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Πλατεία Φάρου: 
Μία απέραντη μουτζούρα

Απαράδεκτες εικόνες με καταστροφές στα μάρμαρα της 
πλατείας, ακόμη και στα χριστουγεννιάτικα στολίδια. 

Έντονη αντίδραση του Αντιδημάρχου Σάββα Σεφεριάδη 

▶ 9

H ΓΝΩΜΗ

Στο 68% το ποσοστό εναντι του αντιπάλου του – 
Πως ψήφισε ο Έβρος - «Η Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε, 

το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ενωμένο δυνατό». ▶ 8

Πανηγυρική επικράτηση Νίκου Ανδρουλάκη 
στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Ρεκόρ βροχόπτωσης 
και χιονοκάλυψης 

Έφερε η πρόσφατη 
ανώνυμη κακοκαιρία

Η Ρωσία ανησυχεί 
για την αμερικάνικη 

βάση στην 
Αλεξανδρούπολη

 Η τοποθέτηση Πούτιν

▶ 11

▶ 3

ΜΈΧΡΙ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ 
ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΈ Ο 
31ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΓΡΙΟ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ 
ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΈ ΣΤΟΝ 
ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΝ 29ΧΡΟΝΗ 
ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΈΡΑ 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

● Εμφανίστηκε μετανιωμέ-
νος ενώπιον του ανακριτή. 

● Η νεκροτομή, απλώς επι-
βεβαίωσε τα ευρήματα της 
εξέτασης που είχε κάνει στην 
Τζεβριέ την Πέμπτη 09/12 και 
ενώ ήταν ακόμη ζωντανή και 
νοσηλευόμενη

● Ερωτήματα της δικηγόρου 
της οικογένειας της Τζεβριέ

● Τι αναφέρει η επίσημη 
ανακοίνωση της Αστυνομίας. 

Επεκτείνονται τα β’ Επεκτείνονται τα β’ 
νεκροταφεία  λεξανδρούπολης, νεκροταφεία  λεξανδρούπολης, 
στα σκαριά τα Γ΄ στα σκαριά τα Γ΄ 

Μόνιμες θέσεις σε Μόνιμες θέσεις σε 
Δήμους του Έβρου και Δήμους του Έβρου και 
Περιφέρεια ΑΜΘ Περιφέρεια ΑΜΘ ▶ 7

Σημαντική συνεδρίαση για 
το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αλεξανδρούπολης

Αύριο με θέμα την έγκριση (ή μη) του 
Οικονομικού προϋπολογισμού για το 2022. Θα 
προηγηθεί τακτική συνεδρίαση με 18 θέματα 

στην ημερήσια διάταξη 

▶ 4▶ 6 6

▶7

Προφυλακίστηκε ο 
συζυγοκτόνος της 
Αλεξανδρούπολης, 
«oμολόγησε την πράξη του»

▶ 3
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1502
Με συνθήκη που υπογράφεται 
μεταξύ Βενετίας και Τουρκίας, 
ολόκληρη η Πελοπόννησος πε-
ριέρχεται στην Τουρκία. Η Βενε-
τία διατηρεί το Ναύπλιο και τη 
Μονεμβασία.

1822
Η Ιερά Συμμαχία καταδικάζει την 
Ελληνική Επανάσταση, θεωρώ-
ντας τη διακήρυξή της «αυθάδη 
και αδεξία».

1911
Ο νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ 
Αμούντσεν είναι ο πρώτος άν-
θρωπος που φτάνει στο Νότιο 
Πόλο.

1914
Ιδρύεται στην Αθήνα η Ένωση 
Συντακτών, με πρόεδρο τον συγ-
γραφέα και δημοσιογράφο Ιωάν-
νη Κονδυλάκη. Το 1947 θα με-
τονομασθεί σε ΕΣΗΕΑ.

1950
Κυκλοφορεί το χριστουγεννιάτικο 
τραγούδι «Frosty the snowman».

1976
Η τρομοκρατική οργάνωση «17 
Νοέμβρη» δολοφονεί στην Αθή-
να τον χουντικό βασανιστή Ευ-
άγγελο Μάλλιο.

Γεννήσεις
1793
Δημήτριος Υψηλάντης, αδελφός 
του Αλέξανδρου Υψηλάντη και 
ηγετική μορφή της Ελληνικής 
Επανάστασης. (Θαν. 5/8/1832)

1883
Μανώλης Καλομοίρης, έλληνας 
συνθέτης λόγιας μουσικής. (Θαν. 
3/4/1962)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1799
Τζορτζ Ουάσινγκτον, πρώτος 
πρόεδρος των ΗΠΑ και ηγετική 
μορφή της αμερικανικής 
επανάστασης. (Γεν. 22/2/1732)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. 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.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (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, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

4-5

4...6

5...6

Ανατολή - 07:32
Δύση - 16:48

6...7

4...6

Νέο δικαστικό μέγαρο ζητά σύσσωμο 
το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την άμεση ανάγκη δρομολόγησης όλων 
εκείνων των διαδικασιών για τη δημιουργία 
νέου δικαστικού μεγάρου στην Αλεξανδρού-
πολη τόνισαν σύσσωμη η αντιπολίτευση και 
η δημοτική αρχή, στην συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου. 

Όπως επισημάνθηκε, θα πρέπει να τε-
θούν προ των ευθυνών τους οι αρμόδιοι, 
που μέχρι σήμερα κωφεύουν στο αίτημα, η 
υλοποίηση του οποίου, θα βάλει τέλος στον 
εξευτιλισμό – όπως αναφέρθηκε- που υφί-
στανται κατά την καθημερινή προσπάθεια 
απόδοσης δικαιοσύνης, δικαστικοί, δικηγό-
ροι, εργαζόμενοι και πολίτες. Το κτίριο της 
παραλιακής οδού, με την ξεχωριστή αρχιτε-
κτονική του ταυτότητα και την ιστορική του 
διαδρομή, είναι αναμφισβήτητα ένα από τα 
‘στολίδια’ της Αλεξανδρούπολης. 

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, δεν εξυ-
πηρετεί πλέον τις ανάγκες για εύρυθμη λειτουργία και απρόσκοπτη 
απονομή δικαιοσύνης, αφού μετά από τόσες δεκαετίες, η φθορά του 
χρόνου, παρά τις μικροανακαινίσεις, είναι εμφανής, ενώ ζωτικό είναι 

το θέμα της έλλειψης χώρου. Οι φορείς της περιοχής, μαζί με τους 
υπαλλήλους των δικαστηρίων και το δικηγορικό σύλλογο, έχουν θέ-
σει κατά καιρούς το θέμα κι έχουν συζητήσει διάφορες προτάσεις 
και εναλλακτικές λύσεις.

16
ΔΕΚ
2016

4-5
4-5
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Η θαλασσοταραχή στην περιοχή της Ραψανης Καβάλας είχε ως αποτέλεσμα να ξεβραστούν μεγάλες πο-
σότητες από διάφορα σκουπίδια, φελιζόλ και πλαστικά που περιείχε η θάλασσα. Διότι, το περιβάλλον, 
κάποιες φορές, βρίσκει τρόπο να απαλλάσσεται από τη σαβούρα που το φορτώνει ο άνθρωπος. Η φω-
τογραφία από τη σελίδα FB «Πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος Ν. Καβάλας

Είναι διαφορετικό να βλέπεις 
κάποιους να φτιάχνουν στο-
λές και αυτοκόλλητα, που εί-
ναι προφανώς γελοίο αλλά όχι 
ποινικό αδίκημα και είναι άλλο 
να έχουν όπλα και να προχω-
ρούν σε απαγωγές. Αυτό τους 
αναβιβάζει σε επίπεδο σχεδόν 
τρομοκρατικής οργάνωση.. 

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Είπαν

Είναι ένα ποσοστό ασθενών 
που δεν θα μπορεί να μπει 
σε κρεβάτι Εντατικής άμε-
σα… Έχουμε μετατρέψει τις 
δικές μας ΜΕΘ κατά κύριο 
λόγο για περιστατικά κορο-
νοϊού και μεταφέρονται σε 
ΜΕΘ σε ιδιωτικές κλινικές 
τα άλλα περιστατικά. Η πίε-
ση στο ΕΣΥ είναι κυρίως λό-
γω έλλειψης προσωπικού.    

M. ΓΚΑΓΚΑ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Photo   Shoot

«Υπάρχει αυξητική τάση εμβολια-
σμών στον Δήμο Αλεξανδρούπολης,» 
σχολίασε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο δή-
μαρχος Γ. Ζαμπούκης και τόνισε πως «η 
ενημέρωση του κόσμου είναι το κλειδί 
για να ξεκλειδωθεί η όλη επιφύλαξη 
που υπάρχει γύρω από τους εμβολι-
ασμούς.»

Προς αυτήν την κατεύθυνση ο Δή-
μος δημιούργησε διαφημιστική κα-
μπάνια (video)για τους εμβολιασμούς 
στη προσπάθεια την γενικότερη που 
υπάρχει για να χτιστεί το τείχος ανο-
σίας όπου καλέι τους συνδημότες του 
να συμπορευτούν με τον εμβολιασμό, 
«προκειμένου» όπως αναφέρει, «όλοι 
μαζί, βάζοντας ο καθένας το ατομικό 
του λιθαράκι να έχουμε μια γενικότερη 
«ομπρέλα» προστασίας. Στο video μι-
λούν άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές 

τάξεις του Δήμου που πέρασαν κορο-
νοϊό, άνθρωποι που εμβολιάστηκαν οι 
οποίοι εξηγούν τους λόγους για τους 
οποίους εμβολιάστηκαν.

Ζαμπούκης: Η ενημέρωση του κόσμου θα 
αμβλύνει επιφύλαξη για τους εμβολιασμούς

Ρεκόρ βροχόπτωσης και χιονοκάλυψης 
έφερε η πρόσφατη ανώνυμη κακοκαιρία  

Πάμε να φύγουμε  
Συγκέντρωση κατά του υποχρεωτικού 

εμβολιασμού έγινε την Κυριακή στο παρα-
λιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.  Εκεί, μετα-
ξύ άλλων τραγελαφικών που κατέγραψε 
το parallaximag.gr, ένας ιερέας εθεάθη 
να φωνάζει πως “με κάθε εμβόλιο γινό-
μαστε αποδέκτες των δολοφονιών αθώ-
ων εμβρύων”. Φυσικά, ελάχιστος έως και 
μηδαμινός ήταν ο κόσμος που φορούσε 
μάσκα κατά τη διάρκεια της συγκέντρω-
σης. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που φιλού-
σαν εικόνες...

Άλλοι φώναζαν συνθήματα όπως “Μη-
τσοτάκη κάτω η Χούντα” εναντίον του 
πρωθυπουργού ή “Ελλάδα σημαίνει Ορ-
θοδοξία”. Ακούστηκαν ακόμη εμβατήρια, 
καθώς και άσματα του Μίκη Θεοδωρά-
κη, ενώ υψώθηκε “πανό” με το σύνθημα 

“Ορθοδοξία ή Θάνατος”. Η φωτογραφία 
του γραφείου τελετών... μπόνους στην 
παράνοια

Κ.Η.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κα-
κοκαιρίας, σημειώθηκαν ιδιαίτερα μεγάλα 
ύψη βροχής στα ηπειρωτικά, καθώς επί-
σης και ισχυρές χιονοπτώσεις στα ορεινά. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι καταρρίφθηκαν 
ρεκόρ 15 ετών στην ετήσια βροχόπτωση, 
καθώς επίσης και 17 ετών της ημερήσιας 
έκτασης χιονοκάλυψης στον Ελλαδικό 
χώρο για τις πρώτες ημέρες Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στον αυτόματο μετεω-
ρολογικό σταθμό στα Θεοδώριανα Άρ-
τας το ετήσιο ύψος βροχής έως 
και την Κυριακή 12/12 έφτασε 
τα 3425 mm, τιμή που αποτελεί 
ρεκόρ ετήσιου ύψους βροχής 15 
ετών στο δίκτυο αυτόματων μετε-
ωρολογικών σταθμών του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών / 
meteo.gr από το 2006 όπου λει-
τουργεί το δίκτυό του. 

Παράλληλα, οι έντονες χιο-
νοπτώσεις κατά τη διάρκεια της 
πρόσφατης κακοκαιρίας κάλυψαν 
το μεγαλύτερο τμήμα των κεντρι-

κών και βόρειων ορεινών, όπως κατα-
γράφτηκε από δορυφορικά δεδομένα.

Σύμφωνα, με το αρχείο έκτασης χιο-
νοκάλυψης του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών / meteo.gr από την επεξεργασία 
των δορυφορικών δεδομένων, η ημερή-
σια έκταση χιονοκάλυψης για το Σάββατο 
11/12 έφτασε το 19%, τιμή που αποτελεί 
ρεκόρ ημερήσιας χιονοκάλυψης 17 ετών
Πηγή: meteo.gr ΦΩΤΟ: Καιρικά 
Νέα Θράκης

Φάουλ
Την αργοπορία υλοποίησης του προ-

γράμματος του υπουργείου Παιδείας 
«Υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυ-
χολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς», 
καταγγέλλουν πάνω από 150 ψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί και άλλα μέλη ει-
δικού/βοηθητικού προσωπικού.

Όπως σημειώνουν, ο οδηγός του έχει 
δημοσιευτεί από τον Αύγουστο και από 
το Νοέμβριο έχουν συγκροτηθεί οι ομά-
δες σχολείων από τις ΠΔΕ (Περιφερεια-
κές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης).

Παρόλα αυτά, το υπουργείο Παιδείας 
έχει αργήσει να «τρέξει» το πρόγραμμα 

χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κά-
ποια επίσημη ενημέρωση για τους λόγους 
που δεν έχει προχωρήσει η υλοποίησή 
του, ούτε και για το πότε θα πραγματοποι-
ηθεί. «Φέτος ο αριθμός προσλήψεων σε 
αυτό το έργο είναι σημαντικά μικρότερος 
σε σχέση με πέρυσι, και επίσης υπάρχει 
πλήρης σιωπή για την ακριβή κατανομή 
των θέσεων ανάμεσα σε ψυχολόγους και 
κοινωνικούς λειτουργούς», προσθέτει η 
Δανάη Κωτίδου, από τις πρωτεργάτριες 
και εκείνη της προσπάθειας. Οι τελευταί-
ες δυο  τόσο δύσκολες σχολικές χρονιές 
επιβάλλουν την εφαρμογή και επέκταση 
του προγράμματος άμεσα.

Κ.Η.
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Με τη σύλληψη των δύο 
διακινητών στην παρέβρια 
περιοχή Κισσαρίου Έβρου,  
απετράπη η παράνομη εί-
σοδος στο ελληνικό έδα-
φος σε άλλα 120 περίπου 
άτομα, τα οποία ανέμεναν 
στο τούρκικο έδαφος προ-
κειμένου να περαιωθούν 
με τη βάρκα.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΙΣΣΑΡΙΟ 

Η ΔΗΚΕΠΑΟ στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων «Αγγέλων Φως 2021» 
φιλοξενεί χριστουγεννιάτικες παι-
δικές παραστάσεις για μικρούς και 
μεγάλους στο Πολιτιστικό Πολύκε-
ντρο (Κων/πολεως 59). Θα τηρη-
θούν όλα τα προβλεπόμενα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα. Είσοδος 
ελεύθερη!
Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, 17:30 
& 19:00: 
«Σκρουτζ – Μια Χριστουγεννιάτι-
κη ιστορία». 

