
δος εκπτώσεων σαν όλες τις 
άλλες, με το 22% να διαφωνεί. 
Το 13% θεωρεί ότι είναι απα-
ραίτητο να υπάρχει η εκπτωτι-
κή αυτή περίοδος, ενώ το 44% 
διαφωνεί και δεν τη θεωρεί 
αναγκαία. Η αιτία φαίνεται να 
είναι ότι οι καταναλωτές δεν 
βλέπουν ουσιαστικές διαφο-
ρές ανάμεσα στη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο εκπτώσεων 
σε σχέση με τις άλλες εκπτω-
τικές περιόδους του χρόνου.

Το 6% δηλώνει ότι η πε-
ρίοδος της Black Friday έχει 
καλύτερες εκπτώσεις σε σχέση 
με τις άλλες εκπτωτικές περι-
όδους ενώ το 61% διαφωνεί 
και θεωρεί ότι δεν υπάρχουν 
πρακτικές διαφορές. Παρ' όλα 
αυτά, όπως φαίνεται στο σχή-
μα 4, η πλειοψηφία των κα-
ταναλωτών σε ποσοστό 65%, 
2 στους 3, θα ήθελε να είναι 
μεγαλύτερη η διάρκεια εκ-
πτώσεων και μόλις 10% είναι 
ικανοποιημένο με τη σημερινή 

διάρκεια. Βέβαια αυτή η επιθυ-
μία έρχεται σε αντίθεση με τη 
φύση της συγκεκριμένης εκ-
πτωτικής περιόδου, η οποία 
έχει ως σκοπό να παρέχει προ-
ϊόντα σε προνομιακές τιμές για 
μικρό χρονικό διάστημα πριν 
το τέλος του έτους.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πα-
ρά τα προβλήματα λόγω των 
πληθωριστικών πιέσεων, ένα 
σημαντικό κομμάτι του πλη-
θυσμού θα κάνει τις αγορές 
του τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, κάτι που είναι απο-
τέλεσμα και της ανάγκης για 
εξοικονόμηση χρημάτων.

Μεγάλες ευκαιρίες και στην αγορά της 
Αλεξανδρούπολης ενόψει Black Friday 

ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ    

Ο τζίρος, πανελλαδικά, εκτιμάται ότι 
θα φτάσει στα 120 εκ ευρώ

Ίσως το ποσό που θα διατεθεί 
φέτος να είναι μικρότερο, σε σύ-
γκριση με άλλες χρονιές, λόγω 
της ακρίβειας και της ενεργεια-
κής κρίσης, θα  ήταν όμως πολύ 
σημαντικό για την τοπική μας 
αγορά, εάν λάμβαναν ένα με-
ρίδιο και οι μικρές επιχειρήσεις.

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με αφορμή την Διεθνή 
Ημέρα για την Εξάλειψη της 
Βίας κατά των Γυναικών, ο 
Δήμος Διδυμοτείχου σε συ-
νεργασία με την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, διοργανώνουν επι-
μορφωτική εκδήλωση, προς 
τιμήν της αδικοχαμένης Ελέ-
νης Τοπαλούδη, με θέμα την 
καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας.

Η εκδήλωση θα λάβει χώ-
ρα την Πέμπτη 24 Νοεμβρί-
ου στις 12:00 μ.μ., στο χώρο 
του Δημοτικού Αμφιθεάτρου 

Διδυμοτείχου. Την εκδήλωση 
πλαισιώνουν ενεργά τα Γυ-
μνάσια και Λύκεια της πόλης 
όπου θα παρουσιάσουν δρά-
σεις σχετικά με την ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών, ανα-
φορικά με την καταπολέμηση 
της έμφυλης βίας.

Βασικοί ομιλητές θα είναι: 
Βραχιώλιας Στράτος ,Ψυχο-
λόγος και Επιστημονικά Υπεύ-
θυνος Κέντρου Πρόληψης 
Π.Ε. Έβρου.

Θέμα : ‘’Η αγάπη δεν πο-
νάει!’’

Δημήτρης Στεφανίδης, 

Κοινωνιολόγος του Συμβου-
λευτικού Κέντρου Υποστήρι-
ξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Θέμα: “Διεκδικώ την Ισό-
τητα. Η Νίκη είναι στο χέρι 
μου”

Μετά το πέρας της εκ-
δήλωσης θα ακολουθήσουν 
,δυνάμει της απόφασης 
αριθμ.99/2021 του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Διδυμοτεί-
χου, η μετονομασία της μέ-
χρι πρότινος οδού ‘’Βασιλέως 
Γεωργίου’’ σε οδό ‘’Ελένης 
Τοπαλούδη’’ και εν συνεχεία 
τα αποκαλυπτήρια Μαρμάρι-
νης στήλης αφιερωμένη στη 
μνήμη της, πλησίον του Δη-
μαρχιακού Μεγάρου επί της 
οδού Ορφέως.

Το πρόγραμμα εκδήλωσης στη μνήμη της Ελένη Τοπαλούδη

Το Διδυμότειχο και ο Έβρος τιμούν την 
αδικοχαμένη Ελένη, στέλνοντας ηχηρό 
μήνυμα κατά της έμφυλης βίας 
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της Κικής Ηπειρώτου
Επτά χρόνια λειτουργίας και 

παρουσίας στα πολιτιστικά δρώ-
μενα της Αλεξανδρούπολης συ-
μπλήρωσε πριν λίγες μέρες ο κι-
νηματογράφος «Ηλύσια». Επτά 
χρόνια γεμάτα όμορφες στιγμές, 
αλλά και δυσκολίες. Σήμερα, μι-
λά στη ΓΝΩΜΗ ο ιδιοκτήτης του 
κινηματογράφου Ευθύμης Πα-
πασταφίδας, για το πώς ξεκί-
νησε αυτό το εγχείρημα και για 
την πορεία του στο χρόνο, με 
τις αγωνίες και αναποδιές, αλ-
λά πάντα με τη θερμή στήριξη 
του κόσμου. Ο κ. Παπασταφίδας 
μιλά για τα μελλοντικά του σχέ-
δια, στα οποία συγκαταλέγεται 
η λειτουργία δεύτερης αίθουσας 
στα «Ηλύσια» αλλά και η αναζή-
τηση κατάλληλου χώρου για τη 
δημιουργία ενός μεγάλου θερι-
νού κινηματογράφου.

Η συνέντευξη 
-Κύριε Παπασταφίδα, πρό-

σφατα συμπληρώθηκαν 7 

χρόνια από τη λειτουργία του 

κινηματογράφου «Ηλύσια» 

υπό τη δική σας διαχείριση. 

Πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι 

για εσάς;

Ήμουν επικεφαλής μίας ομά-
δας στην Κω, όπου λειτουργού-
σαμε από το 2012 ως το 2015 
δύο κινηματογράφους, έναν χει-
μερινό κι έναν θερινό, ήταν δη-
μοτικά ακίνητα. Ένα από τα παι-
διά της ομάδας ψάχνοντας για 
κάποια πράγματα σχετικά με τον 
κινηματογράφο, ανακάλυψε τυ-
χαία από κάποιο άρθρο ότι η Αλε-
ξανδρούπολη δεν έχει κινηματο-
γράφο κι ότι όλος ο κόσμος που 
θέλει να δει μια ταινία πηγαίνει 
μέχρι την Κομοτηνή. Αυτό εμένα 
μου φάνηκε απίστευτο, μία πόλη 
σαν την Αλεξανδρούπολη, με τό-
σους κατοίκους, να μην έχει δικό 
της κινηματογράφο, κι αμέσως 
το έψαξα. Είδα σε ποιον ανήκει 
το κτίριο, επικοινώνησα με τον 
Σύλλογο Κυριών και Δεσποινί-
δων, μίλησα με την πρόεδρο και 
μου είπε ότι ήταν έτοιμοι να το 
δώσουν για να γίνει μαγαζί με 
ρούχα. Μου είπαν «ελάτε να τον 
πάρετε», να γίνει κινηματογρά-
φος, γιατί δεν υπήρχε κάποιος 
σοβαρός ενδιαφερόμενος. Τον 
Αύγουστο του 2015 ήρθα , μί-
λησα με σύλλογο, συμφωνήσαμε 
και κάναμε την κίνηση. 

Ήταν κάτι πολύ δύσκολο για 
μένα, η ζωή μας ήταν μια χαρά 
στην Κω με τη γυναίκα μου, εί-
χα τους συνεργάτες μου, απλώς 
μου φάνηκε μία μεγάλη ευκαιρία. 

Έκανα πρόταση στο συνεργάτη 
από την Κω που ανακάλυψε ότι 
δεν έχει κινηματογράφο η πόλη 
να το αναλάβουμε μαζί και συμ-
φώνησε. Αυτά το 2015… σήμε-
ρα νιώθουμε δικαιωμένοι. Είχα 
μάθει τη δουλειά από το 2012 
στην Κω και ήμουν σίγουρος ότι 
θα πετύχει, λόγω του μεγάλου 
πληθυσμού που έχει η πόλη και 
των φοιτητών, και λόγω του ότι 
ένας κινηματογράφος είναι απα-
ραίτητος. Ήμουν πεπεισμένος ότι 
θα πετύχει. 

Από εκεί και πέρα, φυσι-
κά, υπήρχαν δυσκολίες, άγχος, 
όμως, με βοήθησαν πάρα πο-
λύ όλοι στην προετοιμασία, από 
μηχανικούς και συνεργεία, ήταν 
όλοι φιλικοί και χαρούμενοι γιατί 
ανοίγαμε πάλι τον κινηματογρά-
φο της πόλης. Οπότε, από την 
πρώτη στιγμή, είχαμε την στή-
ριξη της τοπικής κοινωνίας και 
αυτό μας έδωσε δύναμη.

-Οπότε, τα πρώτα χρόνια κύ-

λησαν ομαλά…

Ναι πολύ ομαλά, δεν είχα-
με κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. 
Πήραμε βέβαια μεγάλο ρίσκο, ο 
χώρος ήταν σε κακή κατάσταση, 
δαπανήθηκαν πολλά χρήματα για 
να τον φέρουμε στην κατάσταση 

που είναι σήμερα. Κεφάλαια δεν 
υπήρχαν, οπότε έπρεπε να ανοι-
χτούμε, έχουμε καταφέρει όμως 
να αποσβέσουμε όλες τις επεν-
δύσεις που έγιναν, έχουμε ξεχρε-
ώσει. Η επιχείρηση συνεχίζει και 
είναι βιώσιμη παρά τα προβλήμα-
τα των τελευταίων ετών.

-Την περίοδο της πανδημίας, 

μας έλειψε πολύ ο κινηματο-

γράφος. Πρέπει να ήταν μία 

πολύ δύσκολη περίοδος και 

για εσάς, να πρέπει να κλείσε-

τε τις πόρτες ή να τις ανοίξετε 

με ένα σωρό περιορισμούς.

Για μένα, προσωπικά, ψυχο-
λογικά ήταν πολύ δύσκολο. Κλεί-
σαμε στην αρχή από Μάρτιο ως 
Ιούλιο του 2020, μετά λειτουργή-
σαμε ως τέλη Οκτώβρη και μετά 
πάλι lockdown για 8 ολόκληρους 
μήνες. Στην αρχή δεν είχαμε με-

γάλη στήριξη, ήταν πολύ δύσκο-
λα, ψυχολογικά, αλλά και οικο-
νομικά, αφού χάναμε κεφάλαια 
κάθε μέρα.

