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100 δέντρα φυτεύθηκαν στο 
πάρκο Αλτιναλμάζη   

Στόχος να «πρασινίσει» το πάρκο, συμμέτοχοι στην 
πρωτοβουλία δήμος και μαθητές

▶ 9

H ΓΝΩΜΗ

Η συγκεκριμένη δομή δεν είχε ποτέ καμία κρατική επιχορήγηση. 
Μείζονος σημασίας το να αναλάβει κάποια επιχείρηση από τον 

Έβρο το κόστος λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας 
▶ 7

Αγώνας επιβίωσης στο παιδικό 
χωριό SOS Θράκης

«Ευκαιριακή 
συμφωνία» μεταξύ 
δημοτικής αρχής & 

αντιπολίτευσης 

Βλέπει η «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση» με αφορμή την 

ψήφιση του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης για το 2022 

Φινάλε για το 2021 
στην Γ’ Εθνική! 

Mε ισοπαλία επέστρεψε 
από τη Χρυσούπολη η 

Αλεξανδρούπολη

▶ 16

▶ 6

Βενετίδης: 6000 κρούσματα Βενετίδης: 6000 κρούσματα 
σε μαθητές στην ΑΜ-Θ    σε μαθητές στην ΑΜ-Θ    

Νέα ράμπα για ΑμεΑ θα Νέα ράμπα για ΑμεΑ θα 
κατασκευαστεί στο Δημαρχείο κατασκευαστεί στο Δημαρχείο 
Αλεξανδρούπολης  Αλεξανδρούπολης  

«Σκοπός μου το κείμενο να 
γοητεύει να διασκεδάζει, 
να διδάσκει, τους μικρούς 

αναγνώστες» 
Συνέντευξη με την συγγραφέα παιδικών βιβλίων 

και εκπαιδευτικό Ανδρονίκη Παντελίδου με 
αφορμή το δεύτερο παραμύθι της

▶ 8

Αρθρο:Θρησκευτικά μνημεία 
και τουρισμός στην Ανατ. 
Μακεδονία και τη Θράκη 

▶ 7

▶  4  4

▶ 10-11

Δραματική η κατάσταση 
με την καθαριότητα στο 
Δήμο Αλεξανδρούπολης

 ● Η Υπηρεσία λειτουργεί, ή μάλλον προ-
σπαθεί να λειτουργήσει, με τους μισούς μό-
νιμους υπαλλήλους από όσους προβλέπο-
νται και απαιτούνται.

● Αποτέλεσμα των προβλημάτων είναι  να 
δημιουργούνται συνθήκες απειλής της δη-
μόσιας υγείας 

● Τι εισηγήθηκε στην πρόσφατη συνεδρί-
αση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης

● Επείγουσες προσλήψεις 31 ατόμων 
για 8 μήνες  

▶ 7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1522
Έπειτα από πεντάμηνη πολιορκία 
από τις δυνάμεις του Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπούς, οι Ενετοί παραδί-
δουν τη Ρόδο στους Οθωμανούς, 
υπό όρους.

1812
Κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος με 86 
παραμύθια των αδελφών Γκριμ, εν 
μέσω αντιδράσεων, επειδή ορισμένα 
από αυτά θεωρούνται ακατάλληλα 
για παιδιά.

1881
Εκλογές διεξάγονται στην Ελλά-
δα, με νίκη του Χαρίλαου Τρικούπη. 
Εκλέγονται και έξι βουλευτές που 
τάσσονται υπέρ της αβασίλευτης δη-
μοκρατίας: Γ. Φιλάρετος, Τ. Φιλήμων, 
Α. Πετσάλης, Γ. Μαυρομαράς, Α. Ρη-
γόπουλος και Χ. Δουζίνας. Από αυ-
τούς, μόνο ο Γ. Φιλάρετος θα παρα-
μείνει πιστός στις ιδέες του.

1970
Ο δικτάτορας Γεώργος Παπαδόπου-
λος δηλώνει πως οι εκλογές θα γί-
νουν όταν αυτός, ως φορέας της 
εντολής του ελληνικού λαού, εκτι-
μήσει ότι μπορούν να γίνουν.

1977
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας 
Παπανδρέου, ζητά από την κυβέρνη-
ση του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 

άνοιγμα του «φακέλου της Κύπρου» 
και την τιμωρία των υπευθύνων της 
κυπριακής τραγωδίας. Η κυβέρνηση 
θα απορρίψει το αίτημα την επόμε-
νη μέρα.

1995
Ο Δημήτρης Τσοβόλας ιδρύει το Δη-
μοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗΚ-
ΚΙ).

Γεννήσεις
1957
Άννα Βίσση, κύπρια τραγουδίστρια.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1880
Ζώρζης Δρομοκαϊτης, έλληνας 
έμπορος και εθνικός ευεργέτης. 
(Γεν. 1805)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
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
Δήμων-Δημοτικών 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

1-2

2...9

0...10

Ανατολή - 07:36
Δύση - 16:50

-2...9

-2...7

Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την 
ολοκληρωτική ανάπλαση της δυτ. χερσαίας ζώνης 

Σε κοινή πορεία βρίσκονται Οργανισμός Λιμένα και 
Δήμος Αλεξανδρούπολης, προκειμένου, μέσα από έναν 
διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και με τεχνογνωσία κα-
τευθείαν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, να σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν τη νέα μορφή της παραλιακής της πρω-
τεύουσας του Έβρου, για τις επόμενες δεκαετίες. Πρόκει-
ται για μία μεγάλη έκταση, η οποία έχει μείνει έξω από 
την ανάπλαση της παραλίας, το πρώτο μέρος της οποίας 
έχει ήδη υλοποιηθεί, ενώ το δεύτερο, στην περιοχή των 
ναυτοπροσκόπων, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. 

Συγκεκριμένα, στο «μικροσκόπιο» των δύο φορέων 
είναι όλη η δυτική χερσαία ζώνη του λιμένος, αλλά και 
το τμήμα μετά από τους ναυτοπροσκόπους, που φτάνει 
ως την πλατεία της Αργούς, όπου, παρεμπιπτόντως, εδώ 
και μήνες, αναμένεται η τοποθέτηση μίας σύγχρονης παι-
δικής χαράς. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΛΑ Κωνσταντίνο Χα-
τζημιχαήλ, πρόκειται για ένα τμήμα, εντός της χερσαίας 
ζώνης του λιμένα, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για τον Οργανισμό και το ΤΑΙΠΕΔ, είναι όμως πολύ 
σημαντικό για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης

19
ΔΕΚ
2019

1-2
1-2
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Μια πρωτότυπη και εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη νότα στο πάρκο στην Αργώ, από 
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ξωτικά από ξύλο και πολλά φωτιάκια συνθέτουν το σκη-
νικό. Οι κατασκευές είναι δια χειρός Crew Mitroulaki

Τα εργαστήρια της Pfizer ετοι-
μάζουν εμβόλιο ειδικά για την 
μετάλλαξη Όμικρον για την 
περίπτωση που η τρίτη δόση 
του εμβολίου δεν αποδειχθεί 
επαρκής. Επίσης,  την Άνοιξη 
θα είναι διαθέσιμο και το χάπι 
κατά του κορωνοϊού   Όσοι το 
πάρουν από τους δέκα, μόνο 
ένας μπορεί να χρειαστεί να 
πάει στο νοσοκομείo.

Α. ΜΠΟΥΡΛΑ 
CEO PFIZER

Είπαν

Είναι αδιανόητο ο πρωθυ-
πουργός να μην γνωρίζει μια 
έκθεση που εκπόνησε ο ίδιος 
ο πρόεδρος της Επιστημονι-
κής Επιτροπής του Υπουρ-
γείου Υγείας… Η κυβέρνηση 
να δώσει τις απαντήσεις που 
απαιτεί και δικαιούται η κοι-
νωνία. Και πρωτίστως πόσοι 
συμπολίτες μας έχουν χάσει 
την ζωή τους εκτός ΜΕΘ..     

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΥΡΙΖΑ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς 
την τελευταία φορά που τα rapid test 
που γίνονται στο Δημοτικό Θέατρο 
Αλεξανδρούπολης και που είναι πά-
ντα τα περισσότερα που γίνονται στον 
Έβρο, δεν έβγαλαν ούτε ένα θετικό 
αποτέλεσμα. Αυτό, μετά από πολύ 
καιρό, συνέβη την Παρασκευή 17/12. 
Συνολικά εξετάστηκαν 200 άτομα και 
όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. 
Ίδια εικόνα, και στα δύο άλλα σημεία 
που πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στην 
Αλεξανδρούπολη, στο Νομαρχείο και 
το παλιό νοσοκομείο.

Αναλυτικά:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
200 αρνητικά rapid test
ΝΟΜΑΡΧΕΊΟ
19 αρνητικά rapid test
ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

6 αρνητικά rapid test
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
13 αρνητικά rapid test
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
89 rapid test με 1 θετικό (1.12%) 
αφορά σε 1 γυναίκα 32 ετών
ΣΟΥΦΛΙ
68 αρνητικά rapid test
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΛΙΜΑΝΙ 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
45 rapid test με 1 θετικό (2.22%) 
αφορά σε 1 άνδρα 18 ετών

Αλεξανδρούπολη: 
Η μεγάλη έκπληξη στα τεστ του ΕΟΔΥ 

Εισακούστηκαν

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και την 
κατάσταση των δομών υγείας στον 
β. Έβρο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την 
«κακή κατάσταση» στην οποία βρίσκονται 
οι δομές υγείας στον βόρειο και κεντρι-
κό Έβρο, αλλά και για τη μειωμένη, κατά 
52%, χρηματοδότηση που προβλέπει ο 
προϋπολογισμός του 2022 για τα νοσο-
κομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 
21 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στην 
κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, αγροτικοί 
σύλλογοι του βορείου Έβρου. Με το κάλε-
σμά τους για συμμετοχή στη συγκέντρω-

ση, απευθύνονται στους εργαζόμενους, 
τους φορείς, συλλόγους και σωματεία της 
περιοχής, να δώσουν το «παρών», και να 
διεκδικήσουν την ενίσχυση του δημόσιου 
συστήματος Υγείας, την κάλυψη όλων των 
αναγκών σε προσωπικό στο νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου και τα Κέντρα Υγείας Ορε-
στιάδας, Δικαίων και Σουφλίου και την 
πλήρη επαναλειτουργία των περιφερει-
ακών ιατρείων. 

Παράνοια 
Την πρόθεσή της να προσφύγει στον 

εισαγγελέα, μετά την φραστική επίθεση 
που δέχθηκε από αντιεμβολιαστές το πρωί 

Το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου 
Αλεξανδρούπολης για επαναφορά των 
καταστημάτων στο παλιό ωράριο ει-
σακούστηκε. Όπως είναι γνωστό, μετά 
από απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και με το επιχείρημα της αποφυγής 
συνωστισμού στα μέσα μαζικής μετα-
φοράς, σε διάφορες πόλεις της χώρας, 
τα μαγαζιά το πρωί άνοιγαν 10 και όχι 
9. Αυτό είχε προκαλέσει σφοδρές αντι-
δράσεις σε 18 Εμπορικούς Συλ-
λόγους σε όλη τη χώρα, οι οποί-
ες αποτυπώθηκαν σε επιστολή 
που εστάλη προς το Υπουργείο 
πριν λίγο καιρό.

Για τη θετική εξέλιξη ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Αλεξανδρούπο-
λης  σχολιάζει:

«Μετά από συνεχείς πιέσεις 
μας, το Υπουργείο Ανάπτυξης 
πήρε επιτέλους την αυτονόητη 
για εμάς απόφαση κι επανέφε-
ρε το ωράριο της αγοράς στο 
κανονικό.

Η αγορά της Αλεξανδρούπο-

λης από τη Δευτέρα 20/12/21 θα ανοί-
γει και πάλι στις 09:00 η ώρα.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 5973/18-
12-2021 για τα μέτρα που ισχύουν 
από Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 έως 
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, με το 
οποίο εξαιρείται η Αλεξανδρούπολη 
από το μέτρο έναρξης λειτουργίας για 
το λιανικό εμπόριο στις 10:00».

Κ.Η. 

του Σαββάτου, εξέφρασε η  αντιπρόεδρος 
του πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και 
πρόεδρος του ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, 
Άννα Μαστοράκου.

Όπως εξήγησε, στον Σκάι, χθες το πρωί 
είχε προγραμματιστεί μια κοινή ημερίδα με 
την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την 
6 ΥΠΕ για την αξία και την αναγκαιότητα 
του εμβολιασμού. Κατά τη διάρκεια της 
ημερίδας της κοινοποιήθηκε ότι υπάρχει 
μια ομάδα αντιεμβολιαστών στην είσοδο 
του ξενοδοχείου που διεξαγόταν η ημε-
ρίδα που απαιτούσε να κατέβω κάτω να 
της επιδώσει ένα ψήφισμα που έλεγε ότι 
τα εμβόλια περιέχουν δηλητήριο.