Μια… γεύση από το ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα δενδροφύτευσης που θα 
ξεκινήσει στο Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης, όπως αναφέρεται, έδωσαν σε 
ανάρτηηση στα social media αντι-

δήμαρχοι και στελέχη του Δήμου. 
Δημοσιεύοντας την παρακάτω φωτο-
γραφία, οι κκ Σεραφειμίδης, Ναϊτίδης, 
Δαστερίδης, Σεφεριάδης αναφέρουν 
“Με πρωτοβουλία του Δημάρχου μας 
Ιωάννη Ζαμπούκη ξεκινάμε ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα δεντροφυ-
τεύσεων”. 

Μία ώρα περίπου διήρκεσε η συ-
νάντηση των βουλευτών, του δη-
μάρχου με τον πρύτανη και τον 
αντιπρύτανη του ΔΠΘ στο Διδυ-
μότειχο, το μεσημέρι του Σαββά-
του. Άπαντες συμφώνησαν στην 
παραχώρηση του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου για την προσωρινή στέ-
γαση του τμήματος Ψυχολογίας 
στο Διδυμότειχο, όπως άλλωστε 
αναφέρουν και οι τρεις σχετικές 
αποφάσεις του δημοτικού συμ-
βουλίου. Ταυτόχρονα θα παρα-
χωρηθεί το κτίριο της ΔΕΥΑΔ, 
απέναντι από το 3ο Δημοτικό, 
για τη στέγαση των διοικητικών 
υπηρεσιών του τμήματος.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, στη Δημοτική μα Βι-
βλιοθήκη Αλεξανδρούπολης η δρ. Ιωάννα Βουλγα-
ρίδου θα δώσει διάλεξη με θέμα Η «Επιθετικότη-
τα σχέσεων: 
Η σιωπη-
λή όψη των 
σχέσεων».
Η κ. Ιωάννα 
Βουλγαρί-
δου είναι δι-
δάκτωρ Εκ-
παιδευτικής 
Ψυχολογίας.

Σημαντική συνεδρίαση διεξάγει το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης αύ-
ριο το απόγευμα της Τετάρτης 15/12. Στις 
6μμ μέσω τηλεδιάσκεψης θα συζητηθεί 
στην 29η  (Ειδική) Συνεδρίαση, ο Προϋ-
πολογισμός Οικονομικού Έτους 2022 και 
θα τεθεί προς έγκριση το Ολοκληρωμέ-
νο Πλαίσιο Δράσης (O.Π.Δ.) Οικονομικού 
Έτους 2022, του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλί-
δου Ελ.).

Η συνεδρίαση αποκτά μεγάλο ενδια-
φέρον, ιδιαίτερα μετά την υπερψήφιση 
του τεχνικού προγράμματος που κατέθε-
σε η αντιπολίτευση, με την παράλληλη, 
καταψήφιση του σχεδίου που παρουσί-
ασε η δημοτική αρχή και οι συνεργαζό-
μενοι με αυτήν. 

Νωρίτερα στις 5μμ θα πραγματοποιη-
θεί τακτική συνεδρίαση με 18 θέματα τα 
οποία έχουν ως εξής:  

1.  Αιτήσεις-Ενημερώσεις 
2.  Ορισμός εκπροσώπου και αναπλη-

ρωτή  αυτού  για τη συγκρότηση Επιτρο-
πής για την άδεια εγκατάστασης ατό-
μων εκδιδομένων με αμοιβή (Εισηγ. κ.  
Δήμαρχος)

3.  Επιλογή τραπεζικού πιστωτικού 
ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των 
εσόδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
και του Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" Δή-
μου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μα-
νάργιας Γ.)

4.  Έγκριση Αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ 
Α.Ε. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακι-
νήτων και συγκεκριμένα τριών καταστη-
μάτων εντός του Οικισμού ΙΙ έναντι ΕΟΤ 
για την στέγαση και λειτουργία Υπηρεσι-
ών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. 
κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

5.  Κατάλογος νέων εκπαιδευτών Κέ-
ντρου διά Βίου Μάθησης (Εισηγ. κ. Βουρ-
δόλης Θ.)

6.  Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα 

του  Κέντρου διά Βίου Μάθησης (Εισηγ. 
κ. Βουρδόλης Θ.)

7.  Κατανομή πιστώσεων για λειτουρ-
γικές δαπάνες Δ΄ δόση 2021 (Δ΄X.E 
2021)  των σχολείων της Α/θμιας και  
Β/θμιας  Εκπαίδευσης του  Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Λα-
ζόπουλος Δ.)

8.  Συμπληρωματική κατανομή πίστω-
σης 66.617,50 ευρώ για κάλυψη δα-
πανών θέρμανσης των σχολείων της Α/
θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. 
Λαζόπουλος Δ.)

9.  Γνωμοδότηση για τις μεταβολές 
σχολικών μονάδων  της Α/θμιας Εκπαί-
δευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 
2022-2023  (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.)

10.  Γνωμοδότηση για τις μεταβολές 
σχολικών μονάδων  της Β/θμιας Εκπαί-
δευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 
2022-2023  (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.)

11.  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης 
ακινήτου για την κάλυψη αναγκών στέ-
γασης και λειτουργίας στον «Εκπολιτιστι-
κό Σύλλογο Κίρκης» για τρία έτη (Εισηγ. 
κ. Λαζόπουλος Δ.)

12.  Παραχώρηση χώρων των σχολι-
κών μονάδων της Πρωτοβάθμιας  Εκπαί-
δευσης σε συλλόγους και φορείς για το 
σχολικό έτος 2021-2022 (Εισηγ. κ. Λα-
ζόπουλος Δ.)

13.  Παραχώρηση χώρων των σχολι-
κών μονάδων της Δευτεροβάθμιας  Εκ-
παίδευσης σε συλλόγους και φορείς για 
το σχολικό έτος 2021-2022 (Εισηγ. κ. 
Λαζόπουλος Δ.)

14.  Έγκριση νέων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων - μονοδρόμηση της οδού 40 
Εκκλησιών (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

15.  Ανάκληση της 112/2020 απόφα-
σης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση δωρεάν πα-
ραχώρησης μιας αίθουσας του πρώην 
2ου Δημοτικού Σχολείου Φερών για τη 
στέγαση των 

Σημαντική 
συνεδρίαση για 
το ∆ημοτικό 
Συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης

ΑΥΡΙΟ ΜΈ ΘΈΜΑ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ (Η ΜΗ) ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022
                               
Θα προηγηθεί τακτική συνεδρίαση με 18 θέματα 
στην ημερήσια διάταξη 
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Στον ανακριτή Αλεξανδρούπολης, 
οδηγήθηκε χθες ο 31χρονος συζυγο-
κτόνος ο οποίος  παραδέχθηκε τις 
πράξεις του πάνω στην 29χρονη σύ-
ζυγο του Τζεβριέ οι οποίες την έστει-
λαν στις 5 Δεκεμβρίου σε άσχημη 
κατάσταση στο Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης, όπου και έχασε λίγες μέ-
ρες αργότερα τη ζωή της.

Όπως ανέφερε είναι μετανιωμένος 
για τις πράξεις του, δεν είχε σκοπό να 
την σκοτώσει και ότι βρισκόταν σε κα-
τάσταση μέθης όταν την ξυλοκόπησε.

Μάλιστα για να δείξει  το ενδια-
φέρον του, ανέφερε ότι με δική του 
πρωτοβουλία συγκέντρωσε 14 φιά-
λες αίματος για να χρησιμοποιηθούν 
στα απανωτά χειρουργεία που υπο-
βλήθηκε  η άτυχη γυναίκα. 

Μετά την απολογία του στον ανα-
κριτή ο 31χρονος συζυ-
γοκτόνος οδηγήθηκε στο 
σωφρονιστικό κατάστημα  
της Κομοτηνής, με την κα-
τηγορία της ανθρωποκτο-
νίας εκ προθέσεως. Μέχρι 
τον προσδιορισμό δικα-
σίμου προφυλακίστηκε ο 
31χρονος για τον άγριο 
ξυλοδαρμό που οδήγησε 
στον θάνατο την 29χρο-
νη σύζυγό του και μητέρα 
των τριών ανήλικων παιδιών τους.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ερώτημα 
παραμένει η τύχη των τριών παιδιών 
τους, 10, 8 και 3,5 χρόνων που από 
τη μια στιγμή στην άλλη μένουν χω-
ρίς γονείς. Σύντομα αναμένεται εάν 
και ποιος θα τα αναλάβει με δεδομέ-
νο το γεγονός ότι και οι παππούδες 
αδυνατούν να τα φροντίσουν.

«Ομολόγησε την πράξη του»
Κατά την έξοδό του από τον ανα-

κριτή ο άνδρας ζήτησε «συγγνώμη», 
ενώ σύμφωνα με την συνήγορο υπε-
ράσπισής του, Ίλια Μαρινάκη, στην 
απολογία του ζήτησε να του επιβλη-
θεί η τιμωρία που του αξίζει. «Ομο-
λόγησε την πράξη του. Είπε βέβαια 
ότι δεν επεδίωκε το αποτέλεσμα του 
θανάτου το οποίο τελικώς επήλθε. 
Ομολόγησε όμως ακριβώς τι έκα-
νε, είπε ότι αποβραδίς είχε κατανα-
λώσει ποσότητα αλκοόλ, ότι κάνει 
χρήση κάνναβης συστηματικά και ότι 
δεν κατάλαβε πως το έκανε, αλλά το 
έκανε. Δεν ζήτησε την επιείκεια του 
προέδρου, είπε ότι «θέλω να τιμω-

ρηθώ όπως μου αξίζει», δήλωσε η 
δικηγόρος.

Τι έδειξε η νεκροτομή 
Στη διενέργεια νεκροτομής στη 

σορό της Τζεβριέ προχώρησε το πρωί 
της Δευτέρας ο ιατροδικαστής Παύ-
λος Παυλίδης, στο Νοσοκομείο της 
Αλεξανδρούπολη. Υπενθυμίζεται ότι η 
σορός της 29χρονης κοπέλας φυλασ-
σόταν στο νεκροτομείο καθότι πέρα 
από τις θανατηφόρες κακώσεις είχε 
διαγνωστεί θετική και στον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κος Παυ-
λίδης στο «Reportal» η νεκροτομή, 
απλώς επιβεβαίωσε τα ευρήματα της 
εξέτασης που είχε κάνει στην Τζεβριέ 
την Πέμπτη 09/12 και ενώ ήταν ακό-
μη ζωντανή και νοσηλευόμενη στη 
ΜΕΘ του Νοσοκομείου της Αλεξαν-

δρούπολης. Εκεί είχε διαπιστωθεί ότι 
οι κακώσεις της ήταν αποτέλεσμα ξυ-
λοδαρμού και όχι ατυχήματος καθώς 
και ότι η σημαντικότερη των βλαβών 
ήταν αυτή στο ήπαρ (σ.σ. υπενθυμίζε-
ται ότι σε ένα από τα χειρουργεία, οι 
γιατροί είχαν αφαιρέσει τα 3/4 του 
ήπατος της θανούσης προκειμένου 
να διακόψουν την αιμορραγία, αλλά 
χωρίς αποτέλεσμα).

Μετά και την νεκροτομή, στη σορό 
της 29χρονης μητέρας τριών παιδιών, 
θα ακολουθήσει η ταφή της, που έχει 
προγραμματιστεί για την Τρίτη 14/12.

Νέα διάσταση στη 
γυναικοκτονία από τη δικηγόρο 
της οικογένειας

Μια νέα διάσταση στη γυναικο-
κτονία της Αλεξανδρούπολης έδω-
σε η δικηγόρος της οικογένειας της 
29χρονης Τζεβριέ, Ανθούλα Ανάσο-
γλου. Αναφέρει ότι ο δράστης μοι-
ράζονταν την ίδια αυλή με τους γο-
νείς του και θέτει το ερώτημα πού 
ήταν όταν η κοπέλα ψυχορραγούσε 
επί 6 ώρες.

Αναλυτικά η δήλωση της δικηγό-
ρου οικογένειας θύματος, κ. Ανθού-
λας Ανάσογλου στο newsit.gr:

«Χθες στο σπίτι των γονιών της 
κοπέλας, του Μεμέτ και της Χαιρέ 

μύριζε μέλι κανέλα και 
ζάχαρη. Ψήνονταν λου-
κουμάδες για όλο τον 
κόσμο για την ψυχή της 
Τζεβριέ.

Δύο νέοι άνθρωποι, 
γονείς και παππούδες 
από τρία κορίτσια. Τα 
δύο πλέον που απόμει-
ναν στη ζωή ήταν εκεί 
με καλυμμένο το κεφάλι 
όχι τόσο λόγω θρησκεί-

ας αλλά ως ένδειξη πένθους.
Δυστυχώς είχαν να δουν το αγα-

πημένο τους κορίτσι εδώ και τέσσερα 
χρόνια. Τους το απαγό-
ρευε ο κατηγορούμε-
νος, ο συζυγοκτόνος. 
Όσο κι αν ακούγεται 
παράλογο για τέσσερα 
χρόνια στον ίδιο δρόμο 
δεν την άφηνε ούτε να 
τους συναντήσει. Ούτε 
να τους μιλήσει ούτε 
καν να επικοινωνήσει μαζί τους. Το 
μικρότερο από τα παιδιά της Τζεβριέ 
είναι τριών χρονών. Οι παππούδες 
δεν το είχαν δει ποτέ. Ούτε όταν γεν-
νήθηκε. Τους το απαγόρευσε.

Ήταν ο άντρας της και, όπως φαί-
νεται, στο μυαλό της κοπέλας ήταν 
ο αφέντης της. Εξάλλου την έκλεψε 
μέσα απ’ το σπίτι της όταν ήταν 17 
χρόνων γιατί ήθελε να κάνουν οι-
κογένεια.

Όμως το κορίτσι το χτυπούσε πολ-
λές φορές και ακόμα πιο πολλές μέ-
χρι που την σκότωσε.

Με τους γονείς του ζούσαν στην 

ίδια αυλή, ίδιο σπίτι θα το πεις.
Και εδώ γεννιούνται ζητήματα και 

ερωτήματα. Που ήταν οι γονείς του 
κατηγορουμένου όταν η κοπέλα ψυ-
χορραγούσε επί 6 ώρες; Γιατί δεν κά-
λεσαν την αστυνομία γιατί δεν κάλε-
σαν το ΕΚΑΒ γιατί δεν την πήγαν οι 
ίδιοι στο νοσοκομείο;

Γιατί το ΕΚΑΒ ήρθε στο σημείο 6 
ώρες μετά. Γιατί το κορίτσι αιμορρα-
γούσε σωματικά επί 6 ώρες.