-Πέρασε από το μυαλό σας 

μήπως δεν μπορέσετε να 

ανοίξετε ξανά;

Όχι, δεν πέρασε αυτό από το 
μυαλό μου, ήμουν σίγουρος ότι 
κάποια στιγμή θα φτιάξουν τα 
πράγματα, ήλπιζα απλά, όταν θα 
γινόταν αυτό, να είμαστε ακόμη 
δυνατοί. Δεν ήξερε κανείς πόσο 
θα αντέξουμε. Αλλά με το που 
ανοίξαμε, ο κόσμος επέστρεψε 
στον κινηματογράφο, παρά τα 
μέτρα, τις αποστάσεις, τις μάσκες, 
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. 
Μας δυσκόλεψε αυτό, δεν μπο-
ρούσαμε να επιτρέψουμε σε κό-
σμο που δεν είχε εμβολιαστεί να 
μπει μέσα, ενώ χρειάστηκε και 
έξτρα προσωπικό για τους ελέγ-
χους. Ήταν πολύ δύσκολη διαδι-
κασία και για μένα και για όλη την 
ομάδα. Παρ’ όλα αυτά μας στήρι-
ξε ο κόσμος, με το που ανοίξαμε 
ήρθαν να δουν ταινίες. Σιγά – σι-

γά πήραμε τα πάνω μας. 

-Έχει επανέλθει  η κίνηση στα 

προ πανδημίας επίπεδα;

Η συμπεριφορά του κόσμου 
είναι όπως πριν την πανδημία, 
δηλαδή, πλέον, από τον Σεπτέμ-
βριο ο κόσμος δεν φοβάται και 
μας το λέει. Πάρα πολλοί πελάτες 
που είχαν να έρθουν δύο χρόνια 
στο σινεμά, τώρα επιστρέφουν.

Όσον αφορά τα κέρδη της 
επιχείρησης, δεν έχουμε επιστρέ-
ψει σε περιόδους προ πανδημίας, 
κι αυτό έχει να κάνει με το γεγο-
νός ότι έχει ακριβύνει πάρα πο-
λύ η ενέργεια. Εμείς καταναλώ-
νουμε πολλή ενέργεια είτε για να 
θερμάνουμε είτε για να ψύξουμε 
το χώρο, επίσης τα μηχανήματα 
προβολής καίνε πολύ ρεύμα. Έτσι, 
έχει πολλαπλασιαστεί το κόστος 
της ενέργειας, ενώ έχουμε και 

ανατιμήσεις στα προϊόντα που 
εμπορευόμαστε και τις υπηρεσί-
ες που χρησιμοποιούμε. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουμε 
αυξήσει τις τιμές μας ούτε στα 
εισιτήρια ούτε στα προϊόντα του 
κυλικείου μας. Κρατάμε τις ίδιες 
τιμές κι απορροφούμε τις αυξή-
σεις, οπότε έχουν μειωθεί αισθη-
τά τα κέρδη μας. Αλλά είναι επι-
λογή μας να κρατήσουμε τις τιμές 
χαμηλά, γιατί αφουγκραζόμαστε 
την κοινωνία, βλέπουμε τι συμ-
βαίνει και θεωρούμε ότι πρέπει 
να παραμείνει μία προσιτή δια-
σκέδαση ο κινηματογράφος και 
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
απορροφήσουμε τις αυξήσεις. 
Αυτός είναι ο λόγος που έχουν 
μειωθεί τα κέρδη μας, αλλά εί-
ναι επιλογή μας, για όσο διαρκεί 
αυτή η περίοδος με τις τιμές της 
ενέργειας και τον πληθωρισμό 
να είναι τόσο ψηλά, να παραμεί-
νουμε απλώς βιώσιμοι. 

-Τι ταινίες προτιμά να 
βλέπει ο κόσμος; 

Ξεκινάμε από τα παιδάκια, όλα 
τα παιδικά το Σαββατοκύριακο 
έχουν κόσμο. Μάλιστα, κάτι που 
γίνεται τα τελευταία χρόνια όλο 
και πιο συχνά είναι να διοργα-
νώνουμε παιδικά πάρτι, δηλαδή 
ο γονέας κερνάει τους συμμαθη-
τές και τους φίλους του παιδιού 
του κινηματογράφο και, είτε πριν 
είτε μετά την προβολή, κόβουν 
και τούρτα. Αυτό έχει γίνει πάρα 
πολύ της μόδας. 

Μετά είναι οι έφηβοι, που 
προτιμούν  περιπέτειες, οι φοι-
τητές, που επιλέγουν ταινίες φα-
ντασίας και θρίλερ…  

 
-Πώς σχολιάζετε όσα κατά 

καιρούς λέγονται περί κό-

πωσης στην κινηματογραφι-

κή παραγωγή, αλλά και τον 

ανταγωνισμό από πλατφόρ-

μες, torrents κτλ; 

Στην ιστορία του κινηματο-
γράφου, πάντα υπήρχε κάποιος 
εναλλακτικός τρόπος για να δει 
κάποιος μία ταινία. Παλιά, στη δε-
καετία του ’70, δεν υπήρχε καν 
τηλεόραση, οπότε όλος ο κόσμος 
πήγαινε στον κινηματογράφο, γι’ 
αυτό υπήρχαν και στην Αλεξαν-
δρούπολη πολλοί κινηματογρά-
φοι. 

Σταδιακά, ήρθε η τηλεόραση, 
το βίντεο, το dvd, το «κατέβασμα» 

από το ίντερνετ, τώρα υπάρχουν 
και οι πλατφόρμες. Εμείς αυτή 
την στιγμή δεν απευθυνόμαστε 
σε όλη την κοινωνία για να βλέ-
πει όλες τις ταινίες που θέλει στο 
σινεμά. Δεν θα μπορούσαμε να 
τους εξυπηρετήσουμε, θα χρεια-
ζόταν πάλι η πόλη να έχει 10 κι-
νηματογράφους. Αλλά, πιστεύω 
ότι παραμένει για μία πολύ με-
γάλη μερίδα συμπολιτών μας μια 
επιλογή για να δει την αγαπημένη 
του ταινία, για να απολαύσει ένα 
είδος ταινίας που δεν θέλει να το 
χάσει με τίποτα, ή που θέλει να 

δει με έναν διαφορετικό τρόπο, 
δηλαδή στη μεγάλη οθόνη, με 
καλύτερο ήχο και εικόνα. 

Είναι μια διαφορετική εμπειρία 
που μπορείς να τη μοιραστείς με 
άλλους, νομίζω βιώνεις αλλιώς 
την ταινία σε μία αίθουσα. Οπότε, 
δεν ανησυχούμε, ούτε εγώ προ-
σωπικά ούτε η κινηματογραφία 
γενικότερα, ότι πρόκειται να σβή-
σει  ο κινηματογράφος, λόγω των 
εναλλακτικών που υπάρχουν με 
τις πλατφόρμες. Θα δει ο κόσμος 
δέκα ταινίες σπίτι του και μία στον 
κινηματογράφο. 

-Ποια είναι τα επόμενα 
σχέδιά σας ; 

Εμείς από την αρχή είχαμε 
σχεδιάσει να κάνουμε μία δεύ-
τερη αίθουσα στον εξώστη του 
κινηματογράφου. Τον έχουμε 
απομονώσει κι έχουμε σχεδιά-
σει πώς θα γίνει η δεύτερη αίθου-
σα, ώστε να παίζεται άλλη ταινία 
εκεί. Αυτό πήγε πίσω με όλα όσα 
συμβαίνουν, αλλά παραμένει στη 
σκέψη μας και μόλις ομαλοποιη-
θεί η κατάσταση θα ξαναβάλουμε 
μπροστά αυτά τα σχέδια.

Επίσης, θέλουμε, μελετάμε και 
ψάχνουμε χώρο για να κάνουμε 
έναν θερινό κινηματογράφο. Πι-
στεύω ότι λείπει ένας μεγάλος 
θερινός κινηματογράφος από την 
πόλη. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέ-
σει να γίνει ως το επόμενο καλο-
καίρι. Πάντως, υπάρχει το πλάνο, 

έχουμε συζητήσει για χώρους με 
τον Δήμο, ψάχνουμε να βρούμε 
έναν κατάλληλο χώρο που θα 
μπορούσαμε να κάνουμε έναν 
μεγάλο θερινό  κινηματογράφο, 
που να ανταποκρίνεται στον πλη-
θυσμό της πόλης. Δεν είμαστε 
βιαστικοί. 

Βέβαια, υπάρχει ένας θερι-
νός κινηματογράφος, που τον 
λειτουργεί η Κινηματογραφική 
Λέσχη Αλεξανδρούπολης. Η δική 
μας άποψη είναι να παραμείνει 
εκείνος ο χώρος, όπως τον λει-
τουργεί η Λέσχη, γιατί την χρει-

αζόμαστε και μας αρέσει το έρ-
γο της, είναι συμπληρωματικό σε 
αυτό που κάνουμε. Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι που κάθε καλοκαίρι 
λειτουργεί ο Φλοίσβος από τη 
Λέσχη, εμείς θέλουμε να κάνου-
με κάτι πιο μεγάλο, που θα συνυ-
πάρχει με τον Φλοίσβο. Δεν είναι 
κάτι ανταγωνιστικό.  

Ποια είναι η αγαπημένη 
σας ταινία φέτος;

Αυτή τη χρονιά, αυτό που 
περιμένουμε όλοι, είναι το νέο 
Avatar που βγαίνει στις 15 Δε-
κεμβρίου. Η πρώτη ταινία είχε 
βγει το 2009, είχε κάνει τότε με-
γάλη εντύπωση το πόσο ωραίο 
ήταν το 3D. Ακόμη και μέχρι σή-
μερα δεν έχει ξεπεραστεί αυτή η 
ταινία στο κομμάτι τις τρισδιάστα-
της προβολής. Ο σκηνοθέτης Τζέ-
ιμς Κάμερον κάνει πάλι καινού-
ρια πράγματα, χρησιμοποιεί νέα 
τεχνολογία, με διπλάσια καρέ το 
δευτερόλεπτο, για πιο καλή ποιό-
τητα εικόνας. Και το 3D  της λένε 
πάλι ότι θα είναι κάτι καινούριο. 
Εμείς, στα «Ηλύσια», τεχνολογι-
κά μπορούμε να υποστηρίξουμε 
αυτές τις καινούριες τεχνολογίες. 
Θεωρούμε ότι θα είναι μια ξεχω-
ριστή εμπειρία, που περιμένουμε 
πώς και πώς. Αναμένεται να είναι 
και εισπρακτικά πολύ δυνατή, αλ-
λά την περιμένω κι εγώ προσω-
πικά ως θεατής.
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Λειτουργία δεύτερης αίθουσας στα «Ηλύσια» 
και σχέδια για νέο, μεγάλο θερινό σινεμά

ΜΙΛΑ ΣΤΗ ΓΝΩΜΗ 
Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ 
ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ
             
Το εγχείρημα που ξεκίνησε πριν 7 χρόνια, η 
στήριξη του κόσμου, οι δυσκολίες του covid 
και η ενεργειακή κρίση. «Τα κέρδη μας έχουν 
μειωθεί αισθητά, όμως, δεν θα αυξήσουμε τις 
τιμές, έχουμε αποφασίσει, όσο κρατά η κρίση 
αυτή, να είμαστε απλά βιώσιμοι»

Έχουν μειωθεί αισθητά τα κέρδη 
μας. Αλλά είναι επιλογή μας να 

κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά, γιατί 
αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, 

βλέπουμε τι συμβαίνει…

Η συμπεριφορά του κόσμου είναι 
όπως πριν την πανδημία. Πάρα πολλοί 

πελάτες που είχαν να έρθουν δύο 
χρόνια στο σινεμά, τώρα επιστρέφουν

Το team του κινηματογράφου «Ηλύσια» της Αλεξανδρούπολης με την τούρτα των γενεθλίων. Τρίτος 
από αριστερά ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου Ευθύμης Παπασταφίδας, που μίλησε στη «Γ»
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Προβληματισμοί

Χωροχρονικές ιστορίες του
 παραλόγου

Δ
ε θυμόταν πόση ώρα ήταν λι-
πόθυμος ή πως βρέθηκε εκεί 
στην ερημιά σε μιαν άκρη του 
δρόμου.
Σηκώθηκε αργά και τίναξε τα 
ρούχα του που ήταν γεμάτα 