«Πράγματι, στο τέλος της ημερίδας κα-

τεβήκαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγεί-
ας. Δεν ήθελαν κανέναν άλλον, παρά μόνο 
εμένα να μου επιδείξουν αυτό το έγγρα-
φο, το οποίο αρνήθηκα να παραλάβω και 
είπα ότι αρμοδίως να το στείλουν στον 
Ιατρικό Σύλλογο να εξεταστεί. Μου απά-
ντησαν ότι δεν έχω μόνο εγώ δικαίωμα 
δημόσιου λόγου, αλλά κι εκείνοι και όταν 
απομακρύνθηκα με αποκάλεσαν δολοφό-
νο και με κατηγόρησαν ότι δηλητηριάζω 
τα παιδιά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά 
η κ. Μαστοράκου.

Μάλιστα, την ακολούθησαν ως το πάρ-
κινγκ, όπου φυσικά επενέβη η ασφάλεια 
και διέφυγε με ταχύτητα…

Κ.Η.
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Μία καινούρια ράμπα για την 
ομαλή πρόσβαση των ατόμων 
με αναπηρία στο Δημαρχείο 
Αλεξανδρούπολης, εναρμονι-
σμένη με τις κείμενες διατάξεις 
και απολύτως κατάλληλη και 
εύχρηστη, θα κατασκευαστεί το 
επόμενο διάστημα μπροστά επί 
της Λεωφόρου Δημοκρατίας. 
Η υφιστάμενη ράμπα, κλίσης 
19,46%, πλάτους 1 μέτρου, και 
μήκους 2,62 μέτρων, δεν αντα-
ποκρίνεται στις κείμενες διατά-
ξεις, και τα χαρακτηριστικά της 
αυτά την καθιστούν δύσχρη-
στη με αποτέλεσμα ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης να γίνεται 
κατά καιρούς δέκτης εύλογων 
παραπόνων από τους χρήστες 

της. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε 
ως επιτακτική η κατασκευή νέ-
ας ράμπας, που θα διασφαλί-
ζει την ομαλή πρόσβαση των 
ατόμων με αναπηρία από την 
στάθμη του υφιστάμενου πε-
ζοδρομίου έως την είσοδο του 
Δημαρχείου.
Για τον σκοπό αυτό, η Διεύθυν-
ση Τεχνικών Υπηρεσιών, έχο-
ντας υπόψη τις Οδηγίες Σχε-
διασμού «Σχεδιάζοντας για 
όλους» του Γραφείου Μελε-
τών ΑΜΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, κα-
θώς και λοιπές διατάξεις του 
νόμου συνέταξε τη μελέτη κα-
τασκευής νέας ράμπας ΑΜΕΑ 
στο Δημοτικό Μέγαρο.
Όπως προβλέπεται, για την 

υψομετρική κάλυψη των 50 
εκ. μεταξύ πεζοδρομίου και 
εισόδου Δημαρχείου,  θα κα-
τασκευαστεί  μόνιμη ράμπα, 
οπλισμένου σκυροδέματος, 
κλίσεως 6% επί του πεζοδρο-
μίου, στον χώρο που  κατα-

λαμβάνει η υφιστάμενη ράμπα. 
Το σχήμα της νέας ράμπας θα 
είναι Π, με οριζόντια τμήματα 
αλλαγής κατεύθυνσης αφού 
το συνολικό της μήκος θα ξε-
περνά τα 10 m. 
 Για την προστασία και ασφά-

λεια του χρήστη, η ράμπα θα 
φέρει στηθαίο οπλισμένου 
σκυροδέματος στην οποία θα 
υπάρχει και λαβή. Για την τε-
λική επίστρωση του δαπέδου, 
θα χρησιμοποιηθεί μάρμαρο 
σκληρό πάχους 3 cm, αντιο-

λισθητικό,  με σοβατεπιά επί 
των στηθαίων, ώστε να εμπο-
δίζουν αφενός τους τροχούς 
του αμαξιδίου να πλησιάζουν 
τα κατακόρυφα στοιχεία της 
ράμπας με κίνδυνο τραυμα-
τισμού του χρήστη, και αφε-
τέρου την εκτροπή του αμα-
ξιδίου. 
Για την κατασκευή της νέας 
ράμπας, θα χρειαστεί να απο-
μακρυνθεί η υφιστάμενη, ένα 
τμήμα του πεζοδρομίου επί της 
Λ. Δημοκρατίας καθώς και τα 
δεύτερα σκαλοπάτια εισόδου. 
Το εναπομείναν ελεύθερο τμή-
μα του πεζοδρομίου, μετά τη 
νέα κατασκευή υπολογίζεται 
περίπου στα 2,50 m, πλάτος 
ικανό για την διακίνηση των 
πεζών.
Για την εν λόγω κατασκευή 
υπάρχει η σύμφωνη γνώμη 
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονι-
κής  Έβρου καθώς και η σύμ-
φωνη γνώμη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξανδρούπο-
λης. Το κόστος ανέρχεται  σε 
15.675 € (με ΦΠΑ). 
K.H.

Νέα ράμπα για ΑμεΑ στο 
Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης

Η ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΡΆΜΠΆ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΠΡΟΚΆΛΕΣΕΙ ΠΆΡΆΠΟΝΆ, ΚΆΘΏΣ 
ΕΙΝΆΙ  ΔΥΣΧΡΗΣΤΗ, ΘΆ ΞΗΛΏΘΕΙ  
                               
Στόχος η ομαλή πρόσβαση των ατόμων 
με αναπηρία στο Δημαρχείο 

Ο Υφυπουργός Εθνικής 
Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδα-
λιάς, την Παρασκευή 17 Δε-
κεμβρίου 2021, βρέθηκε στη 
Θράκη, όπου πραγματοποίησε 
επισκέψεις σε Σχηματισμούς, 
Μονάδες και Επιτηρητικά Φυ-
λάκια του Στρατού Ξηράς, συ-
νοδευόμενος από τον Διοικη-
τή του Δ΄ Σώματος Στρατού 
(Δ΄ ΣΣ) Αντιστράτηγο Άγγελο 
Χουδελούδη.

Αρχικά, ο κ. Χαρδαλιάς, με 
την ευκαιρία της εορτής των 
προστατών του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, Αγίων Τριών 
εν Καμίνω Παίδων, παρακο-
λούθησε τη Θεία Λειτουργία 
που τελέστηκε στο ομώνυμο 
Παρεκκλήσι στην έδρα της 

Διεύθυνσης Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Ξάνθης, χοροστα-
τούντος του Σεβασμιώτατου 
Μητροπολίτη Ξάνθης και Πε-
ριθωρίου κ.κ. Παντελεήμωνα. 
Παρέστησαν μεταξύ άλλων 
οι Διοικητές Δ΄ ΣΣ, Αντιστρά-
τηγος Άγγελος Χουδελούδης 
και Πυροσβεστικών Υπηρεσι-
ών Ξάνθης Πύραρχος Ιωάννης 
Αραμπατζής.

Στη συνέχεια, επισκέφτη-
κε το Στρατόπεδο «Έφεδρου 
Λοχαγού (ΠΖ) Κωνσταντίνου 
Μουζιόπουλου» και το Επιτη-
ρητικό Φυλάκιο «Νυμφαίας», 
στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ροδόπης, καθώς και τα Στρα-
τόπεδα «Έφεδρου Ανθυπο-
λοχαγού (ΠΖ) Γεωργίου Πα-
τσούκα» και «Υπολοχαγού (ΠΖ) 
Θεόδωρου Κανδηλάπτη», στην 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Ο Υφυπουργός Εθνικής 
Άμυνας μεταξύ άλλων επισκέ-
φθηκε και το Κέντρο Εξομοι-
ωτών (ΚΕΞ), στο Στρατόπεδο 

«Κανδηλάπτη», το οποίο, μέ-
σα σε υπερσύγχρονες εγκατα-
στάσεις και άκρως ρεαλιστικά 
εκπαιδευτικά βοηθήματα, πα-
ρέχει υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευση σε θέματα χειρισμού και 
τακτικής στα πληρώματα αρ-
μάτων των Τεθωρακισμένων 
Μονάδων μας.

Κατά τις επισκέψεις, ο κ. 
Χαρδαλιάς, ενημερώθηκε από 
τις Διοικήσεις των Μονάδων 
και του 216 Κινητού Χειρουρ-
γικού Νοσοκομείου Εκστρατεί-
ας (ΚΙΧΝΕ) για την αποστολή, 
το έργο τους και τις δραστη-
ριότητες τους, καθώς επίσης 
περιηγήθηκε στις εγκαταστά-
σεις τους. Παράλληλα, συνο-
μίλησε και αντάλλαξε ευχές, 
ενόψει των εορτών των Χρι-
στουγέννων, με το στρατιωτι-
κό και το πολιτικό προσωπικό, 
τους νοσηλευόμενους στο 216 
ΚΙΧΝΕ, καθώς και με τους συ-
νοδούς τους.

Ο Υφυπουργός Εθνικής 

Άμυνας στο πλαίσιο των χθεσι-
νών επισκέψεων του, πραγμα-
τοποίησε κοινές συναντήσεις 
με τις τοπικές Θρησκευτικές, 
Περιφερειακές και Δημοτικές 
Αρχές και Φορείς των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Ροδό-
πης και Έβρου. Συγκεκριμένα 
συναντήθηκε:

– Στη Λέσχη Αξιωματικών 
Φρουράς Κομοτηνής, με τους 

Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κ. 
Νικόλαο Τσαλικίδη, Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Μαρώνειας 
και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεή-
μωνα, Σοφολογιότατο Τοπο-
τηρητή Μουφτή Κομοτηνής 
Τζιχάτ Χαλήλ, Δημάρχους Κο-
μοτηνής κ. Ιωάννη Γκαράνη και 
Μαρώνειας & Σαπών κ. Κων-
σταντίνο Χαριτόπουλο, Γενικό 
Περιφερειακό Αστυνομικό Δι-

ευθυντή Ανατολικής Μακεδο-
νίας & Θράκης Υποστράτηγο 
Πασχάλη Συριτούδη και τον 
Διοικητή Περιφερειακής Διοί-
κησης Πυροσβεστικών Υπηρε-
σιών Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης Αρχιπύραρχο Κων-
σταντίνο Κουκούρα.

– Στη Λέσχη Αξιωματικών 
Φρουράς Αλεξανδρούπολης, 
με τους Αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου κ. Δημήτριο Πέτροβιτς, 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Αλεξανδρούπολης κ.κ. Άνθι-
μο, Δημάρχους Αλεξανδρού-
πολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη και 
Σουφλίου κ. Παναγιώτη Καλα-
κίκο, Διευθυντή Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης 
Αστυνομικό Διευθυντή Λάμπρο 
Τσιάρα, Κεντρικό Λιμενάρχη 
Αλεξανδρούπολης Πλοίαρχο 
ΛΣ Ευστράτιο Ψύρρα και την 
Υποδιοικητή Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών  Αλεξανδρούπο-
λης Αντιπύραρχο Ελένη Δερ-
μανοπούλου.

Στη Θράκη βρέθηκε ο Υφυπουργός Άμυνας 
Νίκος Χαρδαλιάς
Πραγματοποίησε 
επαφές, και 
επισκέψεις 
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Δραματικές είναι οι ελλεί-

ψεις προσωπικού στην Υπηρε-
σία Καθαριότητας του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, η οποία 
λειτουργεί, ή μάλλον προσπα-
θεί να λειτουργήσει, με τους 
μισούς μόνιμους υπαλλήλους 
από όσους προβλέπονται και 
απαιτούνται. Αποτέλεσμα της 
κατάστασης αυτής, και μάλιστα 
εν μέσω πανδημίας, που ούτως 
ή άλλως καθιστά εύθραυστη τη 
δημόσια υγεία, είναι τα εύλο-
γα παράπονα που εκφράζουν 
οι πολίτες για τις εικόνες που 
παρατηρούνται καθημερινά, 
τόσο στο κέντρο και τις γει-
τονιές, όσο και σε οικισμούς 
του Δήμου. 

Το θέμα απασχόλησε την 
πρόσφατη συνεδρίαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης. 

Όπως σημείωσε ο Δήμαρ-
χος Γιάννης Ζαμπούκης, η Υπη-
ρεσία Καθαριότητας του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης είναι 
πρωτίστως Υπηρεσία Υγιει-

νής και Ασφάλειας και προ-
κειμένου να εκπληρώσει απο-
τελεσματικά τον ρόλο και τις 
υποχρεώσεις της χρειάζονται 
κάποιες προϋποθέσεις προσω-
πικού και μέσων. 

Στις παρούσες συνθήκες και 
για μια σειρά λόγους, το προ-
σωπικό που απαιτείται για την 
εκπλήρωση του πιο βασικού 
υπηρεσιακού σκοπού και υπο-
χρεώσεων είναι ελλιπές, δεν 
επαρκεί για την στελέχωση, με 
άμεση συνέπεια η Υπηρεσία να 
μην μπορεί να ανταποκριθεί 
υποτυπωδώς στις υποχρεώ-
σεις της (αποκομιδή απορριμ-
μάτων, καθαριότητα κοινοχρή-
στων χώρων κλπ), γεγονός που 
δημιουργεί συνθήκες κινδύ-
νου και απειλής της δημόσιας 
υγείας ιδιαίτερα σε συνθήκες 
κρίσιμες όπως αυτές που δια-
νύουμε εξαιτίας της πανδημί-
ας του κορωνοϊού COVID-19. 