Κάποιοι εκείνη την ώρα αντί βοή-
θεια έριχναν νερό στο άτυχο κορίτσι 
δήθεν για να ξυπνήσει. Κάποιοι στο 
νοσοκομείο συγκάλυπταν τον δράστη 
του φονικού λέγοντας ότι το κορίτσι 
έπεσε από τις σκάλες. Επίσης κάποιοι 
έπαιζαν θέατρο μαζί με το δράστη, 
έκλαιγαν και τσίριζαν για το κακό που 
τους βρήκε. Ενώ ίδιοι είχαν προκαλέ-

σει το κακό. Αυτές οι απαντήσεις πρέ-
πει να δοθούν από την δικαιοσύνη. 
Γι’ αυτό η οικογένεια Θα παρασταθεί 
για την υποστήριξη της κατηγορίας 
και για την διερεύνηση άλλων πιθα-
νόν αδικημάτων.

Η Τζεβριέ είναι η 16η. Όχι άλλες 
πια. Όχι άλλο αίμα».

Η επισημη ανακοίνωση της 
Αστυνομίας

Συνελήφθη δυνάμει εντάλματος 
σύλληψης 31χρονος ημεδαπός κα-
τηγορούμενος για την ανθρωποκτο-
νία της 29χρονης συζύγου του στην 

Αλεξανδρούπολη Συνελήφθη μεσημ-
βρινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 10 
Δεκεμβρίου 2021, από αστυνομικούς 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλε-
ξανδρούπολης, στο πλαίσιο εκτέλε-
σης εντάλματος σύλληψης, 31χρο-
νος ημεδαπός κατηγορούμενος για 
την ανθρωποκτονία της 29χρονης 
συζύγου του στην Αλεξανδρούπολη. 

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, 
πρωινές ώρες της Τετάρτης 8 Δε-
κεμβρίου, ο πατέρας της 29χρονης 
μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αλε-
ξανδρούπολης και ζήτησε την ιατρο-
δικαστική εξέταση της κόρης του, η 
οποία νοσηλευόταν από την Κυριακή 
5 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης. 

Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξαν-
δρούπολης παρήγγειλε τη διενέρ-

γεια σχετικής εξέτασης από 
την Ιατροδικαστική Υπηρε-
σία, η οποία το απόγευμα 
της ίδιας μέρας (8 Δεκεμ-
βρίου) ενημέρωσε ότι η πα-
θούσα έφερε «βαριά επικίν-
δυνη σωματική βλάβη διά 
θλώντος οργάνου συμβατό 
με ξυλοδαρμό». 

Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο Ει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Αλεξανδρού-
πολης, που παρήγγειλε τη διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης, ωστόσο η 
29χρονη ημεδαπή κατέληξε βραδινές 
ώρες της 9 Δεκεμβρίου 2021 και κα-
τόπιν αυτού ενημερώθηκε εκ νέου η 
Εισαγγελία.

 Σε βάρος του 31χρονου ασκήθη-
κε σχετική ποινική δίωξη και μεσημ-
βρινές ώρες σήμερα 10 Δεκεμβρίου, 
εξεδόθη από Ανακριτή ένταλμα σύλ-
ληψης δυνάμει του οποίου συνελή-
φθη άμεσα και οδηγήθηκε αρμοδίως.

Προφυλακίστηκε ο συζυγοκτόνος 
της Αλεξανδρούπολης

ΈΜΦΑΝΙΣΤΗΚΈ ΜΈΤΑΝΙΩΜΈΝΟΣ 
ΈΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΗ. 
«ΟΜΟΛΟΓΗΣΈ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ»      

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της 
Αστυνομίας.  Ερωτήματα της δικηγόρου της 
οικογένειας της Τζεβριέ

Μέχρι τον προσδιορισμό δικασίμου 
προφυλακίστηκε ο 31χρονος για τον 
άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε στον 
θάνατο την 29χρονη σύζυγό του και 
μητέρα των τριών ανήλικων παιδιών 

τους

Μετά και την νεκροτομή, στη σορό 
της 29χρονης μητέρας τριών παιδιών, 
θα ακολουθήσει η ταφή της, που έχει 
προγραμματιστεί για την Τρίτη 14/12

H αδικοχαμένη 29χρονη Τζεβριε με το νυφικό της
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Της Κικής Ηπειρώτου
Διαγωνισμό για την κατασκευή 

του έργου επέκτασης του Β’ Κοι-
μητηρίου Αλεξανδρούπολης προ-
κήρυξε ο Δήμος, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τις μεγάλες ανάγκες 
που έχει η περιοχή σε χώρους τα-
φής, και μέχρι να ωριμάσει το θέμα 
της κατασκευής ενός νέου Κοιμητη-
ρίου, κοντά στον οικισμό της Κίρκης.

Το έργο προβλέπει την επέκτα-
ση του χώρου του νεκροταφείου 
σε μία έκταση 2.630 τετραγωνικών 
μέτρων.  Πρόκειται για μια λωρίδα 
μήκους 240 μέτρων, με μέσο πλάτος 
περίπου 11 μέτρα. Η πρόσβαση θα 
γίνεται από ξεχωριστή είσοδο από 
τον κύριο χώρο των Β΄ Κοιμητηρίων 
(από το ίδιο δρόμο) λόγω διαφορε-
τικής υψομετρικής διαμόρφωσης. 

Οι κυριότερες εργασίες που εκτε-
λεσθούν, μεταξύ άλλων, είναι: Κα-
θαρισμός βλάστησης μεταξύ χω-
ματόδρομου και της μάντρας του 
υφισταμένου κοιμητηρίου. Καθαί-
ρεση και απομάκρυνση της μάντρας 
από τσιμεντόλιθους. Εκσκαφές θε-
μελίων για την κατασκευή των πελ-

μάτων των τοίχων αντιστήριξης Τ1 
έως Τ Σκυροδέτηση των τοιχείων 
των τοίχων αντιστήριξης Τ1 έως 
Τ7.Επίχωση του επικλινούς χώρου 
μεταξύ υφιστάμενου χωματόδρομου 
και των τοίχων αντιστήριξης με τα 
υλικά των προηγούμενων εκσκα-
φών αλλά και με προμήθεια από 
δανειοθαλάμους και υλικά λατομεί-
ου .Διαμόρφωση τελικών κλίσεων 
ώστε τα όμβρια να οδεύουν προς 
την αντίθετη φορά (απομάκρυνση 
από τους τοίχους αντιστήριξης). Κα-
τασκευή περιμετρικής τάφρου τύπου 
ανάποδο Π με μεταλλική γαλβανιζέ 
εσχάρα που θα οδηγούν τα όμβρια 
στον δρόμο (εκτός της έκτασης της 
επέκτασης του κοιμητηρίου). 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία του 
έργου, χωρίς Φ.Π.Α., είναι  225.806 
€ και θα πρέπει να ολοκληρωθεί 6 
μήνες μετά την υπογραφή της σύμ-
βασης μεταξύ Δημου και αναδόχου 
που θα προκύψει στις 10/1/2022, 
όταν λήξει η κατάθεση των προσφο-
ρών και ανοιχτούν οι προσφορές. 

Η υπόθεση των Γ’ 
νεκροταφείων 

Για τη δημιουργία νέων νεκροτα-
φείων, κοντά στην περιοχή της Κίρ-
κης, ο δήμος έχει ξεκινήσει διαδικασία 
της απομάκρυνσης δημοτών, οι οποίοι 
εμφανίζονται ως καταπατητές έκτα-
σης που ανήκει στο Δήμο. Η αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου έχει καλέσει από 
το καλοκαίρι τους τρεις καταπατη-

τές εκτάσεων, 5.152 τμ, 3.791 τμ και 
3322 τμ αντίστοιχα, είτε να απομα-
κρυνθούν από το χώρο, είτε να προ-
σκομίσουν  νομιμοποιητικά  έγγρα-
φα κατοχής της έκτασης. Κάτι τέτοιο 
δεν συνέβη από την πλευρά τους, με 
αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαδικα-
σία  διοικητικής αποβολής τους από 
τις συγκεκριμένες εκτάσεις, μετά από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μάλιστα, μιλώντας για το θέμα ο 
Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης, είχε 
τονίσει πως «είμαστε πάρα πολύ κο-
ντά, με όλες τις αδειοδοτήσεις, από 
όλες τις υπηρεσίες, στο να χρηματο-
δοτήσουμε και να υλοποιήσουμε τα 
νέα Κοιμητήρια, σε έκταση δική μας, 
με αστική συγκοινωνία, σε καθημερι-
νή βάση, όχι όπως τώρα, μόνο κάθε 
Σάββατο».

Επεκτείνονται τα β’ νεκροταφεία 
Αλεξανδρούπολης 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΈ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ, ΈΝ ΜΈΡΈΙ, ΟΙ ΑΝΑΓΚΈΣ                
           
Στα σκαριά η κατασκευή Γ’ Νεκροταφείων

ΞΑΝΘΗ

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Παράκληση στους πολίτες να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κα-
τά τη διάρκεια αυτής της πε-
ριόδου καθώς η κινητικότητα 
του πληθυσμού θα είναι ιδιαί-
τερα αυξημένη, απευθύνει η 
Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας. 
Καλεί ακόμη τους κατοίκους 
να συνεχίσουν την αυξημένη 
προσέλευση στο εμβολιαστι-
κό κέντρο

Σκηνές βίας εξελίχθηκαν στην Κο-
μοτηνή την Κυριακή, με αποτέλε-
σμα ένας ανήλικος να οδηγηθεί 
μαχαιρωμένος στο Νοσοκομείο! 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
"Χρόνου" ο μαθητής είναι 14 ετών 
και δέχθηκε μαχαιριά ύστερα από 
συμπλοκή. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για 
τη ζωή του.

ΝΥΜΦΑΙΑ

Πέντε νοσηλευόμενοι με κο-
ρωνοϊό στο νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης έφυγαν από 
τη ζωή στη διάρκεια του Σαβ-
βατοκύριακου. Νωρίς χθες το 
πρωί στη ΜΕΘ βρίσκονταν 13 
άτομα, άλλα 57 νοσηλεύονται 
στις απλές κλίνες covid

Θετικοί στον εμβολιασμό των παιδιών τους 
εμφανίζονται οι γονείς στην Ξάνθη σύμφωνα 
με τον παιδίατρο κ. Ιωάννη Στεργίδη. Μιλώ-
ντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής σημείωσε πως «Οι 
άνθρωποι που έχουν ανοιχτό μυαλό, οι σύγ-
χρονοι άνθρωποι, μετά από ένα χρόνο πραγμα-
τοποίησης εμβολιασμών, είναι θετικοί και στον 
εμβολιασμό των παιδιών τους»  

 Στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Δράμας 18 παιδιά 
της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, αυτή τη στιγ-
μή, δεν παρακολουθούν 
μαθήματα στις σχολικές 
τους μονάδες επειδή οι 
γονείς τους δεν συμμορ-
φώνονται με τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα.

Τα χιόνια έκαναν την εμ-
φάνισή τους στην περιοχή 
της Νυμφαίας στη Ροδό-
πη. Σύμφωνα με τις προ-
γνώσεις των μετεωρολό-
γων τις επόμενες ημέρες 
αναμένεται να χιονίσει και 
στην υπόλοιπη Θράκη, σε 
περιοχές με υψόμετρο άνω 
των 400 μέτρων  

ΚΑΒΑΛΑ 
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Εντός του Δεκεμβρίου θα 

εκδοθεί η μεγάλη προκήρυξη 
με τις 1.477 μόνιμες θέσεις 
στους ΟΤΑ (δήμους και Πε-
ριφέρειες). Σύμφωνα με απο-
κλειστικές πληροφορίες της 
aftodioikisi.gr, η προκήρυξη 
θα βγει μέχρι το τέλος του Δε-

κεμβρίου και πιθανότερα το 3ο 
δεκαήμερο.

Όπως ανέφεραν πηγές του 
ΑΣΕΠ η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων θα ξεκινήσει τον Ια-
νουάριο και μέχρι την Άνοιξη 
θα έχουν εκδοθεί και οι προ-
σωρινοί πίνακες των επιτυχό-
ντων. Από αυτούς θα μπορούν 

να προχωρήσουν σε προσλή-
ψεις τόσο οι δήμοι, όσο και οι 
Περιφέρειες, όπως εξάλλου 
έχει ήδη εξαγγείλει ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Μ. Βορίδης. 

Υπενθυμίζουμε ότι η προκή-
ρυξη ήταν αρχικά σχεδιασμένο 
να εκδοθεί εντός του Νοεμβρί-
ου ωστόσο υπήρξαν μικρές δι-
αφοροποιήσεις με τα αιτήματα 
των ΟΤΑ και έτσι υπήρξε αυ-
τή η μικρή ημερολογιακή με-
τάθεση. 

Οι θέσεις της προκήρυξης 
στην συντριπτική τους πλειο-
ψηφία είναι ΠΕ και ΤΕ, όμως 
υπάρχουν και κάποιες, λίγες, 
ΔΕ και ΥΕ.

Αναφορικά με τις ειδικότη-
τες, οι περισσότερες αφορούν 
μηχανικούς, διοικητικού-οικο-
νομικού, οικονομολόγους, λο-
γιστές, πληροφορικής, αλλά και 

υγειονομικούς όπως ιατρούς 
εργασίας, επισκέπτες υγείας, 
επόπτες υγείας, νοσηλευτές και 
κτηνιάτρους.

Συνολικά, ανά ∆ήμο 
προβλέπονται:
Δήμος Ορεστιάδας 4 θέσεις
Δήμος Αλεξανδρούπολης 4 
θέσεις 

Δήμος Σουφλίου 4 θέσεις
Δήμος Σαμοθράκης 2 θέσεις
Δήμος Διδυμοτείχου 4 θέσεις
Στην Περιφέρεια ΑΜΘ προβλέ-
πονται 23 θέσεις 

Μόνιμες θέσεις σε ∆ήμους του Έβρου 
και Περιφέρεια ΑΜΘ 

ΜΈΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΈΓΑΛΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΈΠ ΠΟΥ 
ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΙ ΝΑ ΈΚΔΟΘΈΙ 
ΤΈΛΗ ΔΈΚΈΜΒΡΗ    

Αναλυτικά οι ειδικότητες στους 
Δήμους και την Περιφέρεια

Συνελήφθησαν, στην πα-
ρέβρια περιοχή Κισσαρίου 
Έβρου, από αστυνομικούς της 
Ειδικής Επιχειρησιακής Ομά-
δας Επέμβασης της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Ορεστιάδας 
με τη συνδρομή αστυνομικών 
του Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Διδυμοτείχου δύο 
(2) αλλοδαποί διακινητές, οι 
οποίοι μετέφεραν παράνομα 
από την Τουρκία στην Ελλά-
δα μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνο-
μικοί συνέλαβαν τους δρά-
στες, διότι τους εντόπισαν να 
μεταφέρουν παράνομα από 
την Τουρκία στην Ελλάδα, δι-
ασχίζοντας τον ποταμό Έβρο 
με πλαστική βάρκα, τέσσερις 
(4) μη νόμιμους μετανάστες.

Με τη σύλληψη των δύο 
διακινητών απετράπη η πα-

ράνομη είσοδος στο ελληνι-
κό έδαφος σε άλλα εκατόν 
είκοσι (120) περίπου άτομα, 
τα οποία ανέμεναν στο τούρ-
κικο έδαφος προκειμένου να 
περαιωθούν με τη βάρκα.