με αίμα και σκόνη, σαν να είχε κάτι συμβεί 
ίσως πριν από λίγες στιγμές.
Έριξε ένα γρήγορο βλέμμα στο μισοσκότει-
νο ουρανό.
Είχε αρχίσει να χαράζει και δεν ακουγόταν 
παρά μόνο η σιωπηλή ανάσα των λιγοστών 
δέντρων.
Σκέφτηκε πως όποιος κι αν κρυβόταν πί-
σω απ’ τα σύννεφα δεν του καιγόταν 
καρφάκι για το τι του είχε συμ-
βεί ή έστω κι αν ακόμα υπήρχε 
δεν του έδινε καμιά  σημασία, 
όπως έκανε πάντα.
Έστριψε ένα τσιγάρο, βγάζο-
ντας από την τσέπη του πα-
ντελονιού του το  συλλεκτι-
κό Zippo που του είχε χαρίσει 
την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 
η ερωμένη του.
Διάβασε τη χαραγμένη χει-
ρόγραφη αφιέρωση που εί-
χε στο πλάι.
«Εύχομαι να μ’ ανάβεις όπως 
ο Zippo.»
Χαμογέλασε ικανοποιημένος.
Ήταν γι’ αυτόν κάτι σαν μικρή προσευχή.
Κλείνοντας για λίγο τα μάτια έφερε στην 
μνήμη του το λαμπερό της χαμόγελο.
Για αυτόν, τόσο η πιθανότητα να υπάρχει την 
ίδια στιγμή σε διάφορα σημεία, όσο και το 
να του συμβαίνουν πολλά γεγονότα ταυτό-
χρονα, ήτανε άπειρες.
Κι αυτό κατά βάθος συντηρούσε τη δική του 
εφήμερη ευτυχία μες την  αιωνιότητα.
Εξάλλου, γνώριζε πολύ καλά πως σε όποιο 
σημείο και να βρισκόταν, αν μπορούσε ν’ 
αντιστρέψει το χρόνο προς τα πίσω, όλο 
το σύμπαν θα συγκεντρωνόταν επάνω του.
Εντούτοις, αυτή η αίσθηση της ενότητας 
συχνά εξαφανιζόταν μέσα στην καθημερι-
νή μέριμνα του βίου και της ατομικής του 
υποκειμενικότητας.
Κάτι που τον έκανε να αισθάνεται σαν μία 
χοροχρονική κουκίδα, η οποία  προέκυψε 
από μία τυχαία κβαντική διακύμανση.
Ένα στίγμα που βρέθηκε κάποια στιγμή σε 
τούτο τον έρημο δρόμο, χωρίς να ξέρει το 
πώς και το γιατί, μετά από 13,8 δισεκατομ-
μύρια χρόνια.
Ωστόσο, το αποτύπωμα αυτής της καρικα-
τούρας ήταν ήδη εγγεγραμμένο στην αρχή 
της δημιουργίας.
Θα μπορούσε αν έβρισκε τον τρόπο, να πάει 
εκεί και να σβήσει με μιας το ίχνος της ή να 
το αλλάξει αν ήθελε.
Προς το παρόν όμως αυτό δεν τον απα-
σχολούσε.
Εξάλλου γνώριζε πολύ καλά πως αποτελού-
σε κι ο ίδιος ένα ελάχιστο μέρος από το 4% 
του ήδη γνωστού σύμπαντος.
Το μόνο, λοιπόν, που τον ένοιαζε εκείνη τη 
στιγμή ήταν να μάθει πώς βρέθηκε εκεί;
Κοίταξε και πάλι γύρω του, αναζητώντας 
μία απάντηση.
Μία εξώκοσμη κίτρινη ομίχλη είχε απλωθεί 
σε όλο το χώρο.
Αισθανόταν σαν να έζησε το ίδιο γεγονός 
άπειρες φορές.
Ίσως σ’ έναν άλλο κόσμο οι φυσικοί νόμοι 

ν’ άλλαζαν, σκέφτηκε.
Εάν όμως πίσω του πράγματι ερχόταν ένας 
άλλος κόσμος, ενδεχομένως πανομοιότυ-
πος με το δικό του, θα έπρεπε να προσέχει 
τις επιλογές του.
Δεν ήθελε να γίνει ο Σίσυφος μίας εφιαλ-
τικής πραγματικότητάς που θα την βίωνε 
ξανά και ξανά.
Άλλωστε ακόμα και η εύγεστη αίσθηση του 
καλού κρασιού όταν ξεπερνάει κανείς τα 
όρια γίνεται σχεδόν απεχθής.
Θυμήθηκε μία ρήση του Αλμπέρ Καμύ - του 
κύριο εκφραστή του παραλόγου - που την 
είχε διαβάσει όταν ήταν ακόμα παιδί:

«Φαντάζομαι πως ο Σίσυφος ήταν 
ευτυχισμένος.»

Από τότε, θέλοντας ν’ αλλάξει 
τη μοίρα του, προσπάθησε να 
νοηματοδοτήσει την ύπαρξή 
του υιοθετώντας διάφορες 
υψηλές ανθρωπιστικές έν-

νοιες για την  κατάκτηση της 
ευτυχίας.

Κάτι που δε μπορούσε ακόμη να 
κάνει ο σκύλος του.
Ίσως γιατί συνειδησιακά ήταν 
νεκρός και δεν το ‘ξερε, μιας 
και κανείς δεν του καταλόγιζε 
ευθύνες για τις πράξεις του.

Παρόλα αυτά, σε αντίθεση με τον ίδιο, αυ-
τός ήταν ευτυχής με όσα έβλεπε κι άκουγε, 
κουνώντας συχνά την ουρά του.
Είχε μία στέρεα γνώση της πραγματικότητας 
που ξεπηδούσε μέσα απ’ τις αισθήσεις του.
Κι ας μη γνώριζε για παράδειγμα πως στο 
μικρόκοσμο η ταχύτητα και η θέση του φω-
τονίου δεν  είναι γνωστές ή πως δεν υπάρχει 
αρχή και τέλος μέσα στον αυτοδημιούργη-
το χωρόχρονο.
Γιατί όμως να εγκαλέσει κανείς ένα σκύλο 
για μία τέτοια ελλειμματικότητα;
Άλλωστε ακόμη και οι θρησκείες είχαν μία 
τελεολογική αντίληψη για την εξέλιξη του 
σύμπαντος.
Έκλεισε και πάλι τα μάτια για ν’ ατενίσει νο-
ερά το λαμπερό χαμόγελο της αγαπημένης 
του, που όμως τώρα πια έμοιαζε αποχαιρε-
τιστήριο και μακρινό, σχεδόν ξένο, όπως το 
κλάμα ενός μωρού που γεύεται για πρώτη 
φορά το μυστήριο της ζωής.
Άνοιξε τα μάτια έντρομος. Ένας ομφάλιος 
λώρος ήταν τυλιγμένος γύρω του,  ενώ το 
ήδη γνωστό και πανάρχαιο βλέμμα της μά-
νας του τον κοιτούσε   γεμάτο αγάπη και 
ικανοποίηση.
Τώρα όλα όσα είχε ζήσει πριν του φαινόταν 
σαν μια αχνή ανάμνηση.
Το γυμνό κορμί της ερωμένης του κι αυτό 
αχνό, σαν όνειρο που ξεθώριασε με το πρώ-
το ανοιγόκλειμα των βλεφάρων.
Όσο μπορούσε ακόμα να θυμηθεί ανακάλεσε 
γρήγορα από το βάθος του ασυνείδητου για 
άλλη μία φορά τη ρήση του Αλμπέρ Καμύ.
«Φαντάζομαι πως ο Σίσυφος ήταν ευτυχι-
σμένος.»
Ένιωσε πως αυτή ήταν η ύστατη προσπά-
θεια χρονοβύθισης.
Βλαστήμησε σιωπηλά.
Αν και ήξερε πως δεν ενδείκνυνται τέτοιες 
σκέψεις σε νεογέννητα.
Την ίδια στιγμή το βλέμμα του έπεφτε στη 
διάφανη τσέπη της λευκής ρόμπας του γυ-
ναικολόγου, την ώρα που αυτός άγγιζε με 
το χέρι του το συλλεκτικό Zippo με την ιδι-
όχειρη αφιέρωση…

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΥΛΟY

Γνώμη

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
 Ένα ιδιαίτερο όπλο ενάντια στην 

μάστιγα του αιώνα

Ο
ι ολοένα και περισσότερο γε-
ρασμένοι πληθυσμοί στον ανα-
πτυγμένο κόσμο, κινδυνεύουν να 
εμφανίσουν άνοια σε ποσοστό   
που αυξάνεται  εκθετικά με την 
γήρανση καθώς το ποσοστό αυ-

τό είναι μόλις 2%  για τις ηλικίες 65-74,  ανέρ-
χεται στο 19%  για τις ηλικίες 75-84  και φτάνει 
στο 42% για ηλικίες άνω των 85 ετών.

Η άνοια με περίπου το 70% της κλινικής δι-
άγνωσης να αποδίδεται στη νόσο Alzheimer 
αποτελεί  τεράστιο ιατρικό, κοινωνικό και 
οικονομικό πρόβλημα, που ταλαιπω-
ρεί ασθενείς και φροντιστές τους, με 
δυσβάστακτα κόστη τόσο για τις 
οικογένειες τους όσο και για τα 
εθνικά συστήματα υγείας. 

Πρόκειται για νευροεκφυλι-
στική πάθηση που θεωρείται μέ-
χρι στιγμής ανίατη με αναμενόμε-
νο αριθμό ασθενών μέχρι το 2050, 
σε παγκόσμιο επίπεδο, τα 150 εκα-
τομμύρια.  Καθώς δεν υπάρχουν ακόμα 
αποτελεσματικά φάρμακα για την 
πλήρη θεραπεία της νόσου  το κλει-
δί είναι η πρόληψη και η διατήρη-
ση της υγείας του εγκεφάλου που 
επιτυγχάνεται με την άσκηση όπως 
ακριβώς και με ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα.  
Επαναλαμβανόμενες επιστημονικές  έρευνες που 
δημοσιεύονται την τελευταία δεκαετία υποστη-
ρίζουν ότι οι ξένες γλώσσες προσφέρουν  την 
πλέον αποτελεσματική μορφή εγκεφαλικής μας 
δραστηριοποίησης. Η εκμάθηση και χρήση μιας 
ξένης γλώσσας  ως νέας δεξιότητας προκαλεί 
τον εγκέφαλο να ανταποκριθεί στην δυσκολία 
της και αυτό φαίνεται πως λειτουργεί  σαν μια 
μορφή εγκεφαλικής προπόνησης καθιστώντας 
τον εγκέφαλο πιο ανθεκτικό και καθυστερώ-
ντας  την εμφάνιση της νόσου κατά 4-5 χρόνια 
ή επιβραδύνοντας σημαντικά την εξέλιξη της.

Η εκμάθηση και χρήση μιας ξένης γλώσσας  
γυμνάζει τον εγκέφαλο υποχρεώνοντας τον σε 
απαιτητική άσκηση σαν ένα είδος προπόνησης 
όπως συμβαίνει με την άσκηση μυϊκών ομάδων 
σε πρόγραμμα γυμναστηρίου.  Συγκεκριμένα, τα  
νέα στοιχεία της ξένης γλώσσας όπως  λεξιλόγιο 
και  γραμματικοσυντακτικές δομές εισέρχονται 
στο κύκλωμα της «άμεσης μνήμης» όπου παρα-
μένουν για μισό δευτερόλεπτο. Στο διάστημα 
αυτό λαμβάνει χώρα μια αστραπιαία  διεργασία 
κατά την οποίαν  η νέα πληροφορία επιλέγεται 
με κριτήριο το σημασιολογικό της περιεχόμενο 
και περνά από την άμεση μνήμη στην λεγόμενη 
«βραχυπρόθεσμη μνήμη».  Στο στάδιο της βρα-
χυπρόθεσμης μνήμης  συντελείται η ενεργητική 
επεξεργασία των νέων στοιχείων και η αποθή-
κευση τους στην μακροπρόθεσμη μνήμη όπου 
μέσα από την συχνή επανάληψη τους λειτουρ-
γούν πλέον ως εμπειρίες για σταθερή και μόνι-
μη χρήση από το άτομο.  