Μάλιστα, όπως είπε, οι μόνι-
μοι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι 
από τους μισούς που απαιτού-
νται προκειμένου η υπηρεσία, 

η οποία είναι 24ωρης λειτουρ-
γίας, να εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις της.

Επισημάνθηκε επίσης ότι 
δεν υπάρχει δυνατότητα περι-
ορισμού των δραστηριοτήτων 
καθαριότητας και αποκομιδής, 
γενικότερα λόγω του χαρα-
κτήρα της υπηρεσίας (υγιεινής 
και ασφάλειας) και ειδικότερα 
λόγω των συνθηκών της παν-
δημίας κορωνοϊού COVID-19. 
Σημειώνεται τέλος ότι το πρό-
βλημα δεν μπορεί να αντιμετω-
πιστεί με συμβασιούχους «κοι-
νωφελούς», όχι μόνο γιατί δεν 
υπάρχει προγραμματισμός για 
αντίστοιχο πρόγραμμα, αλλά 
κυρίως γιατί το προσωπικό που 
εργάζεται με συμβάσεις από τα 

«προγράμματα κοινωφελούς 
εργασίας» δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί σε δραστηρι-
ότητες που σχετίζονται με την 
αποκομιδή και την διαχείριση 
απορριμμάτων.

Το πρόβλημα δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί άμεσα με προ-
σλήψεις, όχι μόνο για τους συ-
γκεκριμένους περιοριστικούς 
νομοθετικούς λόγους αλλά και 
γιατί οι διαδικασίες που απαι-
τεί μια τέτοια εμπλοκή είναι 
χρονοβόρες. 

Έτσι, η μοναδική λύση 
στην παρούσα φάση είναι αυ-
τή που δίνεται μέσω του νό-
μου 3584/07, σύμφωνα με 
τον οποίο, οι Ο.Τ.Α. επιτρέπε-
ται να απασχολούν προσωπικό 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, για την αντιμετώπιση επο-
χικών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών,  μόνο 
με απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, χωρίς να χρειά-
ζεται να υπάρξουν χρονοβό-
ρες διαδικασίες και αναμονή 
εγκρίσεων. 

 Έτσι, έχοντας εξασφαλίσει 
τις απαραίτητες πιστώσεις, ο 
Δήμος θα προχωρήσει στις πα-
ρακάτω άμεσες προσλήψεις:

1. 10 Εργατών Γενικά / ΥΕ 
16 Συνοδών Απορριμματοφό-
ρων,

2. 8 ΔΕ29 Οδηγών Απορ-
ριμματοφόρων,

3. 3 ΔΕ28 Χειριστών Μηχα-

νημάτων (τύπου jcb) και
4. 10 Εργατών Γενικά ΥΕ16 

(χειράμαξα).
Οι προσλήψεις θα γίνουν 

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου, 8μηνης

διάρκειας, με βάση τις προ-
βλεπόμενες από τον νόμο δια-
δικασίες (ΑΣΕΠ κλπ).

Δραματική η κατάσταση με την 
καθαριότητα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Η ΥΠΗΡΕΣΙΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΆΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ 
ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΆΛΛΗΛΟΥΣ ΆΠΟ 
ΆΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΆΠΆΙΤΟΥΝΤΆΙ, 
ΜΕ ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆ ΝΆ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΆΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΆΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΆΣ ΥΓΕΙΆΣ  
                               
Επείγουσες προσλήψεις 
31 ατόμων για 8 μήνες     

Οι μόνιμοι εργαζόμενοι είναι 
λιγότεροι από τους μισούς 
που απαιτούνται προκειμέ-
νου η υπηρεσία, η οποία εί-
ναι 24ωρης λειτουργίας, να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
της. Το πρόβλημα δεν μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με συμβασι-
ούχους «κοινωφελούς».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τέσσερις νοσηλευόμενοι με κο-
ρωνοϊό, στο νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης, έφυγαν από τη ζωή το 
τελευταίο 24ωρο. Νωρίς το πρωί 
της Παρασκευής , στη ΜΕΘ βρίσκο-
νταν 9 ασθενείς και άλλοι 34 νοση-
λεύονται στις απλές κλίνες covid. Εν 

τω μεταξύ, κάτω από τα 200 ήταν 
εχθές τα νέα κρούσματα κορωνοϊ-
ού στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΥ. Συγκεκρι-
μένα, ο Έβρος είχε 43, από 41 είχαν 
Ξάνθη και Ροδόπη, 34 η Καβάλα και 
25 η Δράμα. Σε όλη την Περιφέρεια, 
ο αριθμός νέων κρουσμάτων ήταν 
184, σε όλη τη χώρα 4.696.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

9 άτομα παραμένουν 
στη ΜΕΘ

Παραγωγική συνάντηση πραγμα-
τοποίησε την Τετάρτη (15/12) ο βου-
λευτής Έβρου & Επίτιμος Αρχηγός 
της Αστυνομίας Αν.Δημοσχάκης με 
τον Υπουργό Προστασίας του Πολί-
τη Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συ-
ζητήθηκαν ζητήματα του Ν.Έβρου 
που άπτονται των αρμοδιοτήτων του 
Υπουργείου όπως:

-Οι εξελίξεις με τα αστυνομικά 
κρατητήρια σε σχέση με το Προανα-
χωρησιακό Κέντρο Κράτησης (ΠΡΟ.
ΚΕ.ΚΑ) στο Φυλάκιο Ν.Ορεστιάδας.

-Η διαχρονική πρόταση για την 
ίδρυση Τμημάτων Καταπολέμησης 
Διασυνοριακού Εγκλήματος στο βό-
ρειο & νότιο Έβρο.

-Η αναβάθμιση των υποδομών 
των Τμημάτων Συνοριακής Φύλα-
ξης (ΤΣΦ) στον Νομό…

-Η λειτουργία του σκοπευτηρίου 

& του γυμναστηρίου στη Σχολή Δοκ. 
Αστυφυλάκων στο Διδυμότειχο!

Στην συνέχεια ο βουλευτής επι-
σκέφτηκε τον Υφυπουργό Προστασί-
ας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, 
προκειμένου να του εκφράσει τις θερ-
μές ευχές για την χθεσινή ονομαστική 
εορτή του, ενώ παράλληλα τον ενη-
μέρωσε για την ατζέ-
ντα των θεμάτων που 
συζητήθηκαν με τον 
Υπουργό.

Η επίσκεψη στην 
Κατεχάκη ολοκληρώ-
θηκε με την αδελφι-
κή συνάντηση με τον 
Αρχηγό της Αστυνο-
μίας Αντιστράτηγο 
Μιχάλη Καραμαλά-
κη, σε κλίμα αμοιβαί-
ας συναντίληψης της 
ευθύνης του αξιώμα-
τος που εκπορεύεται 
από τις πετυχημέ-
νες ιστορικές επιχει-
ρήσεις & τις κοινές 
εμπειρίες τους!!

Ο βουλευτής & στους τρεις θε-
σμικούς παράγοντες ενεχείρισε ανα-
λυτικό ενημερωτικό σημείωμα για τα 
ζητήματα του Ν.Έβρου τα οποία έχει 
αναδείξει και κατά το παρελθόν μέ-
σω κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων 
και παραστάσεων.

Δημοσχάκης: «Παραγωγική η 
συνάντηση με την πολιτική και 
αστυνομική ηγεσία της Κατεχάκη»  
Τα θέματα που έθεσε ο 
βουλευτής Εβρου της ΝΔ

ΠΓΝΑ: Τέσσερις 
ακόμη απώλειες το 
τελευταίο 24ωρο
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Οι λόγοι για τους οποίους 
η «Λαϊκή Συσπείρωση» ήταν η 
μοναδική παράταξη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αλεξαν-
δρούπολης που καταψήφισε 
τον προϋπολογισμό του 2022 
αναλύονται σε σχετική ανα-
κοίνωση. 

Όπως σημειώνεται, ο προ-
ϋπολογισμός που κατέθεσε η 
δημοτική αρχή είναι αντιλαϊ-
κός γιατί κόβεται και ράβεται 
στα πλαίσια του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, που προβλέπει 
περικοπές δαπανών για υγεία, 
παιδεία, κοινωνική πολιτική, 
καλώντας το λαό να πληρώ-
σει φόρους, τέλη, χαράτσια και 
πρόστιμα. Επιπλέον, η «Λαϊκή 
Συσπείρωση», σχολιάζοντας τη 
συμπόρευση των παρατάξεων 
Λαμπάκη και Μυτιληνού με τη 
δημοτική αρχή, κάνει λόγο για 
μία «ευκαιριακή συμφωνία», 
που είναι  αποκαλυπτική προ-
θέσεων και στόχων που αφο-
ρούν στην εξειδίκευση, την δι-
αχείριση των πόρων και όχι 
στη στρατηγική που υπηρε-
τούν, αφού αφορούν στο μοί-
ρασμα της επιχειρηματικής πί-
τας που είναι δεμένη με τις 
ιεραρχήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των κυβερνήσεων 
αλλά τις αντιθέσεις των επι-
χειρηματικών συμφερόντων. 

Η ανακοίνωση
«Η δημοτική αρχή και η 

αντιπολίτευση ψήφισαν από 
κοινού(μόνο η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση καταψήφισε)  τον προ-
ϋπολογισμό του 2022 μετά 
από αποδοχή ουσιαστικά (τα 
7/8), από τη Δημοτική αρχή, 
της «εναλλακτικής» πρότασης 
της «αντιπολίτευσης». O προ-
ϋπολογισμός που κατέθεσε η 
δημοτική αρχή είναι αντιλαϊ-
κός γιατί κόβεται και ράβεται 
στα πλαίσια του κρατικού προ-
ϋπολογισμού που συζητιέται 
αυτή την περίοδο, στη Βουλή 
ο οποίος περικόπτει τις δα-
πάνες για υγεία, παιδεία, κοι-
νωνική πολιτική, αλλά βρίσκει 

7,5 δις ευρώ για εξοπλιστικές 
δαπάνες, που δεν αφορούν τις 
αμυντικές ανάγκες της χώρας 
αλλά την πολεμική προετοιμα-
σία του ΝΑΤΟ. Για να προω-
θείται αυτή η πολιτική αποτε-
λεσματικότερα από την Τοπική 
Διοίκηση - φυσικά και του Δή-
μου μας- υπάρχουν οι μηχανι-
σμοί ασφυκτικού ελέγχου των 
προϋπολογισμών στους οποί-
ους αδιαμαρτύρητα συμμορ-
φώνεται η Διοίκηση του Δή-
μου, όπως φαίνεται από την 
Εισηγητική Έκθεση. 

Έτσι για το 2022 ο κρα-
τικός προϋπολογισμός δίνει 
στους Δήμους 116 εκατομ-
μύρια  λιγότερα (2,656 δις 
έναντι 2,772 το 2021). Αυ-
τό σημαίνει ανταποδοτικότητα 
παντού, ανατροπή των εργα-
σιακών σχέσεων (με τα 2μη-
να, τα 5μηνα και τα 8μηνα να 
είναι καθεστώς), σύμπραξη με 
ιδιώτες (ΣΔΙΤ), πάρτι από ΜΚΟ 
κλπ. Όλα αυτά για να περισ-
σεύει ζεστό χρήμα για τους 
επιχειρηματίες, τις τράπεζες, 
το «χρέος». Ο λαός και πάλι 
καλείται να πληρώνει φόρους, 
τέλη, χαράτσια, πρόστιμα.  

Κι ενώ ισχύουν όλα αυτά 
οι παρατάξεις Πόλη & Πο-
λίτες – Βαγγέλης Λαμπάκης, 
Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκη-
ση – Βαγγέλης Μυτιληνός 
και ο ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος Παύλος Μιχαηλί-
δης, αν και κατέθεσαν την δι-
κή τους «εναλλακτική» πρό-
ταση για τον Προϋπολογισμό 
χωρίς να λένε κουβέντα για 
το «μάρμαρο», δηλαδή, ποιος 
πληρώνει και ποιος φταίει, 
προχώρησαν σε μια ευκαιρι-
ακή συμφωνία με τη Δημοτική 
αρχή.  Η «αντιπολίτευση» (που 
τώρα πια είναι συμπολίτευση)  
προσπαθώντας να δείξει φιλο-
λαϊκό προφίλ πρότειναν ισχνή 
μείωση των δημοτικών τελών. 
Ακόμη και αυτό το αποποιή-
θηκαν (πλην του ανεξάρτητου 
Δημ. Συμβούλου) με πρόσχη-
μα ότι η Δημοτική αρχή στη 

Αναμόρφωση του Προϋπολο-
γισμού συμπεριέλαβε το δη-
μοτικό υπόγειο πάρκινγκ στο 
παλιό κολυμβητήριο, την ρά-
μπα ΑΜΕΑ στο Φάρο, τις δεν-
δροφυτεύσεις κλπ. 