Κατασχέθηκε μία πλαστι-

κή βάρκα.
Οι συλληφθέντες οδηγή-

θηκαν στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ορεστιάδας, 
ενώ την προανάκριση ενήρ-
γησε το Τμήμα Συνοριακής 
Φύλαξης Διδυμοτείχου.

Σύλληψη διακινητών 
στην παρέβρια 
περιοχή Κισσαρίου 
Έβρου 

Ο Δήμος Σουφλίου στις 
09/12/2021 παρέλαβε oκτώ 
συμβατικά ποδήλατα και οκτώ 
ηλεκτρικά ποδήλατα από την 
Δημοσυνεταιριστική Έβρος 
Α.Ε η οποία υλοποιεί το έργο 
«Green Urban Territories – 
Better Place to Live» (Πρά-
σινες Αστικές Περιοχές- κα-

λύτερο Μέρος για να Ζεις) 
με ακρωνύμιο GUT-BPL που 
χρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα Εδαφικής Συνεργασί-
ας INTERREG V-Α ΕΛΛΆΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 .

Τα ποδήλατα θα τοποθετη-
θούν σε κεντρικό σημείο του 
Δήμου Σουφλίου από όπου 

οι πολίτες θα μπορούν να τα 
χρησιμοποιούν για όσο χρόνο 
επιθυμούν μέσω ηλεκτρονι-
κού συστήματος διαχείρισης. 
Το σύστημα αυτό θα αποτε-
λέσει μία υπηρεσία καθημε-
ρινής αστικής μετακίνησης 
που απευθύνεται σε όλους 
τους πολίτες, μόνιμους κά-
τοικους και επισκέπτες του 
Δήμου Σουφλίου με στόχο 
την προώθηση του ποδηλά-
του ως εναλλακτικού μέσου 
μετακίνησης που συμβάλλει 
στην προστασία του περιβάλ-
λοντος.

16 ποδήλατα στη διάθεση 
πολιτών & επισκεπτών του 
∆ήμου Σουφλίου
Στόχος της δράσης η προώθηση του 
ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου 
μετακίνησης που συμβάλλει στην 
προστασία του περιβάλλοντος

Απετράπη η παράνομη 
είσοδος σε άλλα 120 άτομα 
στον ποταμό Έβρο
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Σαρωτική νίκη πέτυχε ο Νί-
κος Ανδρουλάκης στις εσω-
κομματικές εκλογές του ΚΙ-
ΝΑΛ, επιβεβαιώνοντας τα 
προγνωστικά.

Κατακτώντας το συντριπτι-
κό 68% έναντι 32% του Γιώρ-
γου Παπανδρέου και με υπερ-
διπλάσιες ψήφους (πάνω από 
128.000 έναντι 60.000), ο Νί-
κος Ανδρουλάκης έλαβε ισχυ-
ρότατη και ξεκάθαρη εντολή 
από τη βάση του Κινήματος. 
Στην Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου ο Νίκος Ανδρουλάκης 
έλαβε 1.654 ψήφους και πο-
σοστό 66,11% και ο Γιώργος 
Παπανδρέου 848 ψήφους και 
ποσοστό 33,89%.

Στην εκλογική διαδικασία 
στον δεύτερο γύρο συμμετεί-
χαν 206.180 πολίτες. 
Την πρώτη Κυριακή εί-
χαν ψηφίσει 270.000 
πολίτες. Σχολιάζοντας 
το γεγονός  ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΚΙΝ.ΑΛΛ., Μιχά-
λης Κατρίνης, μίλησε το 
πρωί για «καθαρή, ισχυ-
ρή εντολή ανανέωσης, 
ενότητας και προοπτι-
κής της παράταξης». 
Όταν ρωτήθηκε («Πρώτο Πρό-
γραμμα») εάν θα είναι ο ίδιος 
επικεφαλής της Κ.Ο., απάντησε 

πως η όποια απόφαση ληφθεί, 
θα είναι προσωρινή μέχρι τις 
επόμενες εκλογές. «Η παράτα-
ξη έχει πρόεδρο, ο οποίος στις 
επόμενες βουλευτικές εκλογές 
θα είναι μέσα στην βουλή για 
να δίνει τις μάχες, όπως τις 
δίνει και εκτός βουλής» είπε.

Η πρώτη δήλωση Νίκου 
Ανδρουλάκη

Από την Χαριλάου Τρικούπη 
και μέσα από συνθήματα «Το 
ΠΑΣΟΚ είναι εδώ με τον Νίκο 
αρχηγό» ο Νίκος Ανδρουλάκης 
έκανε την πρώτη του δήλωση 
σημειώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ 
επέστρεψε ενωμένο - δυνατό».

Ο νέος πρόεδρος του ΚΙ-
ΝΑΛ τόνισε ότι η νέα εποχή 
αρχίζει με δυναμισμό, αισιο-

δοξία και αυτοπεποίθηση. «Η 
αναμέτρηση τελείωσε απόψε, 
αλλά δεν υπάρχουν νικητές και 

ηττημένοι. Μόνος νικητής είναι 
το ΠΑΣΟΚ».

«Με τη δική σας ισχυρή 

εντολή προχωράμε ενωμένοι 
για την ανανέωση της παρά-
ταξης», είπε, ενώ κάλεσε τους 

υπόλοιπους υποψηφίους για 
την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ να «υπε-
ραπιστίσπουμε την παρακατα-

θήκη της Φώφης Γεννημα-
τά για ενότητα».

πριν ακόμη γίνουν γνω-
στά τα τελικά αποτελέσμα-
τα, ο κ. Παπανδρέου, απο-
δεχόμενος την ήττα του, 
επικοινώνησε με τον νέο 
πρόεδρο και τον συνεχάρη 
για την εκλογή του. «Και 
σήμερα (σ.σ. χθες), η συμ-
μετοχή των δημοκρατικών 
πολιτών στην εκλογική μας 

διαδικασία ήταν μεγάλη. Εί-
ναι μήνυμα ευθύνης για όλους 
μας. Εχω ήδη εκφράσει στον Ν. 

Ανδρουλάκη τα συγχαρητήριά 
μου και τις ευχές μου για καλή 
επιτυχία. Ολοι μαζί, οφείλουμε 
να ανταποκριθούμε στις προσ-
δοκίες των μελών των φίλων 
και των δημοκρατών πολιτών. 
Θα συνεχίσουμε με μεγαλύ-
τερο πείσμα και πάθος και θα 
πάμε μπροστά!» ανέφερε στη 
δήλωσή του.

Η πρώτη μέρα του Νίκου 
Ανδρουλάκη

Η μέρα του ξεκίνησε από 
το Α’ Νεκροταφείο, όπου επι-
σκέφθηκε τους τάφους του 
Ανδρέα Παπανδρέου και της 
Φώφης Γεννηματά όπου και 

άφησε λουλούδια.
Στη συνέχεια, λίγο μετά τις 

11 το πρωί της Δευτέρας, ο νέ-
ος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, έφτα-
σε στα ιστορικά γραφεία της 
Χαριλάου Τρικούπη. Στην είσο-
δο του κτιρίου τον περίμεναν 
ο γραμματέας, Μανώλης Χρι-
στοδουλάκης και ο διευθυντής, 
Νίκος Σαλαγιάννης.

Ο νέος πρόεδρος του Κινή-
ματος μίλησε για μία μεγάλη 
ημέρα και αναφέρθηκε στην 
ανάγκη να γυρίσει νέα σελίδα 
για τον τόπο. «Έχουμε πολλή 
δουλειά μπροστά μας», είπε 
χαρακτηριστικά.

Πανηγυρική επικράτηση Νίκου Ανδρουλάκη 
στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

ΣΤΟ 68% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΈΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΤΟΥ 
– ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΈ Ο ΈΒΡΟΣ   

«Η Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε, 
το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ενωμένο 
δυνατό»

H ΕΔΕΚΑΠ ανακοινώνει τα αποτελέσματα 
του β’ γύρου των εκλογών για την ανάδειξη 

Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής στο 95,37% 
της ενσωμάτωσης των ψήφων. Έλαβαν Νίκος 

Ανδρουλάκης 67,9% (132.706 ψήφοι) και Γιώργος 
Παπανδρέου 32,1% (62.748 ψήφοι). 

Του Βασίλη Σκουρή 
Πέραν του συμβολισμού 

και τον θετικών κινήσεων σε 
επίπεδο χαμηλής πολιτικής 
είναι λάθος η επίσκεψη Μη-
τσοτάκη στην Μόσχα να ανα-
λύεται με όρους «επιτυχίας» 
ειδικά όσον αφορά τα μηνύ-
ματα που εξέπεμψε και εκπέ-
μπει εδώ και καιρό η Ρωσία.

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ 
απέφυγαν να αναδείξουν την 
προτροπή που εξέφρασε ο 
Πούτιν στον Μητσοτάκη κα-
τά τη συνέντευξη τύπου, ότι 
η αναμένει ότι η Ελλάδα θα 
δείξει «εγκράτεια» στο πλαί-
σιο των ραγδαίως επιδεινού-
μενων σχέσεων του ΝΑΤΟ με 

τη Ρωσία και την αυξανόμενη 
ένταση στην Μαύρη θάλασ-
σα. Λίγες μέρες μετά το μή-
νυμα ήρθε καθαρά από τον 
διπλωματικό Σύμβουλο του 
Πούτιν με ευθεία αναφορά 
στην ελληνοαμερικανική συμ-
φωνία για την Αλεξανδρού-
πολη. Σε συνέντευξή του στον 
ΑΝΤ1 λίγα 24ωρα μετά τις 
συνομιλίες Μητσοτάκη - Πού-
τιν στο Σότσι, ο κ. Πεσκόφ τό-
νισε μεταξύ άλλων:

«Το πρόβλημα είναι πολύ 
απλό. Συγκεντρώνονται όλο 
και περισσότεροι στρατιώτες 
του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στο 
έδαφός σας. Μεταφέρονται 
εκατοντάδες, χιλιάδες μονά-

δες στρατιωτικού εξοπλισμού 
μέσω της Αλεξανδρούπολης 
και ούτω καθεξής. Ανοίγε-
τε νέες εγκαταστάσεις του 
ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή το 
ΝΑΤΟ μας κατονομάζει ως 
εχθρό και το ΝΑΤΟ προετοι-
μάζει τον βασικό σκοπό της 
συμμαχίας που δεν είναι άλ-
λος από το να αναχαιτίσει τη 
Ρωσία. Αυτό μας ανησυχεί, 
πρέπει να μας καταλάβετε».

Το Κρεμλίνο όχι μόνο πα-
ρακολουθεί τις αμερικανικές 
στρατιωτικές κινήσεις στην 
Αλεξανδρούπολη, αλλά έχει 
σημειώσει τις δηλώσεις Δέν-
δια στο ΒΗΜΑ και κυρίως 
Μητσοτάκη στην Washington 
Post που διατυμπανίζουν πε-
ρήφανα ότι «Αυτό θα ήταν το 
φυσικό σημείο εισόδου για τα 
στρατεύματα των ΗΠΑ ή του 
ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ανα-
τολικής Ευρώπης».

Παρακολούθησε επίσης 

με προσοχή την συνέντευξη 
Μητσοτάκη στους Financial 
Times όπου είπε ότι είναι απί-
θανο η ΕΕ να είναι έτοιμη να 
αναπτύξει στρατεύματα για 
να ενισχύσει την ουκρανική 
ασφάλεια, αλλά πρέπει να 
«διερευνήσει επιλογές» για 
πρόσθετες κυρώσεις κατά της 
Μόσχας υπό το φως της νέας 
συγκέντρωσης στρατιωτικού 
υλικού και στρατευμάτων κο-
ντά στα ουκρανικά σύνορα. 
Τόνισε μάλιστα ότι «Κάποια 
στιγμή, αν θέλουμε να είμα-
στε αξιόπιστοι, οι απειλές μας 
πρέπει να είναι αξιόπιστες».

Ελληνοτουρκικές 
σχέσεις

Ούτε όμως στα ζητήματα 
της Τουρκίας τα μηνύματα 
ήταν θετικά. Ο φιλοκυβερ-
νητικός τύπος απέκρυψε τις 
ανησυχητικές δηλώσεις Πού-
τιν ο οποίος στην συνέντευξη 

τύπου τόνισε ότι "όσον αφο-
ρά άλλα θέματα που αφο-
ρούν μικρότερα νησιά αυ-
τά τα προβλήματα λύνονται 
πάντα σε διμερές επίπεδο 
και μπορούν να επιλυθούν 
με αυτόν τον τρόπο". Άλλω-
στε πριν μία βδομάδα ο Ρώ-
σος Πρέσβης είχε σπεύσει να 
επαναλάβει τις δηλώσεις Λα-
βρόφ σε συνέντευξή του στη 
"Ναυτεμπορική": «Νομίζω ότι 
η θέση της Ρωσίας, όπως εκ-
φράστηκε από τον υπουργό 
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, 
όταν ρωτήθηκε για την έντα-
ση στην περιοχή, ήταν ξεκά-
θαρη. Η χώρα μας υπέγραψε 
τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας. Βασι-
ζόμαστε στους κανόνες της. 
Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 της 
Σύμβασης προβλέπει ότι κάθε 
κράτος έχει το δικαίωμα να 
καθορίσει το εύρος των χω-
ρικών υδάτων του έως τα 12 

ναυτικά μίλια. Και όταν προ-
κύπτει το ζήτημα της οριοθέ-
τησης της αιγιαλίτιδας ζώνης 
μεταξύ των όμορων χωρών, 
αυτό πρέπει να επιλύεται μέ-
σω διμερών διαπραγματεύσε-
ων σύμφωνα με το Διεθνές 
Δίκαιο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κι-
νήθηκε και ο Πεσκόφ στην 
συνέντευξή του στον Αντέννα 
ο οποίος μάλιστα προσέθεσε 
ότι oι σχέσεις της Ρωσίας με 
την Τουρκία είναι καλύτερες 
από εκείνες με την Ελλάδα. 
Στην κλίμακα από το ένα έως 
το δέκα βαθμολόγησε τις ρω-
σοτουρκικές σχέσεις με εφτά 
και τις ρωσοελληνικές με έξι. 
Παράλληλα τόνισε ότι ο Ερ-
ντογάν «είναι ο τύπος του 
πολιτικού που ο πρόεδρος 
Πούτιν εκτιμά» λόγω «του 
αποφασιστικού του ρόλου».
ieidiseis.gr

Η Ρωσία ανησυχεί για την αμερικάνικη 
βάση στην Αλεξανδρούπολη 
Η τοποθέτηση Πούτιν για τα «μικρά νησιά» 
και η καλύτερη βαθμολόγηση της Τουρκίας 
από τη Μόσχα.
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Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών 
(μπάζων), από τις κάθε είδους 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν 
είναι πλέον πρόβλημα

Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν, 
προς όφελος της αειφορίας και του 
περιβάλλοντος

Η ανακύκλωση πραγματοποιείται Η ανακύκλωση πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, στον χώρο των 
«Λατομείων Μάκρης ΑΕ» 

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Το γεγονός ότι η πλα-
τεία του Φάρου στην Αλε-
ξανδρούπολη είναι σε άθλια 
κατάσταση, είναι γνωστό και 
το έχουμε αναδείξει πολλές 
φορές μέσα από τα φωτορε-
πορτάζ μας. Τα μάρμαρα της 
πλατείας είναι όχι μόνο κα-
ταμουτζουρωμένα, αλλά και 
σπασμένα ή φέρουν σημα-
ντικές φθορές, κυρίως από 
τα scateboards των νεαρών 
θαμώνων. 