Μελετώντας τα σήματα ηλεκτροεγκεφαλο-
γραφημάτων εθελοντών σε σχετικά προγράμ-
ματα οδηγούμαστε στην διαπίστωση ότι οι ξέ-
νες γλώσσες ενισχύουν την πλαστικότητα του 
εγκεφάλου, δηλαδή την ικανότητα του να ανα-
γεννά τους νευρώνες του ως αντίδραση στα 
ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του. 
Μαθαίνοντας και χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 
μια ξένη γλώσσα επιτρέπουμε στον εγκέφαλο 
μας να ανανεώνεται τόσο ανατομικά όσο και 
λειτουργικά μειώνοντας έτσι τις βλάβες και δι-
αταραχές που προκαλούνται από την ασθένεια. 

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι όσο περισσό-
τερες γλώσσες μαθαίνουμε τόσο ταχύτερη και 
καλύτερη είναι η επικοινωνία μεταξύ των νευ-
ρώνων καθώς τα ηλεκτρικά σήματα ταξιδεύουν 

πιο αποτελεσματικά κατά μήκος των νέων δια-
δρομών.  Εκπαιδεύουμε δηλαδή τον εγκέφαλο 
να  ανταποκρίνεται πιο γρήγορα και να επεξερ-
γάζεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τα 
νέα δεδομένα. Κατ αυτό τον τρόπο συντελείται 
η  συνεχής αναδιαμόρφωση του μέσα από την 
δημιουργία νέων νευρώνων και συνάψεων απα-
ραίτητων για την αποθήκευση  γλωσσικών στοι-
χείων πέραν αυτών της μητρικής του γλώσσας.

Η γλώσσα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία 
και η καθημερινή εναλλαγή ανάμεσα σε τουλά-

χιστον δύο γλωσσικούς κώδικες  προσφέ-
ρει πολύτιμη νοητική άσκηση με απο-

τέλεσμα ο εγκέφαλος των ατόμων 
που μιλούν περισσότερες από μια 
γλώσσες να διατηρείται πιο ακ-
μαίος και να λειτουργεί καλύτε-
ρα, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, 
από τον εγκέφαλο εκείνων που 

μιλούν μόνον μια.
Θα μπορούσαμε να θεωρήσου-

με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 
σαν την εμπειρία μιας νέας διαδρομής  για 

να πάμε σε έναν προορισμό.  Αφού 
την μάθουμε θα  έχουμε  στην διά-
θεση μας μια εναλλακτική διαδρομή 
για τον ίδιο προορισμό. Αν η παλαι-
ότερη  εξαφανισθεί, για παράδειγμα  

από μια φυσική καταστροφή, στην προκειμένη 
περίπτωση από την ασθένεια, θα έχουμε την 
εναλλακτική διαδρομή. Κάπως έτσι λειτουρ-
γούν οι ξένες γλώσσες διατηρώντας ακμαίο 
τον εγκέφαλο. 

Είναι βέβαιο ότι μια δεύτερη γλώσσα απο-
τελεί μεγάλη πρόκληση για τον εγκέφαλο, κα-
θώς ο μηχανισμός εκμάθησης της τον αναγεν-
νά, δημιουργώντας νέες διαδρομές νευρώνων 
που θα λειτουργούν  όταν οι προϋπάρχουσες 
και παλαιότερες  εξασθενούν  ή και νεκρώνο-
νται με την πάροδο της ηλικίας.  

Παρά το ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες 
που επηρεάζουν όπως η κοινωνικο-οικονομική 
κατάσταση και τα γονίδια, τα οποία συνήθως 
διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο κατά 
τη διάρκεια της ενηλικίωσης οι ξένες γλώσσες 
φαίνεται πως είναι μέρος της απάντησης στον 
αγώνα του αιώνα μας ενάντια στην άνοια.

Το καλό είναι ότι όλες οι μέχρι τώρα επι-
στημονικές έρευνες  συμφωνούν ότι ποτέ δεν 
είναι αργά  για εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσ-
σας γιατί τα οφέλη της διγλωσσίας  προκύπτουν 
ανεξάρτητα από την ηλικία εκμάθησης. Η γνώ-
ση αυτή μπορεί να κατευθύνει τις στρατηγικές 
μας στην προώθηση της πολυγλωσσίας τόσο σε 
επίπεδο εθνικού σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο 
τοπικής αυτοδιοίκηση με στόχο την μείωση του 
κινδύνου εμφάνισης άνοιας.

*Αγγελική  Δεληγιάννη- Γεωργάκα
Γλωσσολόγος -Διδάκτωρ Exeter University UK

Πηγές: 
Journal of Alzheimer's Disease  
Centre for Cognitive Ageing and Cognitive 

Epidemiology 
Medical School of Hyderabad University India  
Neurology Journal -American Academy of 

Neurology 
PubMedCentral  
EMBL's European Bioinformatics Institute, 
Αlzheimer's Research UK 
PNAS-Proceedings of the National Academy 

of Sciences 
American Association for the Advancement 

of Science 
The Brain and Language
Bilingualish can delay Dementia

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ- 

ΓΕΏΡΓΑΚΑ*
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Στη Βουλή συζητήθηκε η 
επίκαιρη ερώτηση του βου-
λευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Δημήτρη Χαρίτου για την ανά-
γκη προστασίας της πρώτης 
κατοικίας των παλιννοστού-
ντων ομογενών της Θράκης 
από κατασχέσεις και πλει-
στηριασμούς και την ανάγκη 
η κυβέρνηση να προχωρήσει 
σε νομοθετική πρωτοβουλία 
για ενιαία ρύθμιση των στε-
γαστικών τους δανείων. Εκ 
μέρους της κυβέρνησης απά-
ντησε στον βουλευτή ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Ο βουλευτής απευθυνόμε-
νος στον αν. υπουργό τόνισε: 
«Είναι γνωστό ότι τα στεγα-
στικά δάνεια που χορηγήθη-
καν πριν σχεδόν τρεις δεκα-
ετίες στους παλιννοστούντες 
ομογενείς, δόθηκαν πρωτί-
στως με κοινωνικά και δη-
μογραφικά κριτήρια και δευ-
τερεύοντος με τραπεζικά. Γι’ 
αυτό και χορηγήθηκαν με την 
εγγύηση του ελληνικού δη-
μοσίου.

Η πραγματική αδυναμία 
στην οποία βρέθηκε η μεγάλη 
πλειοψηφία τους να τα απο-
πληρώσει, άνεργοι, πολυμε-
λείς οικογένειες και υπερή-
λικες, μέσα στην κρίση, δεν 
μπορεί να δικαιολογήσει την 
επιθετικότητα, ιδιαίτερα τα τε-
λευταία χρόνια, για να μην πω 
το έγκλημα που συντελείται σε 
βάρος τους από ένα τραπεζι-
κό σύστημα που ήδη έχει ει-
σπράξει μεγάλο μέρος αυτών 
των δανείων. Ούτε βέβαια  να 
συγκαλύψει τις δικές σας ευ-
θύνες στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος.

Όσες κατά καιρούς δεσμεύ-
σεις αναλάβατε ή αθετηθή-
καν ή δεν είχαν κανένα απο-
τέλεσμα. Θα τα εξετάσουμε 
κατά προτεραιότητα από όλα 
τα κόκκινα δάνεια έλεγε από 
τη Κομοτηνή ο υπουργός Οι-
κονομικών. Τι ακριβώς έχετε 
κάνει; Τίποτα! Όλα στο έλεος 
των τραπεζών! Θα παρέμβου-
με έλεγε για να ανασταλούν 

οι επιθετικές ενέργειες των 
τραπεζών!

Σε ποιους τα έλεγε; Ποιους 
κορόιδευε; Όταν έχουν γίνει 
αφόρητες οι πιέσεις των τρα-
πεζών απέναντι στους δανειο-
λήπτες. Όταν από τις απειλές 
αρχικά για έκδοση διαταγών 
πληρωμής, σήμερα προχω-
ρούν στη μαζική αποστολή 
διαταγών πληρωμής προς 
εκτέλεση κε υπουργέ! Τι δεν 
καταλαβαίνετε, ότι ετοιμά-
ζονται να ξεσπιτώσουν τους 
δανειολήπτες ομογενείς για 
πρώτη μάλιστα κατοικία!

Οι ρυθμίσεις κε υπουργέ 
που διαρκώς επικαλείστε, του 
άρθρου 293 στο Ν.4738 του 
2020 για τα χρέη που έχουν 
μεταβιβαστεί από τις τράπεζες 
στις ΔΟΥ, εκ του αποτελέσμα-
τος από το πόσοι δανειολή-
πτες έχουν ενταχτεί σε αυ-
τές, φαίνεται ότι οι ρυθμίσεις 
αυτές δεν αντιστοιχούν στο 
οικονομικό προφίλ των ομο-
γενών, στην εποχή της ακρί-
βειας και της φτώχειας που βι-
ώνουν. Αλλά ακόμη και αυτές 
οι ρυθμίσεις σας καταστρατη-
γήθηκαν, δεν εφαρμόζονται 
από τη φορολογική διοίκηση 
στη Θράκη και σήμερα πλέ-
ον έχουν καταστεί ανενεργές 
λόγω των ασφυκτικών προ-
θεσμιών που είχαν για έντα-
ξη σε αυτές.

Ο κόμπος έχει φτάσει και 
έχει ξεπεράσει το χτένι. Χθες 
στο έκτακτο συνέδριο, στη 
Θεσσαλονίκη, της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Παλιννο-
στούντων Ομογενών για τα 
στεγαστικά δάνεια, ξεχείλιζε 
η πικρία και η αγανάκτηση».

Ο βουλευτής έθεσε τα 
ερωτήματα στον αν. υπουργό 
Οικονομικών: 

Τι μέτρα σκέφτεστε να 
πάρετε για να προστατεύσε-
τε τους ανθρώπους αυτούς 
από τον άμεσο κίνδυνο να χά-
σουν τα σπίτια τους; Μιλάμε 
για πρώτη κατοικία.

Θα προχωρήσετε σε ρυθ-
μίσεις προς τις τράπεζες αλ-
λά και προς το δημόσιο για 

ρύθμιση των χρεών που με-
ταβιβάστηκαν; Ρυθμίσεις προ-
φανώς με εισοδηματικά και 
περιουσιακά κριτήρια. Αλλά με 
απομείωση όλων των χρεών 
που συσσωρευτήκαν από τις 
προσαυξήσεις, τους συνεχείς 
ανατοκισμούς του κεφαλαίου 
από τις τράπεζες και βέβαια 
με διακανονισμό μεγάλης δι-
αρκείας αποπληρωμής που θα 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες 
επιβίωσης των δανειοληπτών 
και των οικογενειών τους. Ιδι-
αίτερα για τα χρέη που μετα-
βιβάστηκαν στο δημόσιο θα 
προχωρήσετε, εκτός της απο-
μείωσης των προσαυξήσεων, 
σε μακροχρόνιες ρυθμίσεις 
πλέον των 120 δόσεων;

Θέλουμε μια δίκαιη ρύθ-
μιση, μια βιώσιμη λύση ήταν 
και το κεντρικό σύνθημα χθες 
στο συνέδριο των ομογενών 
δανειοληπτών».

Ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών στην απά-
ντησή του ενώ παραδέχθηκε 
το μεγάλο κοινωνικό πρόβλη-
μα που υπάρχει με τα δάνεια 
των παλιννοστούντων ομογε-

νών, επανέλαβε ρυθμίσεις της 
κυβέρνησης της ΝΔ που ήδη 
δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, 
όπως η ρύθμιση των 120 δό-
σεων μέσω των ΔΟΥ. Μάλιστα 
ο αν. υπουργός ενώ ρωτήθηκε 
από τον βουλευτή Ροδόπης, 
απέφυγε να δώσει στοιχεία 
σχετικά με το πόσοι παλιννο-
στούντες δανειολήπτες έχουν 
υπαχθεί σε αυτές τις ρυθμίσεις 
επιβεβαιώνοντας την αποτυ-
χία τους. Επιπλέον στην απά-
ντησή του ο κος Σκυλακάκης 
αναφέρθηκε αόριστα στη δυ-
νατότητα ρύθμισης των δα-
νείων αυτών με εξωδικαστικό 
συμβιβασμό, όπου δεν απαι-
τείται η συναίνεση της τράπε-
ζας. Με τον βουλευτή να του 
επισημαίνει ότι δεν μπορεί να 
ισχύσει κάτι τέτοιο, γιατί για 
την ένταξη στον εξώδικο προ-
ϋπόθεση είναι ο δανειολήπτης 
να έχει τουλάχιστον δυο δά-
νεια σε εκκρεμότητα. Όμως η 
πλειοψηφία των ευάλωτων 
αυτών των δανειοληπτών έχει 
μόνο ένα δάνειο, το στεγαστι-
κό δάνειο.

Ο βουλευτής κος Χαρίτου 

στη δευτερολογία του τόνι-
σε με έμφαση: «Κε υπουργέ 
σας άκουσα με προσοχή, αλ-
λά δεν απαντήσατε στο κύ-
ριο ερώτημα που σας έθεσα 
για το τι θα γίνει τελικά με 
τα σπίτια των δανειοληπτών 
για τα οποία προχωράει από 
τις τράπεζες η διαδικασία εκ-
ποίησης. Ούτε οι ίδιοι δε θα 
καταλάβουν μέσω των ηλε-
κτρονικών πλειστηριασμών 
ότι θα βρεθούν στο δρόμο. 
Λυπάμαι γιατί δεν είπατε ούτε 
λέξη, ενώ ανακυκλώσατε ρυθ-
μίσεις που δοκιμάστηκαν και 
απέτυχαν. Πόσοι έχουν εντα-
χθεί στη ρύθμιση του 2020;  
Στη Θράκη η φορολογική δι-
οίκηση δεν εφαρμόζει τη ρύθ-
μιση των 120 δόσεων. Εσείς 
συνεχίζετε να ισχυρίζεστε ότι 
αυτή η ρύθμιση παράγει απο-
τελέσματα για να μπορέσουν 
να διευκολυνθούν οι δανει-
ολήπτες;

Μιλήσατε αόριστα για τον 
εξωδικαστικό συμβιβασμό, τον 
Πτωχευτικό Νόμο, ο οποίος 
όμως δεν ισχύει για την πλει-
οψηφία αυτών των δανειολη-

πτών αφού προϋποθέτει να 
έχεις τουλάχιστον δύο δάνεια 
για ρύθμιση. Όμως η πλειοψη-
φία αυτών των δανειοληπτών 
έχει ένα στεγαστικό δάνειο. 
Αυτό σημαίνει ότι είναι δώ-
ρο άδωρο. 

Αποφεύγετε να αναλάβε-
τε τις ευθύνες σας κάνοντας 
αντιπολίτευση στην αντιπο-
λίτευση. Μεταθέτοντας τις 
ευθύνες στην προηγούμενη 
κυβέρνηση κάνετε ένα πολύ 
μεγάλο λάθος. Στα τέσσερα 
χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν υπήρξε ούτε μια έκδο-
ση, ούτε καμία αποστολή δια-
ταγών πληρωμής. Στις μέρες 
σας οι τράπεζες προχωρούν 
στην έκδοση διαταγών πλη-
ρωμής γιατί ενθαρρύνονται 
από τις εμμονές της κυβέρ-
νησης σας να εντάσσει και να 
αξιολογεί τα δάνεια αυτά όχι 
με κοινωνικά αλλά τραπεζο-
κεντρικά κριτήρια. 

Σε άλλες περιπτώσεις εί-
στε γαλαντόμοι, όπως στα 19 
δις όπου με εγγύηση του ελ-
ληνικού δημοσίου στις τρά-
πεζες από το πρόγραμμα 
Ηρακλής προχωρήσατε σε 
ευνοϊκές ρυθμίσεις για μεγα-
λοσχήμονες. Καταπίνετε την 
κάμηλον με τα 19 δις από τα 
οποία θα επωφεληθούν οι κά-
θε λογής Πάτσηδες και διυλί-
ζετε τον κώνωπα για τα δά-
νεια των παλιννοστούντων 
δείχνοντας το πιο ανάλγητο 
πρόσωπο στους χιλιάδες αν-
θρώπους που ήρθαν στην πα-
τρίδα και μεγάλο μέρος τους 
έχει εγκατασταθεί στη Θράκη, 
όπου θέλουν να ζήσουν μαζί 
με τα παιδιά τους».

Ο βουλευτής Ροδόπης κα-
τέληξε λέγοντας «αν η κυβέρ-
νηση σας δεν είναι διατεθει-
μένη να προχωρήσει σε μία 
ρύθμιση αυτών των δανείων, 
την ευθύνη θα αναλάβει μία 
άλλη προοδευτική κυβέρνηση 
σε άλλες συνθήκες και όχι σε 
συνθήκες οικονομικής ασφυ-
ξίας, οπότε θα έχει τη δυνα-
τότητα και την πολιτική δύ-
ναμη να δώσει λύση με βάση 
το δημόσιο συμφέρον και τις 
κοινωνικές ανάγκες».
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 Διάταξης Τροποποίησης Καταστατικού 

Αθλητικού Σωματείου 

 Με την υπ’ αρ. 29/2022 Διάταξη του Ειρηνοδικείου 
Ορεστιάδας, έγιναν δεκτές οι τροποποιήσεις του καταστατι-
κού που εναρμονίζονται στην αθλητική νομοθεσία σύμφω-
να με τον ν. 4726/2020 του Σωματείου με την επωνυμία 
«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 
ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ»  που εδρεύει στη Νεά Βύσσα  Ορεστιάδας 
και εκπροσωπείται νόμιμα 

Ορεστιάδα 21-11-2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΠΑΡΑΠΑΓΚΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ 59)

Εμμ. Ρηγα 29 - Ορεστιάδα 68200
parapagidisv@gmail.com

Περίληψη Διάταξης Τροποποίησης 

Καταστατικού Αθλητικού Σωματείου 

 Με την υπ’ αρ. 30/2022 Διάταξη του Ειρηνοδικείου 
Ορεστιάδας, έγιναν δεκτές οι τροποποιήσεις του καταστατικού 
που εναρμονίζονται στην αθλητική νομοθεσία σύμφωνα με 
τον ν. 4726/2020 του Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»  που εδρεύει στο Νεοχώρι 
Ορεστιάδας και εκπροσωπείται νόμιμα 

Ορεστιάδα 21-11-2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΠΑΡΑΠΑΓΚΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ 59)

Εμμ. Ρηγα 29 - Ορεστιάδα 68200
parapagidisv@gmail.com

«Ανάλγητη η κυβέρνηση απέναντι 
σε χιλιάδες ανθρώπους που 
εγκαταστάθηκαν στη Θράκη»

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ 
Η ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΧΑΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 
ΟΜΟΓΕΝΩΝ  

Καμία δέσμευση δεν ανέλαβε η 
κυβέρνηση για να αποτραπεί να βγει 
στο σφυρί από τις τράπεζες η πρώτη 
κατοικία των ευάλωτων δανειοληπτών 
παλιννοστούντων ομογενών
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ήταν ένα αντρόγυνο και μια φορά η γυναίκα 
ρωτάει τον άντρα:

– Τι θα έκανες αν πέθαινα;
– Τι εννοείς τι θα έκανα; απαντά εκείνος.
– Θα ξαναπαντρευόσουν;
– Όχι, βέβαια, λέει εκείνος.
– Μα δεν σ αρέσει να είσαι παντρεμένος;
– Ε, μ αρέσει.
– Τότε γιατί δεν θα ξαναπαντρευόσουν;
– Ε, καλά θα ξαναπαντρευόμουν.
– Και θα κοιμόσουν στο κρεβάτι μας;
– Ε, ναι θα κοιμόμουν νομίζω.
– Αχα, λέει η γυναίκα του. Και θα την άφηνες να 

φοράει τα παλιά μου ρούχα;
– Αν εκείνη το επιθυμούσε, νομίζω πως ναι.
– Αλήθεια; Και θα έπαιρνες όλες τις φωτογρα-

φίες μου και θα τις άλλαζες με δικές της;
– Ε, μάλλον έτσι θα έκανα. Αυτό πρέπει να εί-

ναι και το σωστό.
– Έτσι ε; Και θα την άφηνες να παίζει με τα μπα-

στούνια μου του γκολφ;
– Όχι, βέβαια, απαντά εκείνος. Είναι αριστερό-

χειρας…
* * * * * *

Μπαίνει ένας πόντιος σε ένα ταξί και αρχίζει και 
αρχίζει να ρωτάει τον οδηγό.

– Αυτό εκεί τι είναι;
– Το τιμόνι, του λέει ο οδηγός.
– Και αυτά εδώ? λέει πάλι ο πόντιος.
– Αυτά είναι το φρένο, ο συμπλέκτης  και το γκάζι
– Και αυτό εκεί τι είναι; λέει πάλι δείχνοντας το 

σήμα της Μερσεντές.
– Α, με αυτό εδώ βάζουμε στόχο κάποιον και 

μετά τρέχουμε καταπάνω του για να τον σκοτώ-
σουμε, λέει αγανακτισμένος ο ταξιτζής.

Ξαφνικά ο ταξιτζής φωνάζει:
– Πάμεεεε!!!
Και αρχίζει και τρέχει με στόχο έναν παππού, την 

τελευταία στιγμή όμως στρίβει για να μην τον πετύ-
χει, αλλά ξαφνικά ακούει ένα γκντουπ….

Γυρνάει και λέει στον Πόντιο:
– Τι θόρυβος ήταν αυτός;
Και του απαντά ο Πόντιος:
– Ρε βλάκα, αν δεν άνοιγα την πόρτα, θα μας 

ξέφευγε ο παππούς…
Αν όμως η κοπέλα αποβάλει…
Και απαντά ο πατέρας πριν ολοκληρώσει ο νε-

αρός την κουβέντα του:
– Ωωωω μη σκας παιδί μου, αν αποβάλει στη 

φέρνουμε και την ξαναφήνεις έγκυο…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Βουνό της Στερεάς Ελλάδας.
8. Το ζώο αλπάκα.
9. … Μαρία: μάρκα λικέρ.
10. Ινδός ηγέτης που δολοφονήθηκε.
12. Γράμματα από το… Νίκο.
13. Προστακτική… για πύλες.
15. Ενοικιαστής το πληρώνει.
17. Τα μισά από τα… μισά.
18. Στη μέση.
22. Απαραίτητο για βραδινή φωτογρά-
φηση.
24. Δυναμώνει με το… σπανάκι.
25. Όρος του ποδοσφαίρου.
27. Πρώτα στην… ορθογραφία.
28. Γάλλος φαρμακολόγος και βοτα-
νολόγος.
30. Εμπορική… συντροφιά.
32. Στηρίζεται στους άξονες του αυ-
τοκινήτου.
34. Αρνείται τις θρησκείες.
36. Μένει ο… απένταρος.
38. Γλυκό η μαυροδάφνη.
40. Λατίνων χαιρετισμός.
42. Μάρκα τυποποιημένων χυμών.
44. Έχουν μετόχους (αρχικά).
45. Με τις άρες… ανοησίες.
47. Προάστιο της Αθήνας.
49. Κατηγορία εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των.
50. Πράα, μειλίχια.