Έτσι πια, έχουμε μια «άλ-
λη» διευρυμένη από την αντι-
πολίτευση δημοτική αρχή που 
εφάρμοζε (10ετής και πλέον 
εμπειρία), εφαρμόζει και θα 
εφαρμόζει, την ίδια αντιλαϊ-
κή πολιτική. Βέβαια, όλα αυ-
τά τα χρόνια δεν υλοποίησαν 
τις σημερινές προτάσεις τους 
και φυσικά δεν διεκδίκησαν 
τίποτα. Η μέχρι χθες «κοκορο-
μαχία» τους ήταν γιατί απλά 
τους ενοχλεί που τώρα μια 
«άλλη» δημοτική αρχή δια-
χειρίζεται την ίδια πολιτική…
Τελικά, όπως ήταν αναμενό-
μενο τα βρήκαν…

Οι ευκαιριακές συμμαχίες, 
της δημοτικής αρχής και της 
«αντιπολίτευσης» με άλλοτε 
άλλους ευκαιριακούς εταί-
ρους, είναι αποκαλυπτικές 
προθέσεων και στόχων που 
αφορούν στην εξειδίκευση, 
την διαχείριση  των πόρων και 
όχι στη στρατηγική που υπηρε-
τούν. Αφορούν στο μοίρασμα 
της επιχειρηματικής πίτας που 
είναι δεμένη με τις ιεραρχήσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
κυβερνήσεων αλλά τις αντιθέ-
σεις των επιχειρηματικών συμ-
φερόντων. Τα πράγματα θα γί-
νουν πιο ευδιάκριτα, για όσους 
δεν το βλέπουν (ή κάνουν πως 
δεν βλέπουν) όταν θα ξεκι-
νήσει ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡ-

ΓΑΝΙΣΜΟΣ του Δήμου και θα 
προχωρήσει το κυβερνητικό 
σχέδιο που προβλέπεται στο 
πόρισμα για την ανάπτυξη της 
Θράκης. Συγκεκριμένα:                                                                                  

Τα έσοδα του Δήμου 
για το 2022  υπολογίζο-
νται σε  53.520.298€ ενώ 
η κρατική επιχορήγηση στα 
23.283.962€. Πέρσι η κρα-
τική επιχορήγηση που δόθη-
κε ήταν τελικά 18.924.358€ 
και φέτος με δεδομένη τη μεί-
ωσή της μάλλον θα κυμαν-
θεί ακόμα πιο κάτω. ΔΗΛΑ-
ΔΗ οι δημότες θα κληθούν 
να πληρώσουν πάνω από 
30.000.000€. Το 2021 υπήρ-
χε πρόβλεψη εισπραχθέντων 
εσόδων 15.488.918€ και τελι-
κά εισπράχθηκαν 5.051.342€. 
Πολλά από αυτά δεν πρόκει-
ται να εισπραχθούν, κυρίως 
αυτά που χρωστάνε μεγαλο-
φειλέτες. 

Μειωμένες είναι και οι δα-
πάνες (924.000) των υπη-
ρεσιών κοινωνικής πολιτι-
κής σε σχέση με το 2021 
(3.037.000€), δεν υπάρχει 
δαπάνη για παιδικούς σταθ-
μούς προφανώς γιατί όλα αυ-
τά εξαρτώνται από τα voucher 
διαφόρων προγραμμάτων 
(εναρμόνιση οικογενειακής 
επαγγελματικής ζωής κλπ). Το 
μεγαλύτερο μέρος των εσό-
δων του Δήμου (περισσότε-
ρο από 65%) προέρχεται από 
τους δημότες. Αυτό φαίνεται, 
όχι μόνο από τον δημοτικό 
αλλά και από τα στοιχεία του 
κρατικού προϋπολογισμού που 

συζητιέται αυτές τις μέρες. 
Στα 2 χρόνια της πανδημίας 

οι ίδιοι πόροι (ΙΠ: βλέπε τσέ-
πες δημοτών) των Δήμων αυ-
ξήθηκαν κατά 400.000.000€. 
Κι ενώ μια σειρά επαγγελμα-
τίες απαλλάσσονταν από τέ-
λη, τα νοικοκυριά συνεχίζουν 
να επιβαρύνονται με επιπλέον 
τέλη και φόρους για τη λει-
τουργία των Δήμων. Αυτό το 
παράδοξο οφείλεται στην αύ-
ξηση των δηλωμένων τετρα-
γωνικών (που δεν αφορούν τα 
«κρυμμένα») αλλά οφείλονται 
στην επιβάρυνση ΚΑΙ των βοη-
θητικών χώρων των νοικοκυ-
ριών, ρύθμιση που ψήφισε η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υλοποι-
εί η κυβέρνηση της ΝΔ ανα-
δρομικά από το 2020!!!  Και 
έρχονται και νέες αντικειμε-
νικές αξίες !!!!

Για τους εργαζόμενους του 
Δήμου: Από τα 11.818.000€ 
που προβλέπονται για μισθο-
δοσίες, εργοδοτικές εισφορές 
και λοιπές παροχές το κρά-
τος καλύπτει τα 11.689.000€, 
δηλ.129.000€ λιγότερο όταν 
τα τελευταία 3 χρόνια δεν 
έχουν πάρει Μέσα Ατομι-
κής Προστασίας Το ποσό αυ-
τό αποτυπώνει το χτύπημα 
των μισθών που συνεχίζε-
ται παράλληλα με τις τερά-
στιες ελλείψεις μόνιμου προ-
σωπικού, την επέκταση των 
συμβασιούχων, την εκμετάλ-
λευση των ανέργων μέσα από 
τα προγράμματα του ΟΑΕΔ 
που ευκαιριακά καλύπτουν τις 
μόνιμες ελλείψεις, τις ιδιω-

τικοποιήσεις κρίσιμων τομέ-
ων (καθαριότητα, φωτισμός, 
πράσινο που επιταχύνονται. 
Δηλ. η κρατική χρηματοδότη-
ση δεν καλύπτει τη μισθοδο-
σία και ένα μεγάλο μέρος της 
συναρτάται από την αύξηση 
των τελών και την τσέπη των 
δημοτών.

Το Τεχνικό πρόγραμμα τό-
σο αυτό που ψηφίστηκε όσο 
και της διοίκησης για να υλο-
ποιηθεί ΔΕΝ υπάρχει ΚΑΜΙΑ 
απαίτηση από το κεντρικό 
κράτος για γενναία χρηματο-
δότηση αλλά για να γίνει, αν 
γίνει κάποιο έργο προϋποθέ-
τει αναζήτηση «χρηματοδο-
τικού εργαλείου» και βασικά 
ΙΠ (ίδιοι πόροι). Τα εργαλεία 
της ΕΕ ανεξάρτητα από τον 
τομέα που κατευθύνονται 
προέρχονται βασικά από την 
(άμεση και έμμεση) αφαίμα-
ξη της εργατικής τάξης , των 
λαϊκών στρωμάτων. Γι’ αυτό 
ο λαός δεν πρέπει να αντιμε-
τωπίζει τις κοινοτικές ενισχύ-
σεις ως δωράκι της ΕΕ. Είναι 
ο κόπος του και πρέπει να πα-
λεύει για να κατευθύνονται 
σε αναγκαίους τομείς που θα 
δώσουν έστω και προσωρι-
νή ανακούφιση κόντρα στους 
σχεδιασμούς του κεφαλαίου 
που στοχεύει αποκλειστικά 
στο μέγιστο κέρδος του. Κι 
ενώ υπάρχουν τόσο μεγάλες 
ανάγκες πχ. για αντιπλημμυ-
ρικά έργα από τον Απαλό ως 
τα Λουτρά, η αγροτική οδο-
ποιία είναι σε χάλι ο Δήμος 
αναπλάθει την πρόσβαση στη 
βόρεια πόλη με πρόγραμμα 
12.500.000€ (καλά κάνει), 
χωρίς όμως να διεκδικεί έργα 
που να καλύπτουν τις λαϊκές 
ανάγκες όπως αυτά της πολι-
τικής προστασίας, της άμεσης 
ανάγκης κατασκευής Νηπια-
γωγείων, Παιδικού Σταθμού 
στην ανατολική πλευρά της 
πόλης, του 13ου Δημοτικού 
Σχολείου (ανύπαρκτος σχεδι-
ασμός), του Μουσικού, των 
απαραίτητων και αναγκαί-
ων σοβαρών επισκευών στα 
σχολεία πριν είναι αργά (1ο 
ΕΠΑΛ), τη δημιουργία Επαγ-
γελματικών Λυκείων στον 
Παρμενίωνα, τα αντιπλημμυ-
ρικά και τα έργα αντισεισμικής  
προστασίας,  πυρασφάλειας  
των δημοτικών και των σχο-
λικών κτηρίων κλπ»

Κ.Η.

«Ευκαιριακή συμφωνία» μεταξύ 
δημοτικής αρχής & αντιπολίτευσης 
βλέπει η «Λαϊκή Συσπείρωση» 

ΜΕ ΆΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΆ ΤΟ 2022                 
           
Οι λόγοι που η παράταξη Δευτεραίου 
καταψήφισε 

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Τα προβλήματα επιβίωσης 
του παιδικού χωριού SOS Θρά-
κης στο Αρίστεινο, παρουσίασε 
μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο διευθυντής του κ. Γιώργος Βα-
φέας.

Με αφορμή την εκστρατεία 
βοήθειας που αναλαμβάνουν 
φορείς και σχολεία ιδιαιτέρως 
του Βορείου Έβρου, ο κ. Βα-
φέας έσπευσε να ευχαριστήσει 
ολόθερμα όλους όσοι έμπρα-
κτα δείχνουν το ενδιαφέρον 
τους (κόντρα στις δυσάρεστες 
επιπτώσεις της οικονομικής κρί-
σης και της πανδημίας ), σημειώ-
νοντας ότι η συγκεκριμένη δομή 
δεν είχε ποτέ καμία κρατική επι-
χορήγηση.

Εδώ και 31 χρόνια η Θράκη 
φιλοξενεί δομές των παιδικών 
χωριών SOS τόσο στο Αρίστηνο, 
όσο και στην Κομοτηνή με ένα 
Κέντρο Στήριξης, ενώ στις Σάπ-
πες η δομή βρίσκεται ακόμη σε 

εκκρεμότητα και το Συμβουλευ-
τικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού – 
Οικογένειας έχει σταματήσει την 
λειτουργία του εδώ και χρόνια 
για οικονομικούς λόγους.

Στο Αρίστεινο επιπροσθέτως, 
λειτουργεί και ένα Κέντρο Ημέ-
ρας για παιδιά με αναπηρία, τα 
οποία μεταφέρονται με λεωφο-
ρείο στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο όπου δραστηριοποιούνται 
παρουσία ειδικών (εικαστικού 
κοινωνικού λειτουργού νοση-
λεύτριας κα)

Στα πέντε σπίτια που λειτουρ-
γούν στο χωριό φιλοξενούνται 
20 παιδιά ηλικίας 6 μέχρι 19 
χρονών μαζί με μια φοιτήτρια 
και εν φαντάρο και μια κυρία 
που έχει το ρόλο της μητέρας, 
αναλαμβάνοντας να τα μεγα-
λώσει σαν δικά της.

«Εμείς δεν διώχνουμε τα παι-
διά μας όταν γίνουν 18 όπως 
συμβαίνει σε άλλα ιδρύματα το-

νίζει ο κ. Βαφέας τα κρατάμε δι-
ότι θεωρούμε ότι δεν μπορούν 
να σταθούν ακόμη στα πόδια 
τους φροντίζοντας τις σπουδές 
τους η και κάποιες δεξιότητες 
που επιθυμούν να μάθουν. Οι 
συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ 
μας δεν σπάνε ποτέ»

Η αγωνία και η ανησυχία του 
κ .Βαφέα εστιάζεται στο αν η 
δομή αυτή θα μπορέσει να επι-
βιώσει, λόγω των αυξημένων 
λειτουργικών εξόδων. Δίνοντας 
ενα παράδειγμα ανέφερε πως 

για την θέρμανση του χωριού 
σε μηνιαία βάση απαιτούνται 8 
με 8,5 τόνοι πετρελαίου.

«Θα είμασταν ευγνώμονες 
αν κάποια επιχείρηση η εταιρεία 
από τον Έβρο θα μπορούσε να 
αναλάβει το κόστος λειτουργίας 
του Κέντρου Ημέρας όχι μόνο 
για τα παιδιά αλλά και για τις 
οικογένειες τους. Δυστυχώς τα 
πράγματα είναι πολύ δύσκολα. 
Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί σε 
σεζόν σχολείου, δεν μπορούμε 
να το στερήσουμε από τα παιδιά. 

Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε 
άλλα παιδικά χωριά SOS Μό-
νο στον Έβρο υπάρχει. Είναι μια 
δωρεάν παροχή προς τους κα-
τοίκους της ευρύτερης περιοχής 
της Αλεξανδρούπολης.»