Τις τελευταίες ημέρες, 
όμως, κάποιοι φαίνεται πως 
… το τερμάτισαν, αφού κα-
τάφεραν να καταστρέψουν 
ακόμη και τα  χριστουγεννιά-
τικα στολίδια που τοποθέτη-
σε ο Δήμος. Οι φωτογραφίες 
που δημοσίευσε στο προφίλ 
του ο Αντιδήμαρχος Καθη-
μερινότητας, με αρμοδιότη-
τες τα συνεργεία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας, την αγροτική 
οδοποιία, το πράσινο και τα 
πεζοπόρα τμήματα της Καθα-
ριότητας Σάββας Σεφεριάδης 
είναι χαρακτηριστικές της κα-

τάστασης. Μάλιστα, ο κ. Σε-
φεριάδης προέβη στο παρα-
κάτω σχόλιο αγανάκτησης : 

«Μετά απ' όλες αυτές τις 
καταστροφές που βλέπουμε 
να συντελούνται σε δημόσι-

ους χώρους- κατασκευές, ως 
αποτέλεσμα της μανίας κά-
ποιων, αισθάνθηκα την ανά-

γκη να σχολιάσω τα εξής: 
Ήθελα να 'ξερα πού αποσκο-
πούν οι ενέργειες αυτών των 
απειθαρχων; Τί νομίζουν ότι 
κάνουν;

Στο πιο πολυσύχναστο 
σημείο της πόλης μας, στην 
πλατεία του φάρου, στον κα-
θρέφτη, δηλαδή, αυτής, οι ει-

κόνες που αντικρίσαμε σή-
μερα, το πρωί, δεν τιμούν 
κανέναν. Τις εικόνες αυτές 
τις προκαλεί μια μικρή μερί-
δα νέων ατόμων που πρέπει 
να απομονωθούν για το καλό 
όλων μας. Να σημειωθεί ότι 
η αποκατάσταση των φθο-
ρών βαραίνει όλους εμάς συ-

μπεριλαμβανομένων και τους 
γονείς όλων αυτών που τις 
προκαλούν και ότι είναι κρί-
μα γιατί τελικά δεν ξέρουμε 
τι θέλουμε… Μία ευρωπαϊκή, 
καθαρή και στολισμένη πόλη 
ή κάτι άλλο;»
Κ.Η. 

Πλατεία Φάρου: Μία απέραντη μουτζούρα
ΑΠΑΡΑΔΈΚΤΈΣ ΈΙΚΟΝΈΣ ΜΈ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΣ ΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΈΙΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΣΤΟΛΙΔΙΑ   

Έντονη αντίδραση του Αντιδημάρχου 
Σάββα Σεφεριάδη   
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Προβληματισμοί

Μια συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού,  τη Δημοκρατία  Μέρος 23o 

«Θησέας, ο πρώτος πολιτικός μεταρρυθμιστής 
προς την άνοδο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» 

-  Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι 
μεταρρυθμιστές που οδήγησαν 
στη γέννηση και την άνοδο της 
Αθηναϊκής ∆ημοκρατίας;

  Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω πως 
η δημοκρατία είναι αποτέλεσμα μίας μυ-
θολογίας, η οποία έχει τις ρίζες της στην 
αχλή της δημιουργίας του κόσμου. Ο αρ-
χαίος Έλληνας ιστορικός Διόδωρος Σικε-
λιώτης (περ. 80  π.Χ. -  20 π.Χ.) αναφέρει 
πως όταν ο Δίας παρέλαβε την βασιλεία 
από τον Κρόνο, προσέφερε πολλές και με-
γάλες ευεργεσίες στη ζωή των ανθρώπων. 
Πρώτα απ’ όλα δίδαξε στους ανθρώπους 
την απονομή της δικαιοσύνης στα μετα-
ξύ τους αδικήματα και την αποφυγή της 
βιαιοπραγίας, με το να λύνουν τις διαφο-
ρές τους με δίκες και δικαστήρια.  Γενικά 
συνέβαλε τα μέγιστα στην ευνομία και την 
ειρήνη, πείθοντας τους καλούς και φοβε-
ρίζοντας τους κακούς με την απειλή της 
τιμωρίας. Ο ίδιος γύρισε ολόκληρη σχεδόν 
την οικουμένη, σκοτώνοντας τους ληστές 
και τους ασεβείς και εισάγοντας την ισό-
τητα και τη δημοκρατία. 

   «Διενέγκαι δὲ τὸν θεὸν τοῦτον ἁπά-
ντων ἀνδρείᾳ καὶ συνέσει καὶ δικαιοσύνῃ 
καὶ ταῖς ἄλλαις ἁπάσαις ἀρεταῖς· διὸ καὶ 
παραλαβόντα τὴν βασιλείαν παρὰ τοῦ Κρό-
νου πλεῖστα καὶ μέγιστα τὸν ἀνθρώπινον 
βίον εὐεργετῆσαι. πρῶτον μὲν γὰρ ἁπά-
ντων καταδεῖξαι περὶ τῶν ἀδικημάτων τὸ 
δίκαιον ἀλλήλοις διδόναι τοὺς ἀνθρώπους 
καὶ τοῦ βίᾳ τι πράττειν ἀποστῆσαι, κρίσει 
δὲ καὶ δικαστηρίῳ τὰς ἀμφισβητήσεις δια-
λύειν. καθόλου δὲ τὰ περί τε τῆς εὐνομίας 
καὶ τῆς εἰρήνης προσαναπληρῶσαι, τοὺς 
μὲν ἀγαθοὺς πείθοντα, τοὺς δὲ φαύλους 
τῇ τιμωρίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταπληττόμε-
νον. ἐπελθεῖν δ´ αὐτὸν καὶ τὴν οἰκουμένην 
σχεδὸν πᾶσαν τοὺς μὲν λῃστὰς καὶ ἀσε-
βεῖς ἀναιροῦντα, τὴν δ´ ἰσότητα καὶ τὴν 
δημοκρατίαν εἰσηγούμενον·» [Ε΄ 71. 1-2]

  Αποτέλεσμα μίας τέτοιας μυθολογίας, 
όπως έχω ξαναπεί, ήταν η γέννηση  ενός 
πολιτεύματος, το οποίο σε κοινωνικό επί-
πεδο θα εκφραστεί αργότερα μέσα από τη 
δημοκρατία ή αλλιώς θα λέγαμε τη γέννη-
ση του δήμου, εισάγοντας τον Πολίτη στο 
πολιτικό γίγνεσθαι των εξελίξεων.  

  Ωστόσο, για να επανέλθω στην ερώτη-
σή σου, θα έλεγα πως ο Θησέας, ο Σόλων, 
ο Κλεισθένης, ο Εφιάλτης και ο Περικλής 
ήσαν, κατά τη χρονολογική διαδοχή των 
ιστορικών εξελίξεων, οι πέντε κυριότεροι 
πολιτικοί νομοθέτες, οι οποίοι συνετέλεσαν 
με τις μεταρρυθμίσεις τους στην άνοδο της 
Αθηναϊκής Δημοκρατίας, δηλαδή την απευ-
θείας άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων 
του λαού στα κοινά, δια συνελεύσεως.

-  Μιας και ανέφερες πως ο Θησέας 
ήταν ο πρώτος πολιτικός μεταρρυθμι-
στής προς την άνοδο της αθηναϊκής 
δημοκρατίας, θα ήθελα να σε ρωτήσω 
ποιες ήσαν οι μεταρρυθμίσεις τις οποί-
ες έκανε και με ποιον τρόπο;      

  Ο Έλληνας γεωγράφος και ιστορικός 
Στράβων (64 μ.Χ. – 24 π.Χ.), ο οποίος έζησε 
στη Μικρά Ασία, σημειώνει επιγραμματικά 
πως ο Κέκροπας   ήταν ο πρώτος ο οποίος 
εγκατέστησε το λαό της Αττικής σε δώδεκα 
πολιτείες. Αργότερα λέγεται πως ο Θησέας  

μάζεψε τις δώδεκα σε μία, τη σημερινή. 
   «Κέκροπα πρῶτον εἰς δώδεκα πόλεις 

συνοικίσαι τὸ πλῆθος, (…)πάλιν δ᾽ ὕστερον 
εἰς μίαν πόλιν συναγαγεῖν λέγεται τὴν νῦν 
τὰς δώδεκα Θησεύς.» 

  Ο Πλούταρχος επίσης μας αναφέρει 
ότι ο Θησέας - γιός του βασιλιά της 
Αθήνας, Αιγέα και της Αίθρας - 
γυρνώντας στην Αθήνα από 
την Κρήτη, έπεισε τους Αθη-
ναίους να δημιουργήσουν 
μία κοινή βουλή και να 
μην έχουν κατά τόπους 
βουλευτήρια. Οι απλοί και 
φτωχοί γρήγορα πείθο-
νταν, ενώ οι πλούσιοι και 
δυνατοί, επειδή τους πρό-
τεινε ένα αβασίλευτο πο-
λίτευμα και δημοκρατία, που 
ωστόσο θα είχαν τον ίδιο για 
αρχηγό στον πόλεμο, αλλά 
και φύλακα των νόμων, άλ-
λοι πείθονταν, ενώ άλλοι δέ-
χτηκαν από φόβο εξαιτίας 
της δύναμης και της τόλμης του. Διέλυσε, 
λοιπόν,  τα τοπικά Πρυτανεία, τα βουλευ-
τήρια και τις εξουσίες και σχημάτισε ένα 
κοινό σε όλους πρυτανείο και βουλευτή-
ριο στο μέρος όπου τώρα είναι η πόλη. 
Ονόμασε την πόλη Αθήναι και οργάνωσε 
κοινή γιορτή, τα Παναθήναια, ένας εορτα-
σμός για την καινούργια Αθήνα.

«Βάλλων δε μετά τον θάνατον του Αιγέ-
ως κατά νουν έργον μέγα και θαυμαστόν, 
συνήθροισε τους κατοικούντας την Αττικήν 
εις έν άστυ (95), και κατέστησε μιας πόλεως 
ένα δήμον τους πριν σποράδας, οίτινες δυ-
σκόλως συνεκαλούντο εις έν να σκεφθώσι 
διά το κοινόν συμφέρον, και ενίοτε μάλιστα 
διεφέροντο προς αλλήλους και επολέμουν. 
Περιερχόμενος λοιπόν τους δήμους και τα 
γένη, επροσπάθει να πείση αυτούς· και οι 
μεν ιδιώται και οι πένητες εδέχοντο ταχέ-
ως την πρόσκλησιν· εις δε τους δυνατούς 
επρότεινε πολίτευμα άνευ βασιλέως, και 
δημοκρατίαν, έχουσαν αυτόν μόνον αρ-
χηγόν εις τον πόλεμον, και νομοφύλακα, 
αφίνουσαν δ' εις πάντας τους άλλους 
πλήρη ισότητα. Διά τούτων οι μεν κατε-
πείθοντο, οι δε φοβούμενοι την δύναμιν 
αυτού, ήτις ήτον ήδη μεγάλη, ως και την 
τόλμην του, επροτίμων να ενδώσωσιν εις 
την πειθώ μάλλον παρά εις την βίαν. Κα-
ταργήσας λοιπόν τα πρυτανεία, τα βου-
λευτήρια και τας αρχάς εκάστου δήμου, 
και συστήσας έν κοινόν πρυτανείον και 
βουλευτήριον όλων, ενταύθα όπου ήδη 
είναι η πόλις, την μεν πόλιν ωνόμασεν 
Αθηνάς, κοινήν δ' εισήγαγε θυσίαν τα Πα-
ναθήναια.» [Πλουτάρχου, Βίοι Παράλλη-
λοι, Θησεύς, Μετάφρασις υπό Ραγκαβη]

     Θέλοντας δε ακόμη περισσότερο 
να αυξήσει την πόλη (ο Θησέας),  προσκά-
λεσε όλους, παρέχοντας ισονομία. Η δε 
δια του κηρύκου πρόσκληση «εδώ  ελάτε 
όλος ο λαός» λένε ότι έγινε το σύνθημα 
του Θησέα, όταν κάποτε έκανε συνέλευ-
ση όλου του λαού. Όμως δεν άφησε να 
γίνει η δημοκρατία άτακτη, ούτε ανάμει-
κτη από το ανεξέλεγκτα συγκεντρωθέν 
πλήθος, αλλά πρώτος αυτός διαχώρισε 
το πλήθος σε ευπατρίδες, γαιοκτήμονες 
και δημιουργούς και αφού έδωσε στους 

ευπατρίδες την επιστασία των θείων (των 
ιερών) να παρέχουν τους άρχοντες και να 
είναι δάσκαλοι (ερμηνευτές και κριτές) των 
νόμων και εξηγητές των οσίων και των 
ιερών, κατέστησε αυτούς τρόπον τινά σε 
ίση μοίρα με τους άλλους πολίτες, γιατί 

οι μεν ευπατρίδες θεωρούνταν έτσι 
υπέρτεροι κατά την δόξα, οι δε 

γαιοκτήμονες κατά την χρη-
σιμότητα, και οι δημιουργοί 
(τεχνίτες) κατά το πλήθος. 
Ότι δε πρώτος στράφη-
κε προς τον όχλο, όπως 
λέει ο Αριστοτέλης και 
παράτησε την μοναρχι-
κή εξουσία, φαίνεται να 

το μαρτυρεί και ο Όμηρος, 
στην απαρίθμηση των πλοί-

ων (καταλόγων νέων), μόνους 
τους Αθηναίους επονόμα-
σε δήμον.  