-- Συστατικά --

• 1000 γρ σπανάκι κατεψυγμένο, σε φύλλα
• 350 γρ. μανιτάρια, σε φέτες
• 250 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• Μισό μπολ μαϊντανό
• Μισό μπολ άνηθο
• Λαζάνια (¾ του πακέτου)
• 200 γρ. φινόκιο, κομμένο σε ροδέλες
• 2 κούπες κεφαλογραβιέρα, τριμμένη
• Μισή κούπα ελαιόλαδο
• 1 κούπα κουκουνάρι
• 1 κρέμα γάλακτος light
• Αλάτι
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, σε μια κατσαρόλα καβουρντίζουμε το 

κουκουνάρι (χωρίς να προσθέσουμε ελαιόλαδο).
• Σοτάρουμε το κρεμμύδι σε ελαιόλαδο, προσθέ-

τουμε το φινόκιο και ανακατεύουμε.
• Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα μανιτάρια, τον 

μαϊντανό, τον άνηθο, 4 κουταλιές της σούπας 
κρέμα γάλακτος, το σπανάκι, αλάτι, πιπέρι και 
τέλος το κουκουνάρι.

• Ανακατεύουμε, προσθέτουμε λίγο νερό, χαμη-
λώνουμε την ένταση της εστίας μας στο μισό και 
σιγοβράζουμε, έως ότου μαλακώσουν τα υλικά 
μας (το μείγμα θα πρέπει να μείνει ζουμερό).

• Έπειτα, αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει.
• Λαδώνουμε ένα μακρόστενο πυρίμαχο ταψί και 

στρώνουμε μια στρώση ωμά λαζάνια.
• Κουταλιά – κουταλιά προσθέτουμε μείγμα σπα-

νάκι (ζουμερό) σε μια στρώση και πασπαλίζου-
με με τριμμένη κεφαλογραβιέρα.

• Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο με στρώση 
λαζάνια και στρώση μείγμα σπανάκι.

• Η τελευταία στρώση θα πρέπει να γίνει με μείγ-
μα σπανάκι και τριμμένη κεφαλογραβιέρα.

• Κατόπιν, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος σε όλη 
την επιφάνεια του ταψιού και αφήνουμε 20 
λεπτά περίπου να μαλακώσουν λίγο τα λα-
ζάνια μας.

• Τέλος, ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου, 
για περίπου 30 λεπτά.

• Τα λαζάνια με σπανάκι και μανιτάρια είναι 
       έτοιμα.
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Υπέροχα λαζάνια με σπανάκι και μανιτάρια

Κάθετα
1. Κλεμμένα… μάρμαρα.
2. Υπονομευτής τον… σκάβει.
3. … Σουμάκ: Περουβιανή αοιδός.
4. Ιθαγενείς της Ν. Καληδονίας.
5. Αρχοντία βαφτίστηκε.
6. Αρχή… αίτησης.
7. Βασίλης…: ο εικονιζόμενος.
11. Σκηνοθέτησε και την ταινία "Το τελευταίο 
μετρό".
14. Ξερός θάμνος.
16. Γιος του Νώε.
18. Κόπωση, καταπόνηση.
19. Θυμίζει Βαλσάμη.
20. Περιέχονται στο… λαπά.
21. Πυράγρα.
23. Ακατάσχετη ορμή (μτφ.).
26. Υποφερτά.
29. Αμερικάνικο περιοδικό.
31. Προσοδοφόρα των μαργαριταριών.
33. Αφαιρώ κάτι από κάποιον.
35. Μια από τις πέντε αισθήσεις.
37. Δίνεται σε… συμπαίκτη.
39. Ποτάμι της Αφρικής.
41. … Άικ: Φλαμανδός ζωγράφος.
43. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
46. Αρχή… έτους.
48. Τα έχει ο… τύπος.
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Με τις σπουδαίες νίκες Πανθρακικού και Ορφέα 
που τους έφεραν μόνους στην κορυφή και τις ήττες 
Αλεξανδρούπολης και Άρη Αβάτου, συνεχίστηκε το 
Πρωτάθλημα του 1ου ομίλου της Γ’ Εθνικής με την 
2η αγωνιστική. Ισόπαλο έληξε το ντέρμπυ ανάμεσα 
σε Δόξα Δράμας και Καβάλα, με το δεξί ξεκίνησε τις 
υποχρεώσεις του ο Πανδραμαϊκός, ενώ ο Καμπανι-
ακός έφυγε με το διπλό από τον Εύοσμο στο τοπικό 
ντέρμπυ της Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης 
αγωνιστικής:
Απόλλων Παραλιμνίου – Άρης Αβάτου 3-1 
Αγροτικός Αστέρας – Καμπανιακός 0-1 
Δόξα Δράμας – ΑΟ Καβάλας 1-1 
Αλεξανδρούπολη – Θερμαϊκός Θέρμης 0-1 
Βύρων Καβάλας – Πανθρακικός 1-3 (
Νέστος Χρυσούπολης – Πανδραμαϊκός 1-4 
Ορφέας Ξάνθης – Μ.Α. Ορφανίου 4-0 

Ρεπό: Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
1. Πανθρακικός 6 (6-1)
2. Ορφέας Ξάνθης 6 (5-0)
3. ΑΟ Καβάλα 4 (4-1)
4. Απόλλων Παραλ  4 (5-3)
5. Καμπανιακός 4 (3-2)
6. Δόξα Δράμας 4 (2-1)
7. Θερμαϊκός Θέρμης 4 (2-1)
8. Πανδραμαϊκός 3 (4-1) *
9. Βύρων Καβάλας 3 (4-5)
10. Αγροτικός Αστέρας 1 (1-2)
11. Ποσειδώνας 0 (0-1) *
12. Νέστος Χρ. 0 (1-5)
13. Αλεξανδρούπολη FC 0 (0-4)
14. Μέγας Αλ. Ορφανίου 0 (2-7)
15. Άρης Αβάτου 0 (1-6)
*Έχουν κάνει ρεπό.

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και με 
πολλές συγκινήσεις, ο Εθνικός πήρε μία 
σπουδαία νίκη απέναντι στη ΧΑΝΘ με 
2-3 σετ. Οι παίκτες του Γιώργου 
Ανδραβίζου, αν και βρέθη-
καν πίσω στο σκορ με 2-0 
σετ, κατάφεραν και γύρι-
σαν το παιχνίδι παίρνο-
ντας το ματς, αφήνοντας 
πίσω τα αβίαστα λάθη 
και τον εκνευρισμό των 
δύο πρώτων σετ. Το παι-
χνίδι ξεκίνησε άσχημα για τον 
Εθνικό, με αρκετά λάθη στην άμυ-
να και κακή υποδοχή, με τη ΧΑΝΘ να τα 
εκμεταλλεύεται στο έπακρο και με ψύχραι-
μες επιθέσεις, να παίρνει τα δύο πρώτα 
σετ με 25-15 και 25-17 αντίστοιχα.

Στο τρίτο σετ ο Εθνικός βρήκε τη δύ-
ναμη και μπήκε αποφασιστικά, παίρνοντας 
για πρώτη φορά προβάδισμα μέχρι και 

τέσσερις πόντους στο παιχνίδι. Με 
σωστή άμυνα και ψύχραιμο 

μπλοκ τα λάθη γύρισαν στη 
μεριά των γηπεδούχων, οι 
οποίοι αν και πλησίασαν 
στο σκορ, ηττήθηκαν με 
28-30. Έχοντας τη ψυχο-
λογία με το μέρος τους και 

τους νεαρούς Κοντοστάθη 
και Κεσκίνη να παίρνουν πά-

νω τους πολλές φάσεις, οι παίκτες 
του Εθνικού πίεσαν τη ΧΑΝΘ, η οποία αν 
και πίεσε, δέχτηκε την ισοφάριση στα σετ 
με 2-2 (27-29). Το πέμπτο σετ κρίθηκε 
στην ηρεμία και στη σωστή άμυνα, με τον 

Γιώργο Ανδραβίζο να διαβάζει καλά τον 
αντίπαλο και να φτάνει με τους παίκτες 
του στη νίκη με 2-3 (11-15). Αυτή ήταν η 
τέταρτη νίκη του Εθνικού, οι τρείς εκτός 
έδρας, σε ισάριθμες αναμετρήσεις, δεί-
χνοντας με τον καλύτερο τρόπο οτι φέ-
τος αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί 
για την άνοδο.

Επόμενος αγώνας της ομάδας μας, εί-
ναι το ερχόμενο Σάββατο (26/11) με την 
ΑΣΑ Σουφλίου, στις 20:00.

Τα σετ: 2-3 (25-15, 25-17, 28-30, 27-
29, 11-15)

Εθνικός Αλεξ/πολης (Γ. Ανδραβίζος): 
Δημητριάδης, Καψαλιάρης, Μπουφίδης, 
Καβαρατζής, Στοιλούδης, Ανδρεάδης, λ- 
Κωνσταντινίδης (Μπατίλης, Κεσκίνης, Κο-
ντοστάθης).

Μεγάλη νίκη πρωτιά με απίστευτη ανατροπή 
για τον Εθνικό

Κατώτερη 
των προσδοκιών 

εμφανίστηκε  στον 
πρώτο της εντός έδρας 

αγώνα με τον 
Θερμαΐκό

Κατώτερη των προσδοκιών εμφα-
νίστηκε η Αλεξανδρούπολη FC, στον 
πρώτο της εντός έδρας αγώνα με τον 
Θερμαΐκό Θέρμης, το μεσημέρι της Κυ-
ριακής για την 2η αγωνιστική του 1ου 
ομίλου της Γ΄Εθνικής. Η ομάδα από την 
Θέρμη επικράτησε με 0-1 και έφυγε με 
τους 3 βαθμούς της νίκης.

Σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη κάτω 
από δύσκολες καιρικές συνθήκες καθώς 
ο πολύ δυνατός αέρας δυσκόλεψε πολύ 
τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών 
των δύο ομάδων, η Αλεξανδρούπολη 
έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 55′ και 
από το σημείο αυτό και μετά τα πράγμα-
τα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για αυτήν.

Μπορεί η ομάδα του Νίκου Ουστα-

μπασίδη στο πρώτο ημίχρονο να είχε 
τον... αέρα με το μέρος της, ωστόσο 
δεν το εκμεταλλεύτηκε και σχεδόν δεν 
απείλησε καθόλου την εστία του Θερ-
μαΐκού. Μοναδική ευκαιρία ήταν μία σέ-
ντρα-σουτ του Τρανόπουλου στο 44ο 
λεπτό με τον Καρακασίδη να μη προλα-
βαίνει να βάλει κεφάλι του και η μπάλα 
να καταλήγει άουτ. 