Οι επιπτώσεις της οικονομι-
κής κρίσης αλλά και της πανδη-
μίας είχαν αρνητικό αντίκτυπο 
στις προσφορές όσων το επιθυ-
μούσαν, αν και υπάρχουν ορισμέ-
νοι που δεν τους έχουν ξεχάσει.

«Μέχρι τώρα επιβιώναμε 
πότε εύκολα πότε δύσκολα, το-

νίζει ο κ. Βαφέας. Ποτέ όμως 
δεν έχουμε λύσει τα οικονομικά 
μας προβλήματα. Αυτά είναι μια 
πραγματικότητα για μας,»

Κι όπως κατέληξε αν κάποιος 
επιθυμεί να συνεισφέρει στο παι-
δικό χωριό μπορεί τώρα τις γιορ-
τές να προσφέρει δωροεπιταγές, 
για ρούχα, παπούτσια, αθλητικά 
είδη και τρόφιμα που και απα-
ραίτητα είναι αλλά και χαρά θα 
δώσουν στα παιδιά.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Αγώνας επιβίωσης στο παιδικό 
χωριό SOS Θράκης

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΔΕΝ 
ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΚΆΜΙΆ ΚΡΆΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
                               
Μείζονος σημασίας το να αναλάβει 
κάποια επιχείρηση από τον Έβρο το 
κόστος λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευ-
νες των αστυνομικών Αρχών για 
την ταυτοποίηση άγνωστης μέ-
χρι στιγμής δράστιδας, η οποία 
την 14-12-2021 εξαπάτησε 
ημεδαπή στην Αλεξανδρούπο-

λη. Συγκεκριμένα, η δράστιδα 
επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 
παθούσα και με διάφορα τεχνά-
σματα και προφάσεις κατάφερε 
να αποσπάσει τα τραπεζικά της 
στοιχεία και να αφαιρέσει από 
τον τραπεζικό της λογαριασμό 
το χρηματικό ποσό των 29.910 
ευρώ. Την προανάκριση ενεργεί 
η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλε-
ξανδρούπολης.

Αφαίρεσαν από τραπεζικό 
λογαριασμό 29.910 ευρώ

Χρήσιμα στατιστικά στοιχεία  σχε-
τικά με την συμπεριφορά της Covid  
στον μαθητικό πληθυσμό έδωσε μι-
λώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο θε-
ματικός Αντιπεριφερειάρχης Υγείας 
ΑΜΘ κ. Κώστας Βενετίδης.

Με αφορμή την ύφεση κρουσμά-
των που παρατηρείται στον νομό 
Έβρου το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα ο κ. Βενετίδης έσπευσε να ανα-
φέρει ότι το προηγούμενο διάστημα 
τα κρούσματα, προέρχονταν  από 
μαθητές Γυμνασίου και των πρώ-
των τάξεων του Λυκείου ενώ ση-
μείωσε με έμφαση ότι οι μαθητές 
της τρίτης τάξης Λυκείου στον Νο-
μό,  έχουν εμβολιασθεί σε ένα πο-
σοστό 60 με 70%.

Όπως εξηγείται η κίνηση αυτή 
των μαθητών γίνεται για να δια-
σφαλίσουν την απρόσκοπτη προ-
ετοιμασία και συμμετοχή τους στις 
Πανελλήνιες εξετάσεις.

Σημαντικά όμως είναι και τα στοι-
χεία που ανέφερε για τον αριθμό 
των κρουσμάτων στους μαθητές  
σε όλη την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη.

Σύμφωνα με τον κ. Βενετίδη και 
με αφορμή τα στοιχεία που υπάρ-
χουν από τα σχολεία της περιφέρει-

ας  6.000 κρούσματα σημειώθηκαν 
σε μαθητές από 2000  εκπαιδευτικά 
τμήματα,  κατά μέσο όρο 3-4 παι-
διά ανά τμήμα με απόκλιση αλλού 
να είναι περισσότερα η λιγότερα.

Ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός 
όπως διαβεβαίωσε ο θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης ότι μόνο δυο 
τμήματα  σε όλη την περιφέρεια 
έκλεισαν,  αρχικά ένα σχολείο στο 
Δοξάτο Δράμας και ένα ολιγομελές 
σχολείο στην Ρούσσα του Ορεινού 

Όγκου Σουφλίου όπου νόσησαν τα 
μισά παιδιά.

Αναφορικά με τα κρούσματα που 
εμφανίσθηκαν το τελευταίο τρίμηνο 
στην περιφέρεια φαίνεται ότι ένα 
ποσοστό 5% αυτών έκανε εισαγω-
γή στο Νοσοκομείο ενώ δεν υπάρ-
χει μέχρι στιγμής καμία αναφορά για 
κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον 
σε όλη την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη.
ertnews.gr - Μ. Μανάκα

Βενετίδης: 6000 κρούσματα 
σε μαθητές στην ΑΜ-Θ
 Κατά 70% 
εμβολιασμένοι οι 
τελειόφοιτοι Λυκείου 
στον Έβρο

Αλεξανδρούπολη: 
Απάτη με λεία – 
“μαμούθ” !  



Η ΓΝΩΜΗ
20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20218  ΣΥΝΣΝΤΕΥΞΗ 

Μετά το πρώτο βιβλίο  «Η Αλφαβητο-
χώρα – Το Ομικρομικρούλη», η Ανδρνί-
κη Παντελίδου  παρουσιάζει το δεύτερο  
παραμύθι της  με τίτλο «Η Αλφαβητο-
χώρα σε καραντίνα» από τις Εκδόσεις 
24γράμματα, με την εικονογράφηση της 
Κατερίνας Χονδρομπίλα. 

Ένα επίκαιρο βιβλίο, που εστιάζει 
στην πρωτόγνωρη κατάσταση που βι-
ώνουμε, με φόβο, ανασφάλεια, εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση και νέα δεδομέ-
να γύρω από την κοινωνικοποίηση και 
την μάθηση.  

Η κα Παντελίδου μιλά σήμερα για 
το συναρπαστικό ταξίδι της στον κόσμο 
του παιδικού βιβλίου, για τον σχολικό 
εκφοβισμό, αλλά και το ρόλο των γο-
νέων στην σχέση που θα αναπτύξουν 
τα παιδιά με το διάβασμα, αφού, όπως 
λέει «τα παιδιά δεν μας ακούν…μας αντι-
γράφουν».

Η συνέντευξη
-Τι σκέφτεστε όταν γράφετε ένα 
κείμενο, μια ιστορία για παιδιά;

  Τα παιδιά δεν είναι εύκολο κοινό, 
είναι αυστηροί κριτές και η γνώμη τους 
με ενδιαφέρει. Όταν γράφω ένα κείμενο 
για παιδιά σέβομαι πάντα το εύπλαστο 
της ηλικίας τους και το δικαίωμα τους 
για ένα αισιόδοξο τέλος, όσο δύσκολο 
κι αν είναι το θέμα του. Το κείμενο μου οφείλει να 
διδάσκει μέσα από την ιστορία που ξετυλίγεται. 
Πρωταρχικός μου σκοπός είναι το κείμενο να γο-
ητεύει τους μικρούς αναγνώστες, να διασκεδάζει, 
να διδάσκει, να διευρύνει τους δημιουργικούς τους 
ορίζοντες και να καλλιεργεί την φαντασία τους. 

-Ποια είναι τα οφέλη του να διαβάζουμε 
βιβλία στα παιδιά μας;

  Τα οφέλη είναι πολλά περισσότερα από όσα 
νομίζουμε. Μπορούμε να αρχίζουμε να διαβάζου-
με βιβλία στα παιδιά μας από την βρεφική και την 
νηπιακή ηλικία. Στη εποχή μας υπάρχουν εκατομμύ-
ρια επιλογές για να διαβάσουμε βιβλία στα παιδιά 
μας. Όταν διαβάζουμε βιβλία στα παιδιά καθημε-
ρινά έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάγνωση, 
εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Αυτό όχι μόνο τα 
βοηθά να κατανοήσουν τον κόσμο αλλά προοδεύ-
ουν ταχύτερα και ο γραπτός και προφορικός τους 
λόγος βελτιώνεται.

-Από πόσο νωρίς πρέπει να φέρνουμε τα 
παιδιά σε επαφή με τα βιβλία;

  Εγώ θα σας έλεγα…πριν ακόμα γεννηθούν. 
Υπερβολή; Όχι, δεν νομίζω. Θέλω να πω ότι θα ήταν 
σωστό να τους διαβάζουμε βιβλία από τη βρεφική 
ηλικία, από τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Τότε τα 
παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι γίνεται στον 
κόσμο που τα περιβάλει και σαν σφουγγαράκια 
αρχίζουν να απορροφούν όλα τα ερεθίσματα που 
δέχονται. Αργότερα όταν θα μπορούν μόνα τους 
να ξεφυλλίζουν βιβλία, να βλέπουν εικόνες…εμείς 
πρέπει να είμαστε εκεί…πρόθυμοι να τους εξηγή-
σουμε και να τους εμφυσήσουμε την αγάπη μας 
για τα βιβλία.

-Εσάς σας διάβαζαν παραμύθια μικρή;
  Κάθε βράδυ.. μπορεί και το απόγευμα. Σε αυτό 

ήμουν πολύ τυχερή…και ο πατέρας και η μητέρα 
μας διάβαζαν παραμύθια. Η μητέρα μου  σκαρφι-
ζόταν και δικές της ιστορίες που με το πέρασμα 
των χρόνων έχουν λίγο ξεθωριάσει από τη μνήμη 
μου. Θυμάμαι όμως τη φιγούρα της στο δωμάτιό 
μας, την αγάπη και τη στοργή της. Ο πατέρας μου 
μας διάβαζε πάντα ένα παραμύθι νωρίς το απόγευ-
μα. Εγώ και η αδελφή μου μεγαλώνοντας θέλαμε 
να ακούμε περισσότερες ιστορίες και να αποκοι-

μηθούμε με αυτές. Όταν πήγα στο δημοτικό και 
έμαθα να διαβάζω και να γράφω…διάβαζα εγώ τα 
παραμύθια στην αδελφή μου. Ακόμη και σήμερα 
που τα δικά μου παιδιά έχουν μεγαλώσει ..ακόμη 
και τώρα αγοράζω παραμύθια.

Θα σας πω μια φράση που έλεγε ο Αϊστάιν
Αν θέλετε το παιδί σας να γίνει έξυπνο, διαβά-

στε του παραμύθια.
Αν θέλετε το παιδί σας να γίνει ακόμη πιο έξυ-

πνο, διαβάστε του περισσότερα παραμύθια.

-Υπάρχουν ωστόσο παιδιά τα οποία λένε 
ότι δεν τους αρέσει το διάβασμα. Ποια 
είναι η γνώμη σας;

Δεν υπάρχει παιδί που μισεί το διάβασμα. Υπάρ-
χουν μόνο παιδιά που δεν έχουν βρει το κατάλ-
ληλο βιβλίο..

-Ποιο βιβλίο είναι αυτό που σας άρεσε 
σαν παιδί;

 Δύσκολο να ξεχωρίσω…Όλα έχουν αφήσει το 
αποτύπωμά τους στη ψυχή μου. Ένα βιβλίο που 
θα έλεγα είναι: Η τούρτα στον ουρανό του Τζάνι 
Ροντάρι. Ο Ροντάρι έφτιαξε αυτήν την ιστορία με 
την φαντασία του θέλοντας να στείλει ένα μήνυ-
μα ειρήνης σ’ όλο τον κόσμο. Είναι ένα πανέξυπνο 
παραμύθι στο οποίο βλέπουμε πως μια ατομική 
βόμβα γίνεται μια καταπληκτική τούρτα που θα 
χορτάσει όλα τα παιδιά..

-Πώς εμπνευστήκατε την 
Αλφαβητοχώρα, τον Ομικρομικρούλη;

  Η σκέψη ήταν αστραπιαία, καθοριστική και 
αφοπλιστική. Μπήκε σαν σίφουνας στο μυαλό 
μου. Λατρεύω τα μαθηματικά. Το μηδέν…η σκέψη 
ότι δεν είναι τίποτα. Ένα σύμβολο που δεν αντι-
προσωπεύει κάτι. Η μεταφορά του στο κόσμο της 
γλώσσας ήρθε ξαφνικά και έλαμψε στη σκέψη μου. 
Όλα τα υπόλοιπα κύλησαν σαν το διάφανο νερό.

-Νιώσατε ποτέ τον εκφοβισμό σαν 
μαθήτρια;

  Θυμάμαι πολλά περιστατικά σαν μαθήτρια…
περιστατικά που έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη 
μου. Θυμάμαι παρέες συμμαθητών να κοροϊδεύ-
ουν άλλα παιδιά και ειδικά σε μία συμμαθήτριά μου 
λεπτοκαμωμένη και ήρεμη. Όπως και το αντίθετο 

κορόιδευαν έναν συμμαθητή μου με περισσότερα 
κιλά, ο οποίος δεν τα κατάφερνε τόσο καλά στο 
ποδόσφαιρο και γενικά στη γυμναστική. Αυτός ο 
συμμαθητής δεν συμμετείχε σε καμία ομάδα και 
ντρεπόταν να κάνει γυμναστική. 