       «Θέλων δε ν' αυξήση 
έτι μάλλον την πόλιν, προ-
σεκάλεσεν όλους εις αυτήν 

να ζώσιν ισόνομοι, και λέγουσιν ότι εκ των 
καιρών του Θησέως σώζεται κήρυγμα «Εδώ 
συνάγεσθε, όλ' οι λαοί», (99) όταν καθίστα 
ένα δήμον εξ όλων ομού εν Αθήναις. Δεν 
αφήκεν όμως πάλιν την δημοκρατίαν να γίνη 
άτακτος και ανάμικτος εξ όλου του πλήθους 
όσον άνευ διακρίσεως εχύθη εντός αυτής· 
αλλά πρώτος εχώρισε τους Ευπατρίδας, 
τους Γεωργούς και τους τεχνίτας (100) και 
προσδιορίσας, οι μεν Ευπατρίδαι να επι-
τηρώσι τα θεία, και να γίνωνται άρχοντες, 
και να είναι νομοδιδάσκαλοι, και εξηγηταί 
των οσίων και των ιερών, ανέδειξεν αυτούς 
ούτως ειπείν ίσους προς τους άλλους πο-
λίτας· διότι οι μεν Ευπατρίδαι εφαίνοντο 
υπερέχοντες κατά την δόξαν, οι δε Γεωργοί 
κατά την χρησιμότητα, και οι Τεχνίται κατά 

το πλήθος. Ότι δε πρώτος έκλινε προς τον 
όχλον, ως λέγει ο Αριστοτέλης, και αφήκε 
την μοναρχίαν, φαίνεται ότι και ο Όμηρος 
το μαρτυρεί εις τον κατάλογον των πλοίων 
(101), όπου μόνους τους Αθηναίους επο-
νομάζει δήμον.» [Πλουτάρχου, Βίοι Παράλ-
ληλοι, Θησεύς, Μετάφρασις υπό Ραγκαβη] 

     Η αρχή της Αθηναίων πολιτείας, ένα 
από τα πολυτιμότερα κειμήλια που κληρο-
δοτήθηκαν σε μας από την ελληνική αρ-
χαιότητα, έχει χαθεί, υπάρχουν ωστόσο 

μερικά αποσπάσματα είτε αυτολεξεί είτε 
περιγραφικά σε μεταγενεστέρους συγγρα-
φείς, όπως στον Ηρακλείδη, στον λεξικο-
γράφο Αρποκρατίωνα, στον Πλούταρχο, 
στον ανώνυμο του Πατμιακού λεξικού, σ’  
έναν από τους σχολιαστές του Πλάτωνα 
και σε έναν από τους σχολιαστές του Ευ-
ριπίδη. Και δεν αποκαθίσταται μεν από 
αυτά τα αποσπάσματα, αλλά με τον συν-
δυασμό τους, σύμφωνα με όσα ιστορεί 
ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης, από τους 
οποίους ο Αριστοτέλης πήρε στοιχεία, και 
ο Πλούταρχος, ο οποίος πήρε στοιχειά από 
τον Αριστοτέλη, καταρτίζεται μια πιθανή 
περίληψη των  περιεχομένων του. Έτσι, 
στο απόσπασμα από του Ηρακλείδου την 
επιτομήν της Αθηναίων Πολιτείας  πληρο-
φορούμαστε τα παρακάτω: 

 «Οι Αθηναίοι αρχικά μεν κυβερνώνταν 
από βασιλεία όταν δε ο Ίων κατοίκησε (με 
αυτούς) τότε κατά πρώτον ονομάσθηκαν 
Ίωνες.

Ο δε Πανδίων, που βασίλευσε μετά τον 
Ερεχθέα, μοίρασε την βασιλική εξουσία 
στους γιους του. Και αυτοί (οι Αθηναίοι) συ-
νεχώς ευρίσκονταν σε στασιαστικές διενέ-
ξεις μεταξύ τους. Ο Θησέας δε τους συγκά-
λεσε με προκήρυξη του και τους συνένωσε, 
θέτοντας ισονομία και όμοια δικαιώματα.

Αυτός, αφού μετέβη στην Σκύρο πέθανε 
εκεί, καθώς τον έριξε πάνω σε  βράχους ο 
Λυκομήδης, επειδή φοβήθηκε μην σφετε-
ρισθεί (ο Θησέας) το νησί.

Οι δε Αθηναίοι ύστερα, μετά τους Περ-
σικούς πολέμους, μετέφεραν τα οστά του 
στην Αθήνα.»

     Ενώ από τα σχόλια στον Ιππόλυ-
το του Ευριπίδη πληροφορούμαστε αντί-
στοιχα ότι ο Αριστοτέλης ιστορεί πως ο 
Θησεύς αφού ήλθε στην Σκύρο για να 
επισκεφτεί λεπτομερώς αυτήν, πιθανώς 

λόγω της συγγένειας του Αιγέα (με 
τον Λυκομήδη), βρήκε τον θάνατο κρη-
μνισθείς από των βράχων από τον 
Λυκομήδη, ο οποίος βασιλεύοντας 
εκεί φοβήθηκε (μη του σφετερισθεί 
το νησί). Οι δε Αθηναίοι μετά τους 
Μηδικούς πολέμους συμμορφούμενοι 
με χρησμό, λαβόντες από εκεί τα οστά 
του τα έθαψαν στην Αθήνα.

-  Εξ όσων, λοιπόν, φαίνεται ο Θη-
σέας ήταν ο πρώτος κοινωνικός 
μεταρρυθμιστής της Αθήνας.

  Είναι σημαντικό να κατανοήσου-
με το μέγεθος των εξελίξεων,  καθώς 
για πρώτη φορά οι κάτοικοι της Ατ-
τικής που έως τότε διοικούνταν χω-
ριστά και πολλές φορές πολεμούσαν 
μεταξύ τους, ενώθηκαν σε ένα άστυ. 
Βέβαια ο Θησέας δεν περιορίστηκε 
μόνο σε αυτό, τοποθέτησε το λαό ως 

αντιστάθμισμα στους ευγενείς και τη μο-
ναρχία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
εκφράζουν τη γνώμη τους, για τα δημόσια 
πράγματα. Τώρα στην πόλη των Αθηνών 
γεννιόταν ένα νέο είδος ανθρώπου, που 
δεν ήταν απλώς ευπατρίδης ή  μικροκτημα-
τίας, αλλά άνθρωπος της πόλης. Πολίτης, 
που μπορεί να επεμβαίνει στα κοινά της 
πόλης και να τ’ αλλάζει όποτε θεωρεί ότι 
αυτό αποβαίνει προς όφελος του συνόλου. 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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Θλιβερός και ο χθεσινός 
απολογισμός της πανδημίας 
με άλλους 96 νεκρούς από 
επιπλοκές της Covid-19 και 
709 διασωληνωμένους ασθε-
νείς, ενώ εντοπίστηκαν 3.841 
νέα κρούσματα.

Το τελευταίο 24ωρο έγι-
ναν 102.873 διαγνωστι-
κά τεστ και ο δείκτης θετι-
κότητας διαμορφώθηκε στο 
3,7%. Από τα νέα κρούσμα-
τα τα 70 εντοπίστηκαν στον 
Έβρο, 1.009 νέες μολύνσεις 
στην Αττική και 559 στη Θεσ-

σαλονίκη.
Από τους διασωληνωμέ-

νους το 59,9% είναι άνδρες, 
η διάμεση ηλικία τους είναι 
64 έτη και τo 79,4% έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω. Μεταξύ 
των ασθενών που νοσηλεύ-
ονται διασωληνωμένοι, 571 
(80,54%) είναι ανεμβολίαστοι 
ή μερικώς εμβολιασμένοι και 
138 (19,46%) είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της πανδη-
μίας στη χώρα καταγραφεί 

συνολικά 19.345 θάνατοι και 
1.006.706 κρούσματα (ημε-
ρήσια μεταβολή +0.4%), εκ 
των οποίων 50,5% άνδρες.

Το 95,3% των θανόντων 
είχε υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω.

Οι εισαγωγές νέων ασθε-

νών Covid-19 στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας είναι 
333 (ημερήσια μεταβολή 
-18.18%). Ο μέσος όρος ει-

σαγωγών του επταημέρου εί-
ναι 393 ασθενείς.

Από την αρχή της πανδη-
μίας έχουν εξέλθει από τις 
ΜΕΘ 3.615 ασθενείς.

Αναλυτικά η διασπορά 
των νέων κρουσμάτων 
σήμερα στην ΑΜΘ

•  Δράμα 17
•  Έβρος 70
•  Καβάλα 42
•  Ξάνθη 52
•  Ροδόπη 28
Με βάση τα επιβεβαιωμέ-

να κρούσματα των τελευταί-
ων 7 ημερών, 101 θεωρού-
νται σχετιζόμενα με ταξίδι 
από το εξωτερικό και 2.718 
είναι σχετιζόμενα με ήδη 
γνωστό κρούσμα. Η διάμεση 
ηλικία των κρουσμάτων είναι 
38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 
έτη), ενώ η διάμεση ηλικία 
των θανόντων είναι 78 έτη 
(εύρος 0.2 έως 106 έτη).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  11

Άλλοι 96 νεκροί από Covid-19 
ΣΤΑΘΈΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΈΝΟΙ    

Εντοπίστηκαν 3.841 νέα κρούσματα, 
από τα νέα κρούσματα τα 70 
εντοπίστηκαν στον Έβρο

ΑΔΑ: 92ΨΤΩΨΟ-Λ9Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Ημερομηνία 27.09.2021
Αριθμ. Πρωτ: 30104

 Περίληψ η διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δι αγωνισμού 
για την υπηρεσία : « ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΟΦΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  

2021-2022»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την υπηρεσία « Διαχείριση αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξ/πολης2021-2022», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 144.912,60 
€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Η υπηρεσία δεν διαιρείται σε τμήματα . Οι προμηθευτές λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό για όλα τα είδη 
και ολόκληρη την ποσότητα της υπηρεσίας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  ή  ενώσεις οικονομικών φορέων. Για 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογρα-
φή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 18η Οκτώβρη 2021  και ώρα 13:00μμ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής ποσού: 4.674,60€.
Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρμόδια: Μόκαλη 

Αθανασία και Αργύρης Κυρτσίδης , Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ,2551350165 , 2551350153
Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα 

από τον ιστότοπο του Δήμου (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Συστ. Αριθμό:140015).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

Την επιστολή της Δημοτικής 
κοινότητάς Μεταξάδων ανα-
φορικά με την άμεση αποκατά-
σταση των αναχωμάτων στην 
κοιλάδα του Ερυθροποτάμου 
διαβίβασε μέσω κοινοβουλευ-
τικής παρέμβασης προς  στο 
Υπουργείο Υποδομών -μετα-
φορών ο βουλευτής Έβρου Αν. 
Δημοσχάκης.

Στην παρέμβαση επισημαί-
νονται  οι  σοβαρές καταστρο-
φές που είχε υποστεί τόσο το 
επαρχιακό δίκτυο της περιοχής 
(Πολιά – Αβδέλλα) όσο και τα 
προστατευτικά αναχώματα της 

κοιλάδας του Ερυθροποτάμου 
καθώς και οι  καταστροφές 
στις αγροτικές καλλιέργειες 
και τις υποδομές από την θε-
ομηνία του περασμένου Ιανου-
αρίου που δεν έχουν  ακόμη 
αποκατασταθεί .

Ο κ. Δημοσχάκης μετα την 
πρόσφατη αυτοψία που είχε 
πραγματοποιήσει στην περιο-
χή πριν από ένα μήνα ζητά να 
επισπευσθούν οι διαδικασίες  
ενόψει και του απρόβλεπτου 
χειμώνα.

Για τα αναχώματα 
του Ερυθροποτάμου

Παρέμβαση ∆ημοσχακη 
στο Υπ. Υποδομών 

Πέντε νοσηλευόμενοι με κορωνοϊό στο 
νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έφυγαν από 
τη ζωή στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 
Νωρίς το πρωί στη ΜΕΘ βρίσκονταν 13 άτο-
μα, άλλα 57 νοσηλεύονται στις απλές κλίνες 
covid. Εν τω μεταξύ, περαιτέρω μείωση, σε 
σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 
σημειώθηκε στους αριθμούς νέων κρουσμά-
των στον Έβρο, την Περιφέρεια και τη χώ-
ρα. Ο νομός είχε, αθροιστικά το Σάββατο και 
την Κυριακή, 122 κρούσματα., η Ξάνθη και η 
Ροδόπη από 68, η Καβάλα 67 και η Δράμα 

46. Συνολικά στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, τα κρούσματα και για τις δύο ημέρες 
ήταν 371, μειωμένα κατά 100 περίπου συ-
γκριτικά με το προηγούμενο Σαββατοκύρια-
κο, σε όλη τη χώρα ήταν 7.986.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Νέα, συγκριτικά, μείωση 
σημειώθηκε στους αριθμούς 
νέων κρουσμάτων στον Έβρο

ΠΓΝΑ: Πέντε ακόμη άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους το 
Σαββατοκύριακο

Το Περιφερειακό Συμβού-
λιο εξέδωσε ομόφωνο ψή-
φισμα μετά από σχετικό θέ-
μα εκτός ημερήσια διάταξης 
που έφερε στο τραπέζι του 
διαλόγου η Λαϊκή Συσπείρω-
ση. Η παράταξη πρότεινε ψή-
φισμα που απευθύνεται στη 
μη αύξηση των διοδίων στην 
Εγνατία Οδό με τις παρατά-
ξεις να συμφωνούν σε αυτό 
και να προτείνουν να συντά-
ξουν ένα κοινό κείμενο χωρίς 
τις «ακρότητες» της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης, όπως ακούστηκε 
από ορισμένους περιφερεια-
κούς συμβούλους.

Έτσι λοιπόν το Περιφερεια-
κό Συμβούλιο ψήφισε ομόφω-
να το εξής: «Το Περιφερειακό 
Συμβούλιο ΑΜΘ μετά από δι-
αλογική συζήτηση ζητάει από 
την Εγνατία ΑΕ να μη προχω-

ρήσει σε αύξηση των διοδίων 
και να λάβει μέτρα υπέρ της 
ελεύθερης μετακίνησης των 
κατοίκων όμορων Περιφερει-
ακών Ενοτήτων».
xronos.gr

Ψήφισμα του 
Περιφερειακού 
Συμβουλίου

«Όχι» στην αύξηση 
των διοδίων στην ΑΜΘ
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 SUDUKU

7 3

6 9 2

2 5 1

5 7 3 9

3 9 6 1 4 7

1 7 8 3

3 1 2

5 9 3

4 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Dec 13 14:09:40 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Dec 10 12:10:38 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

3 9 1 2

8 9 7 6

6 8 9

8 9 5 3

1 3 6 5

7 6 5

4 3 5 7

4 7 8 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Dec 13 14:09:45 2021 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Τόσες οι έδρες του κύβου — Κάλυμ-
μα βιβλίου — Επιφώνημα οικειότητας.
2. Χαρακτηρισμός εμπορίου.
3. Γνωστές και οι λέιζερ.
4. Παλάτι (ξ.λ.) — Κοινότοπο, στερεότυπο.
5. Δολοφονήθηκε στο λουτρό του — 
Βρομιά, λέρα.
6. Καθολικός ιερέας — Παλιά, συγκοινω-
νιακά αρχικά — Επιφώνημα παρακίνησης.
7. Σύστημα έγχρωμης τηλεόρασης — Ορ-
γανισμός βιομηχανικής ανάπτυξης (αρχι-
κά) — Ερημική έκταση της Ινδίας.
8. Παλιός, Αλβανός ηγέτης — Βασική έν-
νοια του ταοϊσμού — Βρετανικό νόμισμα.
9. Το άδειο… δε στέκεται — Όνομα Σπαρ-
τιατών βασιλιάδων.
10. Κομψοντυμένος (ξ.λ.) — Διεφθαρ-
μένα (μτφ.).
11. Ποσότητα τεσσάρων μονάδων.
12. Εθνικός ευεργέτης από την Ήπειρο.
13. Παλιά, ευρωπαϊκά αρχικά — Η μεγα-
λύτερη οροσειρά των Βαλκανίων — Δή-
μοι και κοινότητες τα μέλη του (αρχικά)..

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Τρεις φίλοι, ένας δικαστής, ένας παπάς κι ένας 

εφοριακός συζητούν για τα επαγγέλματά τους. 

Κάποια στιγμή αρχίζουν να τα συγκρίνουν κι ο 

καθένας υποστηρίζει ότι το δικό του επάγγελμα 

είναι το πιο σημαντικό. 