Στη συνέχεια του αγώνα τα νεύρα 
και οι δυνατές μονομαχίες ήταν αυτά 
που υπερίσχυσαν. Ο Ευθυμιάδης στο 
53ο λεπτό θα αντικρίσει την δεύτερη 
κίτρινη κάρτα (κόκκινη) με αποτέλεσμα 
να αφήσει την ομάδα του με 10 παί-
κτες. Στο 77ο λεπτό ο Θερμαΐκός θα 
βρει «δίχτυα» με τον Δεινόπαππα να 

κερδίζει Παπαγεωργίου και Κεσουδά-
κη στη μικρή περιοχή. Στο 90ο λεπτό η 
Αλεξανδρούπολη πέτυχε γκολ με τον 
Παπάζογλου, μετά από εκτέλεση φάουλ 
του Πατσιώρα Κων, αλλά ακυρώθηκε 
καθώς η διαιτητής του αγώνα και ο 
επόπτης, είδαν «χέρι» του Παπάζογλου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC (Νίκος 
Ουσταμπασίδης): Κεσουδάκης, 
Τσιτσεκίδης, Τσιεγγελίδης (87’ 
Μουρατίδης), Παπαγεωργί-
ου, Λίτσιος, Πατσιώρας Κων., 
Τρανόπουλος (65’ Γκαϊδα-
τζής), Πατσιώρας Αγγ. (70’ 
Αμπραχαμιάν), Ευθυμιάδης, 
Χριστοφορίδης, Καρακασίδης 
(70’ Παπάζογλου)

Δεύτερη σερί ήττα για την Αλεξανδρούπολη 
στη Γ΄Εθνική

Με νίκη του Ορέστη που έκανε το 4 στα 4 
και ισοπαλία μεταξύ Μαΐστρου και Νεοχωρί-
ου έπεσε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στην 
Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Έβρου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Εθνικός Αλεξ/πολης – ΑΕ Διδυμοτείχου 

2-2 (58', 85' – 7' Αραμπατζής, 49' Τσιπλάκης)
Θράκη Φερών – Άρδας Καστανεών 5-0 

(46', 85' Ντόλας, ,51' Πρίφτης, 65' Παγωνι-
δης, 75' Μάντσιος)

Ιπποκράτης – Νίκη Απαλού 3-1 (5' Ποπό-
της, 45' Κουρτίδης, 55' Δεδελούδης – Σιδη-
ρόπουλος)

Μαΐστρος – Νεοχώρι 1-1 (47' Καλυβάς – 

Βουκελάτος)
Ορέστης Ορεστιάδας – Έβρος Σουφλίου 

3-0 (2 Καπουσούζης, 1 Τζελέπης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ορέστης Ορεστιάδας 15 (18-0)
2. Ιπποκράτης 15 (13-5)
3. Θράκη Φερών 12 (15-3)
4. ΑΕ Διδυμοτείχου 7 (8-10)
5. Νίκη Απαλού 6 (7-11)
6. ΑΟ Νεοχωρίου 5 (5-8)
7. Εθνικός Αλεξ/πολης 4 (10-12)
8. Μαΐστρος 4 (5-11)
9. Άρδας Καστανεών 3 (3-13)
10. Έβρος Σουφλίου 1 (3-9)

Α’ ΕΠΣ Έβρου: 4 στα 4 για Ορέστη, 
ισόπαλοι Μαΐστρος και Νεοχώρι 

Σπουδαίες νίκες και κορυφή για Πανθρακικό και Ορφέα

Sports

Η βαθμολογία 
στην 5η 

αγωνιστική

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση του Αθλου που έβαλε και πάλι την Ορεστιάδα στον 
χάρτη των κορυφαίων οκάδων του ελληνικού βόλεϊ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε κ. Τσολακιδη 

,για την τεράστια τιμή να με τιμήσεις μπροστά σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Μου δώσατε το 
δικαίωμα,να σας αποκαλώ συμπατριώτες μου ,την Ορεστιάδα πατρίδα»

Γιάννης Κυλίτσης, παλαίμαχος αθλητής της Ορεστιάδας

Συνεχίζουν 
πρώτοι και 

αήττητοι οι αθλητές 
του Γ. Ανδραβίζου 

στην Α2 βόλεϊ

 
Αποτελέσματα, 

σκόρερ και 
βαθμολογία στην 2η 

αγωνιστική της Γ’ 
Εθνικής
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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

Δικηγόροι

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Δικηγόρος 
Βενιζέλου 41  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020539

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ •  Δικηγόρος 
Λ. Δημοκρατίας 288  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-24020

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  •  Δικηγόρος 
Βασ. Κων/νου 116  •  Ορεστιάδα 
Τηλέφωνο : 25520-27871

Λογιστές

FREEZELAND •  ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • 
Ψυκτικός •  Μαυροκορδάτου 12
Αλεξ/πολη • Τηλέφωνο : 2551025855

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 46  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 44  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός 
Αίνου 49β   •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος,  Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΙΝΟΥ 56   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος 
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης  23  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος  
Κων.  Παλαιολόγου 30 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 37654

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 6932610600

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ  •   Δερματολόγος 
14ης Μαΐου 61  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 6972997487

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ •  Ορθοπαιδικός 
Βενιζέλου 35-39  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  2551036550

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αγροτική Ασφαλιστική
Βενιζέλου 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37837

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Λ. Δημοκρατίας 239  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 80477

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Αρκαδιουπόλεως 16  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37771

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  
Λ. Δημοκρατίας 331   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 20586

Οπτικά

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29082

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Δήμητρας 52  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29987

Φαρμακεία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

ΣΜΑΡΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Βενιζέλου 20 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551024200

Συμβολαιογράφοι

ΜΑΓΔΑ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Συμβολαιογράφος
Λ. Δημοκρατίας 344 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 21281

ΓΡΑΜΜΑΝΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ •   Κτηνίατρος
Εθν. Αντίστασης 12  •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 24040

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2 •   ΦΕΡΕΣ 
Τηλέφωνο  :  2555022170

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505
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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
Πάρη Ποιμενίδη / Κ.Παλαμά 8 (έναντι 11ου 
δημοτικού) ✆25510 83833

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζουπίδου Αναστασία Κωνσταντινουπόλεως 
211  ✆ 2552029302

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

Βαλεριανός, Βαλεριανή, 
Βαλέριος, Βαλέρια, 
Κάλλιστος, Κικιλία, Φιλήμων

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, την σημερινή ημέρα, κάνε 
οπωσδήποτε την ενδοσκόπηση σου, 
αρπάζοντας την ευκαιρία, να ανανεω-
θείς ψυχολογικά και συναισθηματικά! 
Κρυφοί εχθροί και αντίπαλοι, κατατρο-
πώνονται, αφού πλέον αντιλαμβάνεσαι 
επιτυχώς τις κρυφές προθέσεις! 
      
ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα φίλε Ταύρε, είναι η ιδανική ημέ-
ρα να επικεντρώσεις το ενδιαφέρον 
σου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις 
και επαφές και κυρίως όσον αφορά 
την βελτίωση και την εξομάλυνση τους. 
Συνεργάζεσαι τέλεια με τους γύρω σου 
και πετυχαίνεις ισότητα, δικαιοσύνη κι 
ισορροπία στις συναναστροφές και τις 
επικοινωνίες σου! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, την σημερινή ημέρα, η 
καθημερινότητα σου θα επικεντρώσει 
το ενδιαφέρον σου και την σκέψη σου 
κι αυτό εξαιτίας των απανωτών υπο-
χρεώσεων που θα έρθουν και ζητούν 
άμεση διεκπεραίωση!       

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα είναι μία υπέροχη ημέρα φί-
λε Καρκίνε! Έχεις πολλές ευκαιρίες να 
προβάλλεις την λαμπερή προσωπικό-
τητα σου, την δημιουργικότητα σου και 
τα ταλέντα σου! Αν περιορίσεις έπαρ-
ση και τάση για υπερβολική επίδειξη, 
η ημέρα θα είναι άψογη!

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, ήρθε η στιγμή να ωρι-
μάσεις, να συνετιστείς και να επικε-
ντρωθείς, στον τομέα του σπιτιού και 
της οικογένειας, ώστε να διορθώσεις 
παλαιά προβλήματα! Θα έχεις την ευ-
καιρία σήμερα, να βελτιώσεις και να 
εξομαλύνεις συγγενικές σχέσεις!      

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, είναι μία ευχά-
ριστη ημέρα, γεμάτη συναντήσεις, συ-
ζητήσεις και κοινωνικές επαφές! Επίσης 
την σημερινή ημέρα, θα απολαύσεις 
πολλές χαρμόσυνες ειδήσεις και ψυ-
χαγωγικές εξόδους!   

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα προστατεύεις με 
όλες σου τις δυνάμεις, τα κεκτημένα 
σου και τις αξίες σου. Κάποιες νέες 
συνθήκες και συγκυρίες, που θα χρεια-
στεί να αντιμετωπίσεις σήμερα, θα σου 
δώσουν την δυνατότητα, όλες οι προ-
σπάθειες σου να πιάσουν τόπο!     

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα με την Σελή-
νη στο δικό σου ζώδιο, θα έχεις σαφώς 
περισσότερη αυτοπεποίθηση, ενέργεια 
και χαρμόσυνη διάθεση! Κατάλληλη 
ημέρα για να πάρεις πρωτοβουλίες και 
για να κάνεις νέα συναρπαστικά ξεκι-
νήματα!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα προτίμησε να 
δρας και να κινείσαι παρασκηνιακά! Αρ-
γά ή γρήγορα, θα διαπιστώσεις πως με 
τον τρόπο αυτό, πετυχαίνεις πιο εύκο-
λα τους στόχους σου, υλοποιείς σχέδια 
και ιδέες και εκπληρώνεις πιο γρήγορα 
τα όνειρα σου!   

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, ήρθε η ώρα, να επι-
κεντρωθείς στον φιλικό τομέα και να 
κάνεις τις αναγκαίες δράσεις και κινή-
σεις, ώστε να τον βελτιώσεις με ποικί-
λους τρόπους! Θα βρεις μαζί με τους 
φίλους σου λύσεις και επιπλέον, θα σε 
βοηθήσουν να πάρεις σωστές αποφά-
σεις και να πετύχεις μεγαλεπήβολους 
στόχους και σκοπούς!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το ενδιαφέρον σου σήμερα, φίλε Υδρο-
χόε, επικεντρώνεται σε ζητήματα που 
αφορούν την κοινωνική σου εικόνα, 
το κύρος σου και την καλή σου φήμη! 

ΙΧΘΥΕΣ
Είσαι αποφασισμένος σήμερα αγαπη-
τέ Ιχθύ, να κάνεις αλλαγές, να καλοπε-
ράσεις και να επιλέξεις την περιπέτεια! 
Έχεις βαθιά την ανάγκη να διευρύνεις 
τους ορίζοντες σου και να κάνεις τε-
λείως διαφορετικά πράγματα απ’ότι 
συνήθως! 

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος όρο-
φος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέροχη θέα 
το θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από την κε-
ντρική πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 2010 , κα-
τάλληλη για παραθεριστική κατοικία ή και για 
εκμετάλλευση. Αποτελείται από δύο υπνο-
δωμάτια , σαλόνι, κουζίνα και 2 μπάνια. Το 
συνολικό του εμβαδόν είναι 74 τ.μ.
Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα 
κτιρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέ-
φωνα 6978021200  & 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

Πώς να γλιτώσετε 
το φούσκωμα από το 
αλκοόλ

Πείτε «όχι» στις αλμυρές τροφές
Πιθανόν να γνωρίζετε ότι οι αλμυρές τρο-

φές είναι μια από τις νούμερο 1 αιτίες κα-
τακράτησης υγρών. Γι’ αυτό όταν έχετε φάει 
πολλά πατατάκια μαζί με το Bloody Mary 
σας, το παντελόνι σας ίσως να είναι λίγο 
πιο στενό. Αν, λοιπόν, σχεδιάζετε να βγείτε 
για ποτό, αποφύγετε να το συνοδέψετε με 
αλμυρά σνακ και πιείτε αρκετό νερό από την 
προηγούμενη ημέρα.

Πιείτε πολύ νερό
Όσο πιο πολύ νερό πίνετε, τόσο λιγότερα 

υγρά κατακρατούνται, όσο περίεργο κι αν σας 
φαίνεται. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι 
απόλυτα λογικό, καθώς όσο ενυδατωνόμα-
στε, ο οργανισμός μας καθαρίζει πιο εύκο-
λα από τις τοξίνες. Συν του ότι ένα ποτήρι 
νερό ανάμεσα στα ποτά θα βοηθήσει ώστε 

να μην ζαλιστείτε και σίγουρα θα διευκολύ-
νει το hangover την επόμενη ημέρα, αν το 
παρακάνετε.