-Μιλήστε μας για τον εκφοβισμό.
  Είμαι εκπαιδευτικός με πολλά έτη προϋπη-

ρεσίας στην τάξη. Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα 
να βρω καλύτερο επάγγελμα. Η καθημερινή μου 
επαφή με τα παιδιά είναι αναζωογονητική, Κάθε 
μέρα είναι διαφορετική. Στα χρόνια που πέρασαν 
έχω δει παιδιά που βιώνουν τον εκφοβισμό και δεν 
τολμούν να το πουν γιατί ντρέπονται ή φοβούνται. 
Πιστεύουν ότι εάν πουν κάτι θα θυμώσουν τα παι-
διά που τον εκφοβίζουν και μετά τα πράγματα θα 
είναι χειρότερα γι’ αυτόν. Πολλά παιδιά νιώθουν 
ότι αυτά φταίνε. Η σκέψη τους είναι σχεδόν ενο-
χική και νομίζουν ότι εκείνα προκάλεσαν αυτή την 
κατάσταση.

-Πώς νομίζετε ότι θα πρέπει να το εξηγήσουν 
στο παιδί; Τι πρέπει να του πουν ώστε να 
καταλάβει ότι δεν φταίει αυτό; Να καταλά-
βει ότι πρέπει να μιλήσει στους γονείς, στην 
δασκάλα του.

  Πρώτα οι γονείς και έπειτα οι εκπαιδευτικοί 
θα πρέπει να παρατηρούν τις συμπεριφορές των 
παιδιών. Εάν βλέπουν κάποια ξαφνική αλλαγή στη 
συμπεριφορά, στη διάθεση τους θα πρέπει να τους 
προβληματίσει. Θα πρέπει να κουβεντιάσουν με το 
παιδί τους για τον εκφοβισμό και προσπαθήσουν 
να του εξηγήσουν ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα 
να  φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Με κάθε τρόπο να 
επιβραβεύσουν το παιδί που συμμετείχε στην κου-
βέντα και να καταλάβει ότι δεν πρέπει να νομίζει ότι 
με την κουβέντα αυτή…μαρτύρησε το γεγονός σε 
αυτούς. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο μαρτυράω 
και στο ζητάω βοήθεια. Πρέπει να υπάρχει αυτή η 
επικοινωνία με τον δάσκαλο και με τους γονείς.

Επίσης σημαντικό…οι εκπαιδευτικοί το γνωρί-
ζουν και καθημερινά προσπαθούν.

 Ως εκπαιδευτικός γνωρίζω καλά ότι πρέπει να 
πλησιάσω το παιδί, να έχω όλη τη διάθεση να το 
ακούσω. Το παιδί να το εισπράξει αυτό…να το κα-
ταλάβει. Δεν πρέπει να το κρίνω ή να θυμώσω με 
αυτό που θα ακούσω. Το παιδί χρειάζεται να νιώ-

σει ότι είναι ασφαλές. 

-Κυρία Παντελίδου 
πώς αποφασίσατε να 
ασχοληθείτε με τη 
συγγραφή παιδικών 
βιβλίων;

  Θυμάμαι ότι από το δημο-
τικό μου άρεσε να γράφω εκ-
θέσεις και ιστορίες ..που αργό-
τερα τις διάβαζα στην μητέρα 
μου, στην αδελφή μου και στις 
φίλες μου. Ως δασκάλα αφηγού-
μαι πολλές ιστορίες στους μα-
θητές μου, τους διαβάζω βιβλία 
στην ώρα της Φιλαναγνωσίας. 
Έπειτα συζητάμε με τα παιδιά…
αν τους άρεσε το βιβλίο, ζωντα-
νεύουμε τους χαρακτήρες και το 
δραματοποιούμε…παίζουμε ένα 
μικρό θεατρικό. Οπότε όπως κα-
ταλαβαίνετε δεν ήταν μία από-
φαση της στιγμής…ήταν όνειρο 
ζωής.. που με τα χρόνια υπηρε-
σίας μου σε δημοτικά σχολεία… 
έγινε πραγματικότητα. Διαβάζω 
πολλά βιβλία που θα ήθελα να 
τα είχα γράψει εγώ...αλλά πι-
στεύω ότι θα προσπαθήσω να 
δώσω ότι καλύτερο έχω…για-
τί αγαπώ τα παιδιά..αλήθεια τα 

αγαπώ πάρα πολύ!

-Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ένας 
γονιός για να αγαπήσει το παιδί του 
βιβλία;

Πολλοί γονείς μου κάνουν αυτήν την ερώτηση. 
Με ρωτάνε γιατί δεν με ακούει το παιδί μου όταν 
του λέω να διαβάσει παιδικά βιβλία; 

Θα ήθελα απλώς να πω δυο λόγια και να σας 
προβληματίσω.

 Τα παιδιά δεν μας ακούν…μας αντιγράφουν.
Πιστεύω καταλάβατε τι εννοώ!!!

-Το βιβλίο σας προωθεί τη φιλία και τη συνερ-
γασία. Είστε αισιόδοξη ως άνθρωπος; Πιστεύ-
ετε ότι ο κόσμος μας μπορεί να γίνει πιο αν-
θρώπινος με μικρές αλλά ουσιαστικές πράξεις;

  Είμαι αισιόδοξη, αγαπώ τη ζωή. Κάθε μέρα 
είναι μια καινούρια αρχή. Όλοι μπορούμε να συμ-
βάλλουμε ώστε ο κόσμος μας να γίνει πιο ανθρώ-
πινος. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον συμπολίτη 
που βρίσκεται σε ανάγκη. Όλοι μαζί μπορούμε 
να δημιουργήσουμε κάθε όμορφη στιγμή, να μην 
υπάρχει αδικία πάνω στη γη. Να δημιουργήσουμε…
ναι.. γιατί πιστεύω ότι η ζωή και η δημιουργία πά-
νε μαζί, όπως έχει πει και η κα Κάρμεν Ρουγγέρη.

Ανδρονίκη 
Παντελίδου

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΒΙΒΛΙΩΝ

«Σκοπός μου το κείμενο να γοητεύει 
να διασκεδάζει, να διδάσκει, τους 
μικρούς αναγνώστες»
Συνέντευξη με την συγγραφέα παιδικών βιβλίων και εκπαιδευτικό Ανδρονίκη Παντελίδου με 
αφορμή το δεύτερο  παραμύθι της  

Η Ανδρονίκη Παντελίδου κατάγεται από τη 
Δράμα και ζει στην Κομοτηνή. Είναι παντρε-
μένη και μητέρα δύο αγοριών. Αποφοίτησε 
από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος με ειδίκευση στην Οργάνωση 
και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων.
Εργάζεται σε δημοτικό σχολείο της Κομοτη-
νής ως εκπαιδευτικός και είναι συγγραφέας 
παιδικών και εκπαιδευτικών βιβλίων. Συνερ-
γάζεται με τοπικούς φορείς για την προώ-
θηση της φιλαναγνωσίας.
Έχει συμμετάσχει με άρθρα της σε παιδαγω-
γικά συνέδρια και διεθνή περιοδικά.

Βογραφικό
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τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

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;

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εγκαι-
νιάζει ένα ολοκληρωμένο και στοχευ-
μένο πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων 
στα όριά του «με γνώμονα τη βιώσιμη 
ανάπτυξη του τόπου μας και με απώ-
τερο στόχο την ευαισθητοποίηση των 
δημοτών» και ιδιαίτερα των νέων αν-

θρώπων σε θέματα προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της 
δημοτικής αρχής, την Παρασκευή έγι-
νε η αρχή από το πάρκο Αλτιναλμάζη 
φυτεύοντας περίπου 100 δέντρα βε-
λανιδιές και αριές.

«Σε αυτή μας την προσπάθεια δεν 
είμαστε μόνοι μας. Έχουμε πολύτι-
μους βοηθούς μαθητές και μαθήτρι-
ες από τα σχολεία του Δήμου μας.

Ευχαριστούμε πολύ τη Διεύθυν-
ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ν. Έβρου και τους 
καθηγητές των 
σχολείων μας που 
ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα του 
Δημάρχου Γιάννη 
Ζαμπούκη συνδρά-
μοντας στη δενδρο-
φύτευση».

Παρόμοιες δρά-
σεις θα συνεχιστούν 
στο επόμενο χρονι-
κό διάστημα και σε 
άλλα σημεία του 
Δήμου μας…

100 δέντρα φυτεύθηκαν 
στο πάρκο Αλτιναλμάζη

ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΆ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΜΆΘΗΤΕΣ 
ΤΏΝ ΣΧΟΛΕΙΏΝ ΜΆΣ     

Δενδροφύτευση με βελανιδιές και άριες, ενώ 
παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν στο επόμενο 
χρονικό διάστημα    
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Αφιέρωμα

Θρησκευτικά μνημεία και τουρισμός στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Κ
άποιες φορές ξεχνάμε ή υποτι-
μούμε το ότι η Ανατολική Μα-
κεδονία και η Θράκη αποτέλε-
σε τη βάση για τη διάδοση του 
Χριστιανισμού σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και ότι εδώ βρίσκονται 

σε λειτουργία ή σε μνημειακή μορφή, μο-
ναστήρια και ναοί, από τα παλαιότερα στην 
Ευρώπη με μεγάλη πνευματική αξία και πα-
ράδοση για τον Χριστιανισμό. Η επισκεψι-
μότητα τους, με βάση την πίστη, την πνευ-
ματική ανύψωση και αναζήτηση,  είναι το 
κυρίαρχο, προσφέρει όμως ευκαιρίες να 
ωφεληθούν περαιτέρω και οι τοπικές κοι-
νωνίες. Συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, 
προσφέρει έσοδα για να συντηρηθούν οι 
χώροι αλλά και εισόδημα σε μεγάλο τμή-
μα της κοινωνίας που διαβιώνει γύρω από 
αυτά τα θρησκευτικά μνημεία. Δεν πρέπει 
να το υποτιμήσουμε ή να το αγνοήσουμε. 

 Πλησιάζοντας στα Χριστούγεννα είναι 
επίκαιρο να θυμηθούμε γιατί ο λεγόμενος 
θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να αποτελέ-
σει μία παράμετρο που μπορεί να αποδώσει 
πρόσθετα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 
περιοχή μας. Οι επισκέπτες – προσκυνητές, 
είναι καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσι-
ών με συνέπεια να απασχολείται ένας μεγά-
λος αριθμός επαγγελματιών. Παράλληλα, ο 
θρησκευτικός τουρισμός, όπως και οι άλλες 
μορφές του ονομαζόμενου «εναλλακτικού 
τουρισμού», δηλαδή του τουρισμού που 
ακολουθεί διαφορετικό τρόπο οργάνωσης 
από αυτόν του μαζικού τουρισμού και στη-
ρίζεται κατά κανόνα στην αξιοποίηση δια-
φορετικών πόρων από το κυρίαρχο μοντέλο 
τουρισμού (ήλιος – θάλασσα) με ήπιο και 
αειφόρο τρόπο, αποτελεί ένα υπολογίσι-
μο τμήμα της τουριστικής αγοράς και μά-
λιστα είναι το τμήμα που εμείς στην Ανα-
τολική Μακεδονία και τη Θράκη μπορούμε 
να υπηρετήσουμε και έχουμε περισσότερο 
ανάγκη να αναπτύξουμε. Πρόσθετα υπάρ-
χουν μορφές του εναλλακτικού τουρισμού, 
οι οποίες μπορούν να συνδυασθούν με τον 
θρησκευτικό τουρισμό, όπως ο πολιτιστι-
κός, ο αγροτουρισμός, ο εκπαιδευτικός, ο 
επιστημονικός, ο ορεινός, ο χειμερινός και 
ο περιηγητικός τουρισμός.

 Ας θυμηθούμε λοιπόν κάποιους εμβλη-
ματικούς θρησκευτικούς χώρους που έχου-
με εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη 
Θράκη και μπορούν να είναι η βάση για να 
αναπτύξουμε περαιτέρω και το θρησκευτι-
κό τουρισμό: 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ στην 
Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

 Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 
Δράμα: Στο Συνοικισμό Πρασινάδας, στους 
πρόποδες του βουνού Παγκάλου, δεσπόζει 
η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος. Είναι χτισμένη στα χαλάσματα Βυζαντι-
νού Μοναστηριού, που βρισκόταν θαμμένο 

εκεί επί 8 αιώνες (485μ.Χ-1204μ.Χ.) χωρίς 
να γνωρίζει κάποιος την ύπαρξή του. Στην 
τοποθεσία όπου υπάρχει πλέον το σημερινό 
μοναστήρι βρέθηκαν λείψανα αγίων, μαρ-
τυρησάντων υπό τους σταυροφόρους το 
1204 μ.Χ. κατά την 4η σταυροφορία.