Αρχικά λέει ο δικαστής: «Όταν μπαίνω στο δι-

καστήριο, σηκώνονται όλοι όρθιοι από σεβασμό.» 

Στη συνέχεια λέει ο παπάς: «Σιγά το πράγμα! 

Όταν δουν εμένα γονατίζουν όλοι και μου φι-

λούν το χέρι.» 

Κι ο εφοριακός λέει: «Αυτά δεν είναι τίποτα! 

Εγώ όπου και να πάω, όλοι σκύβουν το κεφάλι 

και λένε: Ω Θεέ μου!»

---------------------------------------------------

Ανδρόγυνο 110 χρόνων ο άνδρας, 105 η γυ-

ναίκα βρίσκεται στο δικαστήριο για διαζύγιο. 

«Γιατί θέλετε να χωρίσετε» ρωτάει ο δικαστής 

τη γυναίκα. 

«Γιατί μου έχει φάει τη ζωή μου. Πίνει, καπνίζει, 

γυρίζει έξω με Ρωσίδες. Τόσα χρόνια κάνω υπο-

μονή αλλά τώρα πάει και τελείωσε.»  

«Μα πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι;» ρωτά και 

πάλι ο δικαστής έκπληκτος. 

«85» του λέει η γυναικα. 

«Τόσα χρόνια κάνετε υπομονή όπως μας είπατε. 

Γιατί τώρα αποφασίσατε να χωρίσετε;» 

«Ε… περίμενα πρώτα να πεθάνουν τα παιδιά!»

-Συστατικά 
• ¼ σελινόριζα
• Μισό μπρόκολο
• 5 φρέσκιες ντομάτες
• 3 πατάτες
• 1 κλωνάρι βασιλικό
• 5 καρότα κομμένα σε ροδέλες
• 3 κρεμμύδια μεγάλα ψιλοκομμένα
• 10 φλιτζάνια νερό
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλάτι - πιπέρι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά πλένουμε και κόβουμε την σελινόριζα, το 

μπρόκολο, τις πατάτες, τον βασιλικό, τα καρότα 
και τα κρεμμύδια.

• Τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα με το νερό για να 
βράσουν.

• Στη συνέχεια, περνάμε τις ντομάτες μας από τον 
τρίφτη και τις βάζουμε και αυτές στην κατσαρό-
λα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και τα αφήνουμε να 
βράσουν για μια ώρα.

• Έπειτα, ρίχνουμε όλα τα λαχανικά στον μίξερ χω-
ρίς το ζουμί και κάνουμε ένα πολτό.

• Αμέσως μετά, βάζουμε τον πολτό πίσω στην κα-
τσαρόλα και αλατοπιπερώνουμε.

• Τέλος προσθέτουμε το λάδι μας και ανακατεύ-
ουμε καλά.

• Σβήνουμε το μάτι της κουζίνας αλλά αφήνουμε 
τη σούπα λιγάκι πάνω για να δέσει, ανακατεύο-
ντας συνεχώς .

•  Και αυτό ήταν η βελουτέ χορτόσουπα μας είναι 
έτοιμη, την σερβίρουμε ζεστή-ζεστή  και καλή μας 
απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Χορτόσουπα βελουτέ

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Τοπικό επίρρημα — Αφελής, βλάκας 
— Νομικές και Οικονομικές Επιστήμες.
2. Τέλι…: παλιός, Ελληνοαμερικάνος ηθο-
ποιός.
3. Και στο φυγόπονο… αρέσει.
4. Λουκής…: ήρωας του Δ. Βικέλα — Όπε-
ρα του Βέρντι.
5. Ιστορική βυζαντινή στάση — Και με τα 
όσια αναφέρονται.
6. Ζακ…: παλιός, Γάλλος κωμικός — Εκ-
μεταλλεύεται και ακτές (αρχικά) — Κατ' 
αυτό τον τρόπο (επίρρ.).
7. Μέρος του αλετριού — Απορρυπαντικό 
πιάτων — Μνήμη κομπιούτερ.
8. Είδος βιζόν — Πρόθημα βραζιλιάνι-
κων τοπωνυμίων — Καταδικάστηκε μαζί 
με το Βαντσέτι.
9. Κόμμα της Κύπρου (αρχικά) — Τις πύ-
λες του φύλαγε ο Κέρβερος.
10. Ναγκίσα…: ταινία του και η "Βία το με-
σημέρι" — Άνοστο φαγητό με ρύζι.
11. Γαρνίρει γλυκά.
12. Μονάδες επιφάνειας.
13. Συνήθεια που αποκτήθηκε με την επα-
νάληψη μιας πράξης — Αποκτιέται… με 
την πείρα — Η πατρίδα του Σιμωνίδη.
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Εντός έδρας ήττα με 1-0 από την 
Αναγέννηση Πλαγιάς γνώρισε η Αλε-
ξανδρούπολη στα πλαίσιο της 8ης 
αγωνιστικής στη Γ’ Εθνική. Η ομάδα 
του Έβρου είχε αρκετές ευκαιρίες για 
να σκοράρει αλλά δεν το έκανε και 
η Αναγέννηση έχοντας ως μοναδική 
φάση το γκολ που πέτυχε, πήρε ένα 
πολύ σημαντικό διπλό.

Η Αλεξανδρούπολη θα απειλήσει 
πρώτη στο ματς, όταν στο 2′ μετά 
από σέντρα του Σιώπη, μετά από κε-
φαλιά αμυντικού της Πλαγιάς η μπάλα 
θα καταλήξει κόρνερ. Στο 6′ ο Γρηγο-
ριάδης Μ. θα φύγει στην κόντρα και 
θα νικήσει τον Συριτούδη, βάζοντας 
μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμε-
νους. Από το σημείο αυτό και έπειτα 

υπήρχε… μονόλογος στην αναμέτρη-
ση αφού οι Θρακιώτες είχαν την κατο-
χή της μπάλας αλλά και τις ευκαιρίες 
που όμως δεν μπόρεσαν να μετουσι-
ώσουν σε γκολ. 

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα αλ-
λάξουν πολλά στην εικόνα της αναμέ-
τρησης, με τους γηπεδούχους να συνε-
χίζουν να πιέζουν για την ισοφάριση. 
Στο 52′ ο Καρακασίδης μόνος του 
απέναντι στον Ζάικο θα πιάσει αδύνα-
μο σουτ με τον γκολκίπερ να μπλοκά-
ρει. Στο 56′ ο ρέφερι της συνάντησης 
δεν θα δει καταφανέστατο χέρι σε παί-
κτη της Αναγέννησης, με αποτέλεσμα 
να μην δοθεί πέναλτι στους Εβρίτες. 
Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Θανάσης 
Στοΐνοβιτς θα δοκιμάσει σουτ αλλά ο 

τερματοφύλακας θα αποκρούσει. Στο 
75′ σειρά του Καρακασίδη να απειλή-
σει, με τον Ζάικο να μπλοκάρει.

Η Αλεξανδρούπολη έπαιξε χωρίς 
τους Ρουμπιέ, Μαλτέζο, Παπαδόπουλο 
και Θέμελη, ενώ χρέη προπονητή εί-
χε ο Βασίλης Τσιομλεκίδης καθώς ο 
κόουτς Ζόραν Στοΐνοβιτς απουσίαζε 
αφού είναι θετικός στον κορονοϊό.

Αλεξανδρούπολη FC (Τσιομλε-
κίδης): Συριτούδης, Δορουγιδένης, 
Σιδηρόπουλος, Παπαγεωργίου, Γκαϊ-
δατζής, Πατσιώρας Α., Πατσιώρας Κ., 
Καρακασίδης, Στοΐνοβιτς Α., Σιώπης, 
Παγωνίδης. Έπαιξαν και οι: Χριστο-
φορίδης, Στοΐνοβιτς Χ., Καλλιμάνης, 
Ντολαπτσής, Λίτσιος.
Κοσμάς Πανταζής-sportsaddict.gr
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Νίκες κόντρα σε Νέα Γενεά και Καβάλα πα-
νηγύρισαν Φοίνικας & Νίκη Αλεξανδρούπολης 
αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 8ης στροφής του 
πρωταθλήματος. Και μάλιστα στο τάι μπρέικ.  Η 
νίκη αν και προηγήθηκε 0-2 στην Καβάλα ισο-
φαρίστηκε αλλά επικράτησε πολύ εύκολα στο 
τάι μπρέικ, ενώ ο Φοίνικας μετά από ένα συναρ-
παστικό παιχνίδι επιβλήθηκε της Νέας Γενεάς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Γαία Δράμας –  Ελπίς 0-3 (19 – 25, 13 – 

25, 12 – 25)
Φοίνικας Αλ – Νέα Γενεά 3-2 (25 – 23, 17 

– 25, 25 – 18, 12 – 25, 18 – 16)

Α.Ο. Καβάλας – ΓΝίκη 2-3 (24 – 26, 23 – 25, 
25 – 19, 25 – 15, 4 – 15)

Ρεπό: Ίκαρος Έδεσσας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ελπίδα Αμπελοκήπων 21
2. Νίκη Αλεξ/πολης 15
3. Νέα Γενεά 12
4. ΑΟ Καβάλα 11
5. Φοίνικας Αλεξ/πολης 10
6. Ίκαρος Έδεσσας 3 *
7. Γαία Δράμας 0
*Έχουν κάνει το ρεπό τους στον β’ γύρο.

Σχεδόν 
15.000 

άνθρωποι έχουν 
χάσει τη ζωή 

τους

Σοκ προκαλούν νέα στοιχεία 
που έρχονται στο φως, αναφο-
ρικά με τους θανάτους εργατών 
στα έργα για το Μουντιάλ του 
Κατάρ, με τις πληροφορίες να 
μιλούν για περίπου 15.000 χα-
μένες ανθρώπινες ζωές.

Το Κατάρ ανέλαβε τη διορ-
γάνωση του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου του 2022, πριν από 12 
χρόνια, το 2010 κι έκτοτε επιδό-
θηκε σε έναν «αγώνα δρόμου» 
για την κατασκευή υπερσύγχρο-

νων σταδίων που θα φιλοξενή-
σουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαι-
ρική γιορτή.

Μια γιορτή που είναι όμως…
βαμμένη με αίμα. Σύμφωνα με 
στοιχεία που έκανε γνωστά το 
γερμανικό δίκτυο «ZDF» οι θά-
νατοι εργατών που έχουν προ-
κύψει από το 2010 ανέρχονται 
σε περίπου 15.000. Το νούμερο 
είναι απίστευτα μεγάλο, αλλά κα-
θόλου απίθανο αν αναλογιστεί 
κανείς τι συνθήκες υπό τις οποίες 

εργάζονται, μέσα σε ανυπόφορη 
ζέστη, περνώντας μέχρι και 16 
ώρες την ημέρα στα εργοτάξια.

Αυτή η απίστευτη εξαθλίωση 
και καταπάτηση κάθε έννοιας αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων ήταν και 
ο λόγος που η Διεθνής Αμνηστία 
κάλεσε τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να 
ερευνήσει την κατάσταση που 
επικρατεί εκεί προτού αποδεχθεί 
την πρόταση να γίνει το πρόσω-
πο της διοργάνωσης.

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία 
για το Μουντιάλ του Κατάρ 

0-1 από την απ’ 
την Πλαγιά για τους 

Εβρίτες

Νέα εντός έδρας ήττα για ην Αλεξανδρούπολη FC 

Στα… μαλακά ο ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέ-
σκου. Ο Δικέφαλος του Βορρά γλίτωσε τα με-
γάλα ονόματα και κληρώθηκε με τη Μίντιλαντ 
για τα μπαράζ του Europa Conference League.

Οι Ασπρόμαυροι απέφυγαν όλες τις μεγάλες 
ομάδες και κληρώθηκαν με τον θεωρητικά πιο 
εύκολο αντίπαλο που θα μπορούσε να προκύ-
ψει, καθώς στο απέναντι pot ήταν ομάδες όπως 
οι PSV Αϊντχόφεν, Λέστερ, Φενέρμπαχτσε, Σέλ-
τικ και Μαρσέιγ.

Ο ΠΑΟΚ θα δώσει τον πρώτο αγώνα στη Δα-
νία, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα.

Θυμίζουμε ότι τα πρώτα παιχνίδια των πλέι-οφ 

του Europa Conference League είναι προγραμμα-
τισμένα για τις 17 Φεβρουαρίου και οι επαναλη-
πτικοί μία εβδομάδα αργότερα, στις 24 του μηνός.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Μαρσέιγ – Καραμπάγκ
Αϊντχόφεν – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας
Μίντιλαντ – ΠΑΟΚ
Λέστερ – Ράντερς
Σέλτικ – Μπόντο Γκλιμτ
Σπάρτα Πράγας – Παρτιζάν
Ραπίντ Βιέννης – Τότεναμ ή Φίτεσε

Η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ Νίκες για Νίκη και Φοίνικα 
στην Α2 Γυναικών Βόλεϊ

Sports

Κληρώθηκε με 
τη Μίντιλαντ

«Τα τελευταία χρόνια η Αταλάντα είναι η ομάδα που εξελίσσεται περισσότερο 
στην Ιταλία και είναι πολύ δυνατή. Επομένως θα είναι μία συνάντηση τρομερά 

δύσκολη. Όμως είμαστε εδώ για να παλέψουμε και να περάσουμε, ώστε να 
πετύχουμε μία ακόμη πρόκριση» 

Πέδρο Μαρτίνς- προπονητής Ολυμπιακού
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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

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

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

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

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

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

ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αν. Θράκης 78  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551036017

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

ΣΑΡΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ •Προγραμματιστής
14ης Μαίου 153 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  6979550281

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • Πολ. μηχ.
Βενιζέλου 43  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026823

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. Α.Τ.Ε.
Ψαρρών 12  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026912

Τεχνικές
Εταιρίες

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

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αν. Θράκης 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26429

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

ΜΙΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Ανδριανουπόλεως 138  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552024155

ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νέστου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035470

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΛΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Μηχαν.Περ.
Ι. Καβύρη 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081050

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

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

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

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Αίνου 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

Οικοδομικά
Υλικά

ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ • Οικοδ. Υλ.
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • Οικοδ. Υλ.