Αποφύγετε την έντονη αεροβική
Έχετε νιώσει ποτέ κάπως φουσκωμένοι 

μετά από μια έντονη προπόνηση; Αν ναι, δεν 
είστε μόνοι. Έπειτα από ένα έντονο αεροβικό 
πρόγραμμα, το σώμα μας συνήθως κατακρα-
τεί νερό για λίγες ώρες, ως απάντηση στον 
ιδρώτα. Ακόμη κι αν πίνατε νερό κατά τη δι-
άρκεια της προπόνησης, το αίσθημα πρηξί-
ματος πάλι μπορεί να συμβεί. Αν σχεδιάζε-
τε, λοιπόν, έξοδο ή beach party, κάντε την 
αεροβική σας από την προηγούμενη ημέρα 
και την ημέρα του πάρτι προτιμήστε γιόγκα 
ή άλλη άσκηση χαμηλής έντασης, για να 
μην σας ταλαιπωρεί το αίσθημα πρηξίματος.

Αποφύγετε την μπίρα και τα ανθρα-
κούχα κοκτέιλ

Αν έχετε σκοπό να πιείτε λίγο παραπάνω, 
καλό θα ήταν να αποφύγετε το ανθρακικό. 
Οι φυσαλίδες της μπίρας και της σόδας μπο-
ρεί να παγιδευτούν στο στομάχι σας και να 
προκαλέσουν φούσκωμα ή ακόμη και πόνο. 

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Με πανελλήνια ρεκόρ και πολλά με-
τάλλια, στο Χειμερινό Κύπελλο Κολύμ-
βησης στο Καρπενήσι, ξεκίνησε η κο-
λυμβητική χρονιά για την αγωνιστική 
ομάδα του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης 
Αλεξανδρούπολης. Πανελλήνιο ρεκόρ 
σημείωσε ο αθλητής του συλλόγου της 
Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Εφραίμ 
Ντούμας, που πέτυχε επίδοση 29.44 στα 
50μ. πρόσθιο κατηγορίας Παμπαίδων Α’ 
, καταρρίπτοντας το προηγούμενο με 
29.89 που ανήκε από κοινού στους ΚΡΑ-
ΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ από τις 20/12/2014 και 
ΑΣΠΟΥΓΑΛΗ ΑΡΚΑΔΙΟ-ΓΕΩΡΓΙΟ από 
τις 19/12/2015.

Την Κυριακή ο Βαγγέλης Ντούμας 
από την Αλεξανδρούπολη κατέρριψε 
ακόμη ένα ρεκόρ.

Στα 100 μέτρα πρόσθιο ο 14χρο-
νος κολυμβητής του ΟΦΘΑ με επίδοση 
1:04.29 σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ κα-
τηγορίας ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α καταρρίπτο-
ντας το προηγούμενο που ανήκε στον 
Σταμάτη Κουτσούλα με 1:04.91 από τις 
27/11/2016.

Είναι το δεύτερο Πανελλήνιο Ρεκόρ 
που σημείωσε ο συγκεκριμένος αθλητής 
στο Καρπενήσι μετά από εκείνο στα 50 
πρόσθιο. Επίσης είναι το τρίτο ενεργό 
Πανελλήνιο Ρεκόρ του Ντούμα. Συνο-
λικά αυτά είναι: 50 & 100 πρόσθιο στην 
25άρα πισίνα και 100 πρόσθιο στην 
50άρα πισίνα.

Ο Ντούμας δήλωσε τα εξής μετά την 
επιτυχία του: «Είμαι πολύ χαρούμενος 
για το δεύτερο ρεκόρ μου και θεωρώ 
ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά. 
Αφιερώνω τις νίκες και τα ρεκόρ στους 
προπονητές μου Γιώργο και Αργύρη Τυ-
λιγάδα και στη Γιώτα Αθανασίου και φυ-
σικά στην οικογένειά μου που με βοη-
θάει και με στηρίζει».

Τα μετάλλια στις 2 πρώτες 
αγωνιστικές ημέρες:

Χρυσό μετάλλιο για τον Ντούμα Ευ-
άγγελο Εφραίμ στα 50μ. πρόσθιο με 
κατηγορίας Παίδων-Εφήβων , επίδο-
ση 00:29.44

Ασημένιο μετάλλιο για την Στούρα 
Όλγα Δήμητρα στα 100μ. ελεύθερο κα-
τηγορίας Νεανίδων-Κορασίδων , με επί-
δοση 00:58.63

Χάλκινο μετάλλιο για την Στούρα 
Όλγα Δήμητρα στα 200μ. Μικτής Ατομι-
κής κατηγορίας Κορασίδων -Νεανίδων 
, επίδοση 02:24.18

Χάλκινο μετάλλιο για τον Ντούμα 
Ευάγγελο Εφραίμ στα 400μ. Μικτής 
Ατομικής κατηγορίας Παίδων -Εφήβων, 
επίδοση 04:36.70

Χάλκινο μετάλλιο για την σκυταλο-
δρομία 4Χ100μ. ελεύθερο mix κατηγο-
ρίας Εφήβων-Νεανίδων με τους

Πεχλιβανίδη Γεώργιο – Ντούμα Ευ-
άγγελο – Νανούλη Έλενα – Στούρα Όλ-
γα Δήμητρα .

Συμμετοχές αθλητών του ΟΦΘΑ 

στις 2 πρώτες αγωνιστικές ημέ-

ρες:

Δημητριάδου Σοφία
100μ. Ύπτιο επίδοση 01:04.24
Στούρα Όλγα Δήμητρα
50μ. Πεταλούδα επίδοση 00:29.88
Πεχλιβανίδης Γεώργιος
100μ. Ελεύθερο επίδοση 00:54.95
100μ. Ύπτιο επίδοση 00:58.98
50μ. Πεταλούδα επίδοση 00:27.01
Νανούλη Έλενα
400μ. ελεύθερο 04:42.67
200μ. Μικτή Ατομική 02:34.22
Ντούμας Ευάγγελος Εφραίμ
200μ. Πρόσθιο 02:25.21

Τα μετάλλια της 3ης ημέρας .
Χρυσό μετάλλιο για τον Ντούμα Ευ-

άγγελο Εφραίμ στα 100μ. πρόσθιο κα-
τηγορίας Παίδων-Εφήβων και Χάλκινο 
μετάλλιο κατηγορίας Ανδρών , με επί-

δοση 01:04.29 
Ασημένιο μετάλλιο για την Δημητρι-

άδου Σοφία στα 50μ. ύπτιο κατηγορίας 
Γυναικών , με επίδοση 00:29.19 

Ασημένιο μετάλλιο για την Δημητριά-
δου Σοφία στα 200μ. ύπτιο κατηγορίας 
Γυναικών , με επίδοση 02:18.04 

Ασημένιο μετάλλιο για την Στούρα 
Όλγα Δήμητρα στα 100μ. πεταλούδας 
κατηγορίας Νεανίδων-Κορασίδων , με 
επίδοση 01:04.42 

Ασημένιο μετάλλιο για την Στούρα 
Όλγα Δήμητρα στα 100μ. Μικτής Ατο-
μικής κατηγορίας Νεανίδων-Κορασίδων 
, με επίδοση 01:06.89

Ασημένιο μετάλλιο για τον Ντούμα 
Ευάγγελο Εφραίμ στα 100μ. Μικτής 
Ατομικής κατηγορίας Παίδων-Εφήβων, 

με επίδοση 01:00.62

Συμμετοχές αθλητών του ΟΦΘΑ 

στην τελευταία ημέρα του Κυ-

πέλλου .

Δημητριάδου Σοφία 
100μ. Μικτής Ατομικής επίδοση 
01:06.98
Πεχλιβανίδης Γεώργιος 
50μ. ύπτιο επίδοση 00:27.67 
200μ. ύπτιο επίδοση 02:10.13 
100μ. Μικτής Ατομικής επίδοση 
01:01.44
Νανούλη Έλενα 
200μ. ελεύθερο 02:18.13 

800μ. ελεύθερο 09:46.81 
5η θέση για την σκυταλοδρομία 

4Χ50μ. Μικτή Ομαδική mix κατηγορίας 

Ανδρών-Γυναικών με τους Πεχλιβανίδη 
Γεώργιο – Ντούμα Ευάγγελο – Στούρα 
Όλγα Δήμητρα – Δημητριάδου Σοφία 
και επίδοση 01:53.78

4η θέση για την σκυταλοδρομία 
4Χ50μ. Μικτή Ομαδική mix κατηγορί-
ας Εφήβων-Νεανίδων με τους : Πεχλι-
βανίδη Γεώργιο – Ντούμα Ευάγγελο 
– Στούρα Όλγα Δήμητρα - Νανούλη 
Έλενα και επίδοση 01:55.32 

Ενίσχυση από τον Αρη για ΝΟΑ

Το σκουφάκι του ΝΟ Αλεξανδρού-
πολης θα φοράει τη νέα σεζόν η μέχρι 
πρότινος αθλήτρια του Άρη Θεσ/νίκης, 
Βασιλική Μαρία Κιρτσόγλου.

Η σχετική ανακοίνωση του ΝΟΑ:
«Με μια ακόμη… αθλήτρια από χρυ-

σάφι, ενισχύεται το δυναμικό, του κο-
λυμβητικού τμήματος του ΝΑΥΤΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
την ΚΙΡΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ.

Η Βασιλική-Μαρία (Βάσια) αποτελεί 
σταθερή αξία τα τελευταία χρόνια στην 
κολυμβητική κοινότητα, έχει πολλές επι-
τυχίες στο ενεργητικό της και συμμετο-
χές με την Εθνική ομάδα.

Βάσια σε ευχαριστούμε που μας εμπι-
στεύτηκες . Η στήριξή μας ,στην φετινή 
σου προσπάθεια για την επίτευξη όλων 
των στόχων σου, είναι δεδομένη.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία 
στην μεταγραφή τον ΑΡΗ, τον προπο-
νητή Αναστάσιο Παπαδόπουλο και τον 
προπονητή της Βάσιας, Μηλώση Δη-
μήτριο.

Συνεχίζουμε….»

Πανελλήνια ρεκόρ για τον Βαγγέλη 
Ντούμα του ΟΦΘΑ στο Καρπενήσι!

ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ 
ΠΛΗΘΩΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
Η ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΦΘ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Εξαιρετική η παρουσία κολυμβητών του Ομίλου 
στο Χειμερινό Κύπελλο Κολύμβησης

Ο πανελληνιονίκης Βαγγέλης Ντούμας

Πολλά μετάλλια έφεραν οι κολυμβητές του ΟΦΘΑ 

Με νίκες για τον Ερμογένη Ξάνθης και τις Αμαζόνες 
Μαΐστρου συνεχίστηκε με την 2η αγωνιστική το Πρω-
τάθλημα Βόλεϊ Γυναικών της ΕΣΠΕ Θράκης και Ανατο-
λικής Μακεδονίας.

Ο Ερμογένης επικράτησε στην Ξάνθη της Θύελλας 
Φερών με 3-0 (25-10, 25-13, 25-13) ενώ η Θυελλα 
Φερών επίσης με 3-0 της πρωταθλήτριας ΑΕ Κομο-
τηνής στην Αλεξανδρούπολη (25-19, 25-22, 25-19).

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΘΡ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ερμογένης Ξάνθης – Θύελλα Φερών 3-0 (25-10, 25-
13, 25-13)
Αμαζόνες Μαΐστρου – ΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-19, 25-
22, 25-19)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 2 ΑΓΩΝΕΣ):
1. Αμαζόνες Μαΐστρου 6 (2-0) (6-1) (170-132)
2. Ερμογένης Ξάνθης 3 (1-0) (3-0) (75-36)
3. ΑΟ Ορεστιάδας 0 (0-0) (0-0) (0-0)

4. ΑΕ Κομοτηνής 0 (0-1) (0-3) (60-75)
5. Θύελλα Φερών 0 (0-2) (1-6) (108-170)

Εντυπωσιάζουν οι Αμαζόνες Μαΐστρου 

Κέρδισαν στο ντέρμπι την ΑΕ 
Κομοτηνής στο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 
Γυναικών της ΕΣΠΕΘρ
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