 Ιερά Μονή Αναλήψεως του 
Σωτήρος, Δράμα: Στο συνοικι-
σμό των Ταξιαρχών Δράμας 
(Σίψα) είναι χτισμένη η Ιερά 
Μονή Αναλήψεως του Σω-
τήρος. Ο μακαριστός πα-
τήρ Γεώργιος Καρσλίδης 
(1901 - 1959) υπήρξε ο 
πρώτος «οικιστής» της μο-
νής κατά το έτος 1930. Στο 
χώρο της Μονής βρίσκεται ο 
τάφος του Αγίου. Στις μέρες μας 
στη Μονή ανθεί μια πολυπληθής 
γυναικεία αδελφότης μονα-
ζουσών που μετά από πολλά 
χρόνια αποφάσισε να έρθει 
και να επανδρώσει το ταπεινό 
ασκητήριο του Αγίου.

Η διάδοση του Χριστιανισμού 
στην Ευρώπη αρχίζει εδώ κι εδώ 
βαπτίζεται από τον Απόστολο 
Παύλο η Λυδία, η πρώτη Χριστιανή 
στην Ευρώπη. 

Βαπτιστήριο Λυδίας – Βασιλική Α’ , Καβά-
λα: Στη σημερινή Λυδία Καβάλας, βρίσκεται 
το σημείο όπου ο Απόστολος Παύλος βά-
φτισε την πρώτη Χριστιανή της Ευρώπης, 
τη Λυδία. Κάθε χρόνο στην γιορτή της Αγί-
ας Λυδίας της Φιλιππισίας στις 20 Μαΐου 
γίνονται βαφτίσεις χριστιανών. Σχεδόν δί-
πλα βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος των 
Φιλίππων με τη Βασιλική Α’. Πρόκειται για 
μία από τις μεγαλοπρεπέστερες βασιλικές 
κατά τους χρόνους της λειτουργίας της με 
έτος ίδρυσης περί το 500 μ.Χ. Σε καλή κα-
τάσταση διατηρείται το βαπτιστήριο αλλά 
και η κρύπτη όπου φυλακίσθηκε ο Απόστο-
λος Παύλος.

 Ιερά Μονή Παναγίας Εικο-
σιφοινίσσης, Καβάλα: Στο Παγ-
γαίο όρος, φιλοξενείται εδώ και 
16 αιώνες το αρχαιότερο μο-
ναστηριακό κτίσμα της Μακε-
δονικής γης, η Ιερά Μονή της 
Υπεραγίας Θεοτόκου της Εικο-
σιφοινίσσης. Κατά την παράδο-
ση ο επίσκοπος Φιλίππων Σώ-
ζων ίδρυσε ναό και μοναστικό 
οικισμό στη θέση Βίγλα, 50 μέ-
τρα ανατολικά της σημερινής 
Μονής. Το 518 μ.Χ. φτάνει στο 
Παγγαίο από τα Ιεροσόλυμα, ο 
Άγιος Γερμανός, ο οποίος και 
ξεκινά την ανοικοδόμηση του 
Μοναστηριού στη σημερινή του 
θέση.

Στην είσοδο της Ευρώπης, στο βορειοα-
νατολικό τμήμα της Ελλάδας, η Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα 
στην Ανατολή και τη Δύση, το Βορρά 

και το Νότο.
 Ιερά Μονή Αγίου Σίλα, Καβάλα: 
Κατά την παράδοση στο σημείο 

αυτό κάθισαν να ξεκουρα-
στούν ο Απόστολος Παύ-
λος και οι συνεργάτες του 
Σίλας, Τιμόθεος και Λου-
κάς. Αυτό εξάλλου αναφέ-
ρει και η μαρμάρινη στή-
λη που βρίσκεται σήμερα 

μπροστά και λίγο αριστερά 
από το Καθολικό της μονής.
 Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορίου 

Θεολόγου, Νέα Καρβάλη Καβάλας: 
O Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορί-
ου Θεολόγου Νέας Καρβάλης 
βρίσκεται 10 χιλιόμετρα από 
την πόλη της Καβάλας. Χτί-
σθηκε εδώ προς τιμήν του 

Αγίου και μεγάλου Ιεράρχη. Είναι ιδίου αρ-
χιτεκτονικού ρυθμού όπως του Γκέλβερι της 
Μικράς Ασίας. Ο Ναός είναι αφιερωμένος 
στον διαπρεπή λόγιο Γρηγόριο Θεολόγο ή 
Ναζιανζηνό και από το 1924 φυλάσσεται 
εδώ το σεπτό σκήνωμα του, τοποθετημένο 
σε χρυσή λάρνακα.

 Ιερά Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Θά-
σος: Η γυναικεία Ιερά Μονή του Αρχαγγέ-
λου Μιχαήλ αποτελεί μετόχι της Ιεράς Μο-
νής Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Στη θέση 
αυτή ο ασκητής Λουκάς, υπακούοντας στο 
πρόσταγμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, έχτι-
σε το 1110 μ.Χ. μικρό εκκλησάκι μέσα στο 
οποίο ανέβλυσε αγίασμα. Μετά από χρόνια 
στην εκκλησία κατέληξε ο Τίμιος Ήλος (το 
καρφί που μπήκε στο δεξί χέρι του Εσταυ-
ρωμένου Χριστού). Η χάρη του Αρχαγγέλου 
και η μοναδικότητα του Τιμίου Ήλου είναι 
αιτία μεγάλης προσέλευσης προσκυνητών.

Ιδιαίτερης καλαισθησίας μοναστή-
ρια και ναοί του Χριστιανισμού, με 
ιστορία που μας πηγαίνει στους πολύ 
παλιούς καιρούς, στέκονται ακλόνη-
τα σε πολλά σημεία της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

 Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμούς, Ξάνθη: 
Το μοναστήρι βρίσκεται βόρεια της Ξάνθης 
επάνω σε ένα βράχο που δεσπόζει στην 
χαράδρα του Κοσύνθου. Ο ναός τιμάται 
στην κοίμηση της Θεοτόκου, εορτάζει όμως 
στις 23 Αυγούστου, κατά την απόδοση της 
εορτής της Κοιμήσεως. Το όνομα της Μο-
νής προέρχεται από την εύρεση της θαυ-
ματουργής εικόνας της Παναγίας μέσα σε 
καλαμώνα, στην παράχθια περιοχή του πο-
ταμού Κόσυνθου.

Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, 
Ξάνθη: Στις παρυφές του ορεινού όγκου, 
σε εξαιρετικά θαυμάσια θέση, πάνω ακρι-
βώς από τη Ξάνθη, βρίσκεται η Παναγία η 
Αρχαγγελιώτισσα. Το μοναστήρι κατά μια 
εκδοχή πήρε το όνομα του από την μικρή 
θαυματουργή εικόνα του 16ου αιώνα πού 
παριστάνει την Θεοτόκο να παραστέκεται 
από τους αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχα-
ήλ και η οποία έχει την επιγραφή «Αρχαγ-
γελιώτισσα». Γιορτάζει στις 15 Αυγούστου 
όπου πραγματοποιείται πανθρακικό προσκύ-
νημα. Στην ανατολική πτέρυγα της Μονής 
στεγάζεται το Εκκλησιαστικό Μουσείο της 
Μητροπόλεως Ξάνθης.

 Μονή Αγίου Νικολάου, Ξάνθη Πόρτο-Λά-
γος: Ο ναός του Αγίου Νικολάου είναι μετό-
χι της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Βρίσκεται 
στη νησίδα της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδας 
κοντά στον ψαράδικο οικισμό Πόρτο - Λά-
γος. Η σπουδαία θρησκευτική και ιστορική 
του αξία, η πλούσια Αγιορείτικη κληρονο-
μιά και η φυσική ομορφιά που το περιβάλλει 
μέσα στον βιότοπο της λίμνης Βιστωνίδας, 
το καθιστούν πόλο έλξης πολλών προσκυ-
νητών επισκεπτών.

Επισκοπικός ναός, Πολύστυλο Αβδήρων: 
Πρόκειται για τρίκλιτη μεσοβυζαντινή βασι-

λική που αποτελείται από ανοι-
κτή στοά, νάρθηκα, κυρίως ναό, 
που διαιρείται σε κλίτη με ισχυ-
ρούς πεσσούς, και ιερό. Το δά-
πεδο αποτελείτο από ανισομε-
γέθεις μαρμάρινες πλάκες και 
κάτω από αυτό βρέθηκαν τάφοι 
σύγχρονοι ή και μεταγενέστεροι 
του ναού. Στη βορειοδυτική γω-
νία του ναού προσκολλάται ένα 
τετράγωνο δωμάτιο που ερμη-
νεύθηκε ως επισκοπείο. Η ίδρυ-
ση του επισκοπικού ναού ανάγε-
ται στον 9ο αι. και η καταστροφή 
του στα μέσα του 14ου αι. Ο να-
ός θεμελιώθηκε πάνω στα ερεί-
πια παλαιότερης τρίκλιτης βασι-
λικής, τμήματα της οποίας είναι 

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΑΜΟΙΡΙΔΗ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

 Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος, Δράμα Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, Καβάλα Ιερά Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Θάσος

Μονή Αγίου Νικολάου, Ξάνθη Πόρτο-Λάγος
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ορατά στο κεντρικό και νότιο κλίτος. Σε 
αυτήν ανήκει και το προσαρτημένο στη βο-
ριοανατολική γωνία του επισκοπικού ναού 
βαπτιστήριο με οκταγωνικό σχήμα και κτιστή 
κολυμβήθρα στο σχήμα του σταυρού στο 
εσωτερικό του. Στη βόρεια πλευρά βρέθηκε 
ζωγραφιστός ένσταυρος ρόδακας, που χρο-
νολογείται στα τέλη του 11ου- αρχές 12ου 
αι. και σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο των Αβδήρων.

Φάροι μιας θρησκευτικής ιστορίας χι-
λίων χρόνων, οι εκκλησίες της περι-
οχής μαρτυρούν την παρουσία και τη 
μακρόχρονη παράδοση του ορθόδοξου 
χριστιανισμού στην περιοχή από την 
εποχή του Βυζαντίου.

 Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βα-
θυρρύακος, Κομοτηνή: Κατά την παράδοση 
η ιερά εικόνα της Παναγίας φανερώθηκε 
(εξ ου και Φανερωμένη) πριν από τριακό-
σια χρόνια στον Οθωμανό κύριο της γης, ο 
οποίος για τρεις μέρες έβλεπε φωτεινό όρα-
μα ένα Σταυρό στην κορυφή ενός δέντρου. 
Ακολούθως, κατ’ εντολή της Παναγίας, ενη-
μέρωσε το Μητροπολίτη και έσκαψαν στη 
ρίζα του δέντρου όπου βρήκαν τη θαυμα-
τουργή εικόνα. Στην περιοχή αυτή χτίζεται η 
Μονή της Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρ-
ρύακος όπου και εγκαθίσταται σε μαρμά-
ρινο θρόνο η θαυματουργή εικόνα. Στις 23 
Αυγούστου, ημέρα εορτασμού της, λαμβάνει 
χώρα πανθρακικής εμβέλειας προσκύνημα.

 Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
Κομοτηνή: Βρίσκεται στη πόλη της Κομο-
τηνής, στο εσωτερικό του φρουρίου στην 
ανατολική του πλευρά. Χτίστηκε την εποχή 

της τουρκοκρατίας (1800) πάνω στα θεμέλια 
βυζαντινού ναού, για το οποίο έχουμε ανα-
φορά στα 1548. Ο ναός στην σημερινή του 
μορφή είναι αναστηλωμένος και έχει κηρυ-
χθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Σημαντική 
από καλλιτεχνική άποψη είναι η θαυματουρ-
γή εικόνα της Παναγίας, που χρονολογείται 
μεταξύ 15ου και 16ου αιώνα, καθώς και το 
ξυλόγλυπτο εικονοστάσι της.

 Εκκλησιαστικό Μουσείο, Κομοτηνή: Ο 
χώρος του οθωμανικού Ιμαρέτ, όπου άλλοτε 
φαίνεται να υπήρχε ναός της Αγίας Σοφίας, 
είναι μετόχι της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέ-
τρας του Αγίου Όρους και στεγάζει σήμερα 
το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Κομοτηνής. 
Τα εκθέματα του τοποθετούνται χρονικά 
από τον 16ο αι. έως τις αρχές του 20ου αι. 
και αποτελούν μάρτυρες της μεταβυζαντι-
νής εκκλησιαστικής τέχνης της περιοχής.

 Το Παπίκιο δεσπόζει στο δυτικό τμήμα 
της οροσειράς της Ροδόπης και κυρίως τον 
11ο και 12ο αιώνα αποτελούσε ένα από τα 
πιο αξιόλογα μοναστικά κέντρα της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας. Σήμερα υπάρχει η 
Μονή Καυσοκαλύβη, βορειότερα της οποίας 
υπάρχουν τα ερείπια της βυζαντινής Μονής 
Παναγίας της Ελεούσας. Κι αυτός είναι μόνο 
ένας από τους «θαμμένους» θρησκευτικούς 
θησαυρούς της ευρύτερης περιοχής, καθώς 
σύμφωνα με ιστορικούς η μοναστική πολι-
τεία του Παπικίου Όρου «κρύβει» έως και 
360 μοναστήρια και κελιά μοναχών.

Λόγω της γειτνίασης με την Κωνστα-
ντινούπολη,την πρωτεύουσα της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας, εύλογα η Θράκη 
και η Ανατολική Μακεδονία είναι γεμά-

τη από σημαντικά λατρευτικά μνημεία.
 Μονή Παναγίας Πορταΐτισσας, Κορνο-

φωλιά Σουφλίου:Η Παναγία η Πορταΐτισσα, 
υπήρξε μεγάλο θρησκευτικό και πνευματι-
κό κέντρο καθώς λειτουργούσε σχεδόν σαν 
κρυφό σχολείο κατά τα χρόνια της Τουρκο-
κρατίας. Στη Μονή φυλάσσεται αντίγραφο 
ξακουστής εικόνας της Παναγίας του Αγίου 
Όρους, καθώς και λείψανα του ποδιού του 
Αγίου Χαραλάμπους.

 Ναός της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας, 
Φέρες: Η Παναγία η Κοσμοσώτηρα στις Φέ-
ρες, θεωρείται ένα από το καλύτερα δείγμα-
τα της κωνσταντινουπολίτικης τέχνης στον 
ελλαδικό χώρο. Σώζονται ως τις μέρες μας 
τμήμα των φρουριακών τειχών, ερείπια πύρ-
γων, μέρος του υδραγωγείου ενώ σε άριστη 
κατάσταση σώζεται και ο ναός. Εντυπωσι-
άζουν οι διασωζόμενες στο εσωτερικό του 
ναού τοιχογραφίες με παραστάσεις αγίων, 
ιεραρχών κ.α.

 Σπήλαιο Αγίων Θεοδώρων, Αλεξανδρού-
πολη: Μερικά χιλιόμετρα Β.Δ. του Άβαντα, 
σχεδόν δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή 
Αλεξανδρου-πόλεως – Κομοτηνής υπάρχει 
ένα σπήλαιο μέσα στο οποίο διαμορφώνε-
ται ένα παλαιό ασκητήριο με τοιχογραφίες, 
η μικρή εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων. Η 
σωζόμενη τοιχογράφηση χρονικά φαίνεται 
να καλύπτει διάφορες περιόδους, κυρίως 
όμως διακρίνονται δυο φάσεις που ανήκουν 
στον 11ο και 13ο αιώνα. Στα τοιχώματα του 
σπηλαίου, παρά τους βανδαλισμούς, μπορεί 
ακόμη ο επισκέπτης να διακρίνει της εξαι-
ρετικής τέχνης τοιχογραφίες. Η πρόσβαση 
γίνεται διασχίζοντας αγροτικό δρόμο μέσα 
από μία καταπληκτική διαδρομή με πολλά 

ρέματα και φυσική ομορφιά.

Μοναστήρια, ναοί και θρησκευτικά μνη-
μεία μαρτυρούν την επιμονή στη πίστη 
και την παράδοση. Η Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη αποτελεί μία από 
τις σημαντικότερες κοιτίδες του Χρι-
στιανισμού.

 Εκκλησία Παναγίας Κρημνιώτισσας: Στη 
νότια πλευρά της Σαμοθράκης βρίσκεται το 
μικρό εκκλησάκι της Παναγίας Κρημνιώτισ-
σας. Η παράδοση για την δημιουργία της 
εκκλησίας αναφέρει ότι την περίοδο της 
εικονομαχίας (730 - 843 μ.Χ.) τα κύματα 
ξέβρασαν στην παραλία μία εικόνα της Πα-
ναγίας. Οι κάτοικοι της περιοχής την τοπο-
θέτησαν εκεί κοντά όμως αυτή εξαφανίστη-
κε και βρέθηκε μετά από καιρό σε κάποιο 
ύψωμα λίγο πιο πάνω. Στο σημείο που ξα-
ναβρέθηκε η εικόνα χτίσθηκε το εκκλησάκι.

Στασίδι Αποστόλου Παύλου, Σαμοθράκη: 
Η Σαμοθράκη ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό 
έδαφος το οποίο επισκέφθηκε ο Απόστο-
λος Παύλος. Τα τέσσερα μεγάλα ψηφιδωτά 
αναπαριστάνουν το πέρασμα του Αποστό-
λου των Εθνών Παύλου από το νησί το 49 
μ.Χ.. Στο κέντρο υπάρχει μεταφρασμένο σε 
πολλές γλώσσες το αποστολικό χωρίο από 
τις Πράξεις των Αποστόλων το οποίο μαρ-
τυρεί το γεγονός. Σύμφωνα με το κείμενο 
ο Απόστολος Παύλος ευρισκόμενος στην 
Τρωάδα είδε ένα όραμα, στο οποίο ένας 
άνδρας Μακεδόνας τον καλούσε να αφή-
σει την Ασία, να περάσει στην Ευρώπη και 
να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα. Ο 
Παύλος τότε με ένα πλοιάριο πέρασε στην 
Σαμοθράκη κοιμήθηκε εκεί για μία ημέρα 
και την επόμενη μετέβη στην Νεάπολη τη 
σημερινή Καβάλα.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό από τα 
παραπάνω, που αποτελούν συνοπτική μόνο 
αναφορά και όχι πλήρη, η Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη αποτελεί μία από τις ση-
μαντικότερες κοιτίδες του Χριστιανισμού, με 
μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια από τα 
παλαιότερα στην Ευρώπη, που δηλώνουν 
την υπερχιλιετή παράδοση και παρουσία 
της Ορθοδοξίας. 

Είναι χρέος μας να το κάνουμε ευρύτερα 
γνωστό και να τους αποδώσουμε την ιστο-
ρική, πνευματική και θρησκευτική αξία που 
τους αναλογεί  με την παγκόσμια απήχηση 
που τους πρέπει. Το πρώτο βήμα είναι όλοι 
εμείς να το επικοινωνήσουμε στο κοινωνι-
κό μας περίγυρο, ας ξεκινήσουμε από αυτό. 

Ναός της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας, Φέρες Εκκλησιαστικό Μουσείο, Κομοτηνής Ιερά Μονή Αγίου Σίλα, Καβάλα

Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Κομοτηνή Μονή Καυσοκαλύβη της Ροδόπης
Εκκλησία Παναγίας 
Κρημνιώτισσας στη Σαμοθράκη

Μονή Παναγίας Πορταΐτισσας, Κορνοφωλιά Σουφλίου Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμούς, Ξάνθη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 17-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:6833
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                 ΑΔΑ: ΩΧ5ΓΟΡΝΗ-ΓΦ6
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του κινητού άχρηστου και μη αναλώσι-

μου υλικού που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της.
Το προς εκποίηση κινητό υλικότης Δ.Ε.Υ.Α.Α.αφορά το υλικό όπως αυτό φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Kgr)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.

€

ΣΥΝΟΛΟ
€

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1 Διάφορα χάλυβας 600 0,19 114

2 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 1000 0,19 190

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

3 Διάφορα ορείχαλκος 500 3,00 1500

4 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 700 0,19 133

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΕΛ

5 Εσχάρα εξάμμωσης ανοξείδωτα 300 1,00 300

6 Εσχάρα βοθρολυμάτων ανοξείδωτα 150 1,00 150

7 Συμπιεστής βοθρολυμάτων ανοξείδωτα 100 1,00 100

8 Εσχάρες αερισμού ανοξείδωτα 300 1,00 300

9 Γέφυρα δευτεροβάθμιας 
καθίζησης

χάλυβας 250 0,19 47,5

10 Γέφυρα πρωτοβάθμιας καθί-
ζησης

χάλυβας 200 0,19 38

11 Γέφυρα Εξάμμωσης χάλυβας 250 0,19 47,5

12 Γέφυρα Εξάμμωσης χάλυβας 250 0,19 47,5

13 Μεταφορική ταινία χάλυβας 150 0,19 28,5

14 Σωληνώσεις – Ξέστρα – Στη-
ρίγματα

χάλυβας 500 0,19 95

15 Ξέστρα παχυντών χάλυβας 300 0,19 57

16 Σάρωθρα καθιζήσεων επιφα-
νείας και πυθμένα καθιζήσεων

χάλυβας 2000 0,19 380

ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΦΡΑΓΜΑ

17 Θυρόφραγμα χάλυβας 5050 0,19 959,5

18 Θυρόφραγμα χάλυβας 5050 0,19 959,5

ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

20 Αυτοκίνητο κλούβα 
MITSUBISI L 200

1500 0,19 285

21 Αυτοκίνητο κλούβα SEAT 
TERA

1000 0,19 190

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5922

Οι πιο πάνω ποσότητες είναι κατ’ εκτίμηση και ενδέχεται να απέχουν από τις πραγματικές. Για τον λόγο αυ-
τό κατά την παραλαβή των υλικών από τον ανάδοχο της υπηρεσίας θα πρέπει να ζυγισθούν τα υλικά, και να 
υπολογισθεί το ακριβές βάρος αυτών, για τον υπολογισμό του τελικού τιμήματος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 28/12/2021, από ώρα 09:00 έως ώρα 10:00στα Γραφεία της ΔΕΥΑΑ 
επί της οδού Δ. Σολωμού 24, Αλεξανδρούπολη.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 5922 ευρώ. 
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρ-

χεται στο πόσο 592,20 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο 2ου Ορόφου, ημέρες εργάσιμες  και ώρες 8:00- 

14:30 Διεύθυνση Δ. Σολωμού 24,  Τηλέφωνο: 25510 31398 ηλεκτρονική διεύθυνση:directorper@deyaalex.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Προσδιορισμός του Ενιαίου Τέλους Καθαριότητας – Φωτισμού και του Φόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022 και εκείθεν. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από την διαλογική συζήτηση και την ονομαστική ψηφοφορία, αφού έλαβε 
υπόψη τoυ το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 
και ισχύει σήμερα, την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/2018, το άρθρο 43 (παρ.1α) του Ν. 3979/2011, 
την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14.01.2005, την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010, την υπ’ αριθμ. 
362/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα στοιχεία εσόδων και εξόδων των ανταποδοτικών, όπως 
αυτά δόθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας και το γεγονός ότι κατατέθηκαν δύο προ-
τάσεις (η υπ’ αριθμ. 338/2021 απόφαση – πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής και η πρόταση που κατατέ-
θηκε από τους Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης), με 17 (δεκαεπτά) ψήφους υπέρ της πρότασης 
που κατατέθηκε από τους Συμβούλους της αντιπολίτευσης και 16 (δεκαέξι) ψήφους υπέρ της πρότασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI
=============

Τον προσδιορισμό του Ενιαίου Τέλους Καθαριότητας – Φωτισμού και του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώ-
ρων για το έτος 2022 και εκείθεν, ως εξής:

ΤΕΛΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1. Για την πόλη της Ορεστιάδας και τους οικισμούς της :
Για οικιακή χρήση                        1,43  €/m2 
Για γενική χρήση                          1,90  €/m2 .
Για τις υπόλοιπες δημοτικές & τις τοπικές κοινότητες του Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας:
Για οικιακή και γενική χρήση   1,33  €/m2.

3. Για  όλη την επικράτεια του Δήμου ορίζουμε νέο συντελεστή ενιαίου τέλους:
             Για κοινωφελή και φιλανθρωπικά ιδρύματα   0,75 €/ m2
             μη κερδοσκοπικού σκοπού. 
 ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
Για τον υπολογισμό του Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων  [ Ν. 1080/1980 ] ισχύουν τα παρακάτω, σύμ-

φωνα με την αριθμός 362 / 2017  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν τίθεται θέμα αναπροσαρμο-
γής των τιμών και προτείνουμε να παραμείνουν σε ισχύ και για το 2022 και εκείθεν.

1. Για την πόλη της Ορεστιάδας και τους οικισμούς της :[Πύργος, Λεπτή, Σάκκος ]
Για οικιακή και γενική χρήση για  τους στεγασμένους  χώρους  ο συντελεστής ορίζεται σε    0,04  €/m2      

και για τους μη στεγασμένους χώρους, στο ήμισυ των στεγασμένων.
2. Για τις υπόλοιπες δημοτικές & τις τοπικές κοινότητες  Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας:
Για οικιακή και γενική χρήση για τους στεγασμένους χώρους ο συντελεστής ορίζεται σε       0,02  €/m2  και 

για τους μη στεγασμένους χώρους, στο ήμισυ των στεγασμένων.
                                                   Από 01.01.2022 θα ισχύουν τα εξής:
Άρθρον  1ον
Στις εργοταξιακές  παροχές θα χρεώνεται η καλυπτόμενη επιφάνεια, του οικοπέδου βάσει της άδειας  που 

προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας του εργοταξίου.
Άρθρον 2ον
Για τις κατοικίες που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές και εκτός σχεδίου δεν συνυπολογίζονται στην   χρε-

ωστέα επιφάνεια οι χώροι σταυλισμού και οι λοιποί χώροι (αποθήκες, υπόστεγα κ.τ.λ.) εκτός της  κύριας κα-
τοικίας (άρθρο. 2, παρ.1 εδάφιο γ του Ν