Βασ. Παύλου 7 •  Τυχερό 
Τηλέφωνο : 2554041084

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

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

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

ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ • Μεταλλικές Κατ.
1ο χιλ Αλεξ/πολης - Παλαγίας
Τηλέφωνο : 2551027915

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

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

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

Συνεταιρισμοί

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

Α.Σ.Κ.Γ.Ε ΤΥΧΕΡΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Τυχερό Έβρου 
Τηλέφωνο  :  25540 41131

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

Τυπογραφεία

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
Ι. Δραγούμη 12    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 24337

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

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Διογένη 10  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551032226

Επιγραφές

ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • Γεωπόνος Μελετητής
Κολοκοτρώνη 7   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551022467

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

Ανθοπωλεία
Φυτώρια

Γεωπόνοι
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

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: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
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 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε 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:  09:45 - 21:15
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 21:15
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:40 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:40 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 19:30

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΠΕΜΠΤΗ:  15:35 - 17:40 - 21:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα  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
∆ευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή ∆ιδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
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 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 25510-24018 
Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Αδαμίδης - Αδαμίδου Ι. Καβύρη 36 (γωνία 
Βιζβύζη) ✆2551021444

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 207 
✆2554022013

∆I∆YMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη Κων/πολεως 
222 ✆2552023926

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

∆ημιουργικές δραστηριότητες 
για παιδιά  
• Σάββατο, 11.12.2021 
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξαν-
δρούπολης

- Λογοτεχνία για παιδιά 5-8 χρό-
νων
- Διερευνητική δραματοποίηση 
για παιδιά 9-12 χρόνων και τη 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας
-  Αφύπνιση στη Γαλλική γλώσ-
σα και Μουσική για παιδιά 8-12 
χρόνων.
----------------------------------
Προβολή ταινίας «Ερμιταζ , η 
δύναμη της Τέχνης»  
• Κινηματογραφική Λέσχη Αλε-
ξανδρούπολης

• Δευτέρα στις 8:15μμ και Τρίτη 
στις 9:30μμ 
• Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρού-
πολης
----------------------------------
Προβολή ταινίας «Incendies»
• Από την Κινηματογραφική Λέ-
σχη Φοιτητών Αλεξανδρούπολης
• Παρασκευή 10 Δεκ στις 9.00μμ 
• Στο χώρο του Ανοιχτού Αναγνω-
στηρίου (Ι.Καβύρη 6).
• Είσοδος ελεύθερη-
--------------------------------
Στέλιος Ανατολίτης - ΧΑΠΙ 
(stand up comedy) 
• Πέμπτη 16 Δεκ 19:00-20:30
• House of Fun
Η δεύτερη σόλο παράσταση του 
Στέλιου Ανατολίτη επιστρέφει
----------------------------------
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Παρουσίαση βιβλίου Γιάννη Λα-
σκαράκη «ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου και ώρα 
7.00 μμ 
αίθουσα του Πολιτιστικού Πολύ-
κεντρου του Δήμου Ορεστιάδας
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
● Μαρία Γκουγκουσκίδου, δικη-
γόρος, δημοτική σύμβουλος
● Λίλα Σαμπανοπούλου, αρχαι-
ολόγος
● Σταύρος Παπαθανάκης, δημο-
σιογράφος
● και ο συγγραφέας Γιάννης Λα-
σκαράκης
Την εκδήλωση* θα συντονίσει η 
δημοσιογράφος Μαρία Μανάκα

Τι σχήμα βλέπετε 
στην εικόνα;

Βλέπετε αυτό το σχήμα.
Είναι κύκλος; Tι σχήματα 

θα λέγατε ότι έχει;
O δρ. Μπεν Άμπριτζ, που 

διεξήγαγε σχετική έρευνα, 
έκανε ένα πρωτότυπο πείρα-
μα σε μια ομάδα δείχνοντας 
μια σειρά από πειραγμένα 
σχήματα καταγράφοντας τις 
αντιδράσεις τους και με βάση 
τις αντιδράσεις αυτές συμπέ-
ρανε την πολιτική ιδεολογία 
του κάθε ατόμου. 

Σύμφωνα με τον καθηγη-
τή όσοι θεωρούν ότι αυτό 
είναι κύκλος ή ότι μοιάζει με 
κύκλο, είναι άνθρωποι φι-

λελεύθερων απόψεων και πιο ανεκτι-
κοί, υποστηρίζουν ένθερμα την ενίσζχυ-
ση των ανέργων και όσων βρίσκονται σε 
ανάγκη. 

Όσοι άνθρωποι δεν βλέπουν κάτι τέ-
τοιο, είναι άτομα συντηρητικών απόψε-
ων, ασχολούνται πολύ με τους τύπους, 
είναι αυστηροί ως χαρακτήρες. 

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για 
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα 
οικόπεδα στην κέντρο του Τυχερού Νομού 
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού. 
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 
όλο το 24ωρο.

Οδηγός
Εκδηλώσεων

Ζητείται υπάλληλος ( καμαριέρα) από 
το Ξενοδοχείο «Μαριάννα»
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2551081455.

Πωλείται 

διαμέρισμα τεσσάρι 100τμ. 1ος όροφος 
διόροφης οικοδομής 

Με 3 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 
ατομική θέρμανση, πετρέλαιο , ενεργειακό 
τζακι, τέντες, πάρκινγκ στην πυλωτή

Περιοχή Εφορίας, 155.000 
Πληροφορίες: 6945063624 ώρες 

επικοινωνίας: 9πμ-4μμ

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Θύρσος, Λεύκιος, Λευκία, 
Λευκή.

Επέτειοι

• Ημέρα της Μαϊμούς
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Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και μαζί με αυτά 
και οι διακοπές των μαθητών. 

Με βάσει τη νομοθεσία τη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης τα σχολεία θα παρα-
μείνουν κλειστά φέτος από την Παρασκευή 24 
Δεκεμβρίου 2021 ως και την Παρασκευή 7 Ια-
νουαρίου 2022.

Αυτό σημαίνει πως τα μαθήματα θα γίνουν σε 
όλες τις σχολικές βαθμίδες, μέχρι και την Πέμπτη 
23 Δεκεμβρίου, ενώ θα επιστρέψουν και πάλι στα 
θρανία τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022.

Συγκεκριμένα τα νηπιαγωγεία και τα 
δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν τις 
ακόλουθες ημέρες και περιόδους:

- τα Σάββατα και τις Κυριακές,
- την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή),
- από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου 

(διακοπές Χριστουγέννων),
- την Καθαρά Δευτέρα,
- την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή),
- από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρα-

σκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα), η) 
την 1η Μαΐου,

- την εορτή του Αγίου Πνεύματος,
- από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θε-

ρινές διακοπές) και
- την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της 

έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής 
εθνικής εορτής.

Εορταστικές εκδηλώσεις στα 
νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία 
πραγματοποιούνται:

- στις 27 Οκτωβρίου για την επέτειο της εθνι-
κής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα κατά 
την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία. Σε πε-
ρίπτωση που η 28η Οκτωβρίου είναι Κυριακή ή 
Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγού-
μενη Παρασκευή,

- στις 24 Μαρτίου για την επέτειο της εθνικής 
εορτής της 25ης Μαρτίου. Σε περίπτωση που η 
25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδη-
λώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή,

- στις 17 Νοεμβρίου για την επέτειο του Πο-
λυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την 
Εθνική Αντίσταση. Όταν η 17η Νοεμβρίου εί-

ναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδη-
λώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη 
Παρασκευή,

- στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρ-
χών. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι 
Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις 
λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων
Η παραμονή των 
Χριστουγέννων φέτος πέφτει 
Παρασκευή (24 Δεκεμβρίου) και 
τα Χριστούγεννα, Σάββατο (25 
Δεκεμβρίου)

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί 
από το Υπουργείο Παιδείας, 
όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές 
και απόφοιτοι) που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις 2022 των 
ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, πρέπει να 
υποβάλουν στο Λύκειό τους 
σχετική Αίτηση-Δήλωση.

Λόγω έντονων καιρικών 
φαινομένων και για την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των υπο-
ψηφίων, η προθεσμία υποβο-
λής της Αίτησης-Δήλωσης 
παρατείνεται και λήγει ορι-
στικά έως και την Τετάρτη 15 
Δεκεμβρίου 2021. Ως τότε 
όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να έχουν υποβάλει την Αίτησή 
τους, μέχρι τη λήξη του ωραρί-
ου λειτουργίας των αντίστοι-
χων ημερήσιων ή εσπερινών 
Λυκείων.

Οι υποψήφιοι (μαθητές ή 
απόφοιτοι) μπορεί να προμη-
θεύεται την Αίτηση – Δήλωση 
που αναλογεί στην περίπτωσή 
τους είτε από το διαδίκτυο, εί-
τε από το Λύκειό τους.

Βήμα - βήμα η διαδικασία
Σε πρόσφατη ενημέρωση 

που αναρτήθηκε στο σύστημα 
myschool οι υποψήφιοι ενημε-
ρώθηκαν ότι: «Οι αιτήσεις/δη-
λώσεις των υποψηφίων για τις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι 
διαθέσιμες. Σε περίπτωση που 
επιθυμείτε να επεργαστείτε τα 
στοιχεία αίτησης Μαθητή - Τε-
λειόφοιτου Λυκείου, μετά την 
παραλαβή της αίτησης, χρησι-

μοποιήστε την επιλογή "Ενημέ-
ρωση στοιχείων Μαθητή" που 
βρίσκεται κεντρικά στην καρ-
τέλα "Γενικά Στοιχεία" της αί-
τησης-δήλωσης του Μαθητή».

Οι υποψήφιοι, αφού προμη-
θευτούν την αίτηση-δήλωση, 
θα πρέπει να τη συμπληρώ-
σουν σύμφωνα με τις οδηγίες 
που αναγράφονται στο έντυ-
πο και να προσέρχονται στα 
Λύκειά τους, για την οριστική 
ηλεκτρονική υποβολή της.

Στην επίσημη ιστοσελί-
δα του Υπουργείου Παιδείας  
www.minedu.gov.gr, στο σύν-
δεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται 
τα κατά περίπτωση υποδείγμα-
τα της Αίτησης-Δήλωσης και 
οι σχετικές εγκύκλιοι που πε-
ριγράφουν πλήρως τη διαδι-
κασία και τα αναλυτικά δικαι-
ολογητικά για κάθε κατηγορία 
υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μα-
θητής ή απόφοιτος).

Επίσης, αποστέλλονται ήδη 
στα Λύκεια οι σχετικές εγκύ-
κλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγ-
ματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Κατηγορίες
Το υπουργείο Παιδείας ενη-

μερώνει επίσης τους υποψη-
φίους:

Στην ίδια προθεσμία 1-12-
2021 ως και 13-12-2021 οι 
υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέ-
ρονται για τα 3 Μουσικά Τμή-
ματα με την ειδική διαδικασία 
εισαγωγής (το Τμήμα Μουσι-
κών Σπουδών του Ιονίου Πα-
νεπιστημίου, το Τμήμα Μου-

σικής Επιστήμης και Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας, και το Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων), εκτός από την Αί-
τηση-Δήλωση για τις πανελλα-
δικές εξετάσεις, υποβάλλουν 
και σχετική Αίτηση-Υπεύθυ-
νη Δήλωση για τα 3 Μουσικά 
Τμήματα.

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέ-
ρονται για  τις Στρατιωτικές 
Σχολές, τις Αστυνομικές Σχο-
λές, τις Σχολές της Πυροσβε-
στικής Ακαδημίας, τις Σχολές 
του Λιμενικού Σώματος και 
τις Σχολές της Ακαδημίας του 
Εμπορικού Ναυτικού πρέπει 
επιπλέον να υποβάλουν αί-
τηση απευθείας στο Στρατό, 
στην Αστυνομία, στην Πυρο-
σβεστική, στο Λιμενικό ή στο 
Εμπορικό Ναυτικό σε χρονι-
κό διάστημα που θα ορίζεται 
στις προκηρύξεις που θα εκ-
δώσουν τα αρμόδια Υπουρ-
γεία και να κριθούν ικανοί στις 

προκαταρκτικές εξετάσεις, οι 
οποίες προγραμματίζονται για 
το διάστημα Μαρτίου-Απριλί-
ου 2022. Οι παραπάνω προ-
κηρύξεις θα διατίθενται από 
τα Στρατολογικά Γραφεία, τα 
Αστυνομικά Τμήματα, την Πυ-
ροσβεστική και το Λιμενικό 
αντίστοιχα σε χρόνο που θα 
καθοριστεί από τα συναρμό-
δια Υπουργεία.

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέ-
ρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα 
συμμετάσχουν φέτος στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις, πρέπει 
υποχρεωτικά να δηλώσουν 
την επιθυμία τους για τα ΤΕ-
ΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν 
και στις πρακτικές δοκιμασίες 
(υγειονομική εξέταση και αγω-
νίσματα).

Υποψήφιοι για το 10%  των 
θέσεων (χωρίς νέα εξέταση)  
μπορούν  να είναι μόνο όσοι 
εξετάστηκαν πανελλαδικά το 
2020 ή το 2021 (με τα ημε-
ρήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια 

ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να 
είναι υποψήφιοι για το 10% 
των θέσεων, δεν θα υποβά-
λουν τώρα την Αίτηση-Δήλω-
ση, αλλά απευθείας μηχανο-
γραφικό δελτίο.

Οι υποψήφιοι για το 10% 
με τελευταία εξέταση το 2020, 
θα διεκδικήσουν την εισαγωγή 
τους ΧΩΡΙΣ την προϋπόθεση 
της ΕΒΕ και θα διεκδικήσουν 
θέσεις σε ποσοστά ανάλογα 
του αριθμού των Μηχανογρα-
φικών Δελτίων που θα υπο-
βληθούν ανά σύστημα (παλαιό 
ή νέο), με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις που ίσχυαν 
κατά το έτος συμμετοχής τους 
στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι για το 10% 
με τελευταία εξέταση το 2021, 
θα διεκδικήσουν την εισαγωγή 
τους ΜΕ την προϋπόθεση της 
ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθη-
κε στις πανελλαδικές εξετάσεις 
του 2021.

Όσοι από τους υποψηφί-

ους εμπίπτουν στην ειδική 
κατηγορία των υποψηφίων-
πασχόντων από σοβαρές πα-
θήσεις (για εισαγωγή στο 5% 
των θέσεων εισακτέων χωρίς 
εξετάσεις), πρέπει μέχρι τις 17 
Δεκεμβρίου να απευθυνθούν  
σε κάποια από τις 14 αρμόδι-
ες επταμελείς επιτροπές των 
νοσοκομείων, για να αποκτή-
σουν πιστοποιητικό της πάθη-
σής τους. Αυτοί οι υποψήφι-
οι, εφόσον δεν επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν 
τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλ-
λά θα καταθέσουν μηχανογρα-
φικό σε ημερομηνίες που θα 
ανακοινωθούν αργότερα.

Δεδομένου ότι, η φετινή 
υποβολή της Αίτησης–Δήλω-
σης από τους υποψηφίους 
θα πραγματοποιηθεί εν μέσω 
έκτακτων υγειονομικών συν-
θηκών, υπενθυμίζουμε ότι όσοι 
απόφοιτοι ή εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποί τους προσέρχο-
νται στο Λύκειο για να υπο-
βάλουν Αίτηση-Δήλωση για 
συμμετοχή στις πανελλαδικές 
εξετάσεις ΓΕΛ 2022, θα εισέρ-
χονται στη σχολική μονάδα κα-
τόπιν υποχρεωτικής επίδειξης 
κατά την είσοδό τους :  [α] πι-
στοποιητικού εμβολιασμού, ή 
[β] πιστοποιητικού νόσησης, ή 
[γ] βεβαίωσης αρνητικού δι-
αγνωστικού ελέγχου για κο-
ρωνοϊό COVID-19 (PCR προ 
72 ωρών ή rapid test προ 48 
ωρών).

Για τους υποψηφίους με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες ή ειδικές μαθη-
σιακές δυσκολίες που εξετά-
ζονται προφορικά ή γραπτά 
κατά περίπτωση θα ακολου-
θήσει νεότερη εγκύκλιος της 
υπηρεσίας μας σχετικά με τα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει 
να υποβληθούν.
Χρήστος Κάτσικας 
(efsyn.gr)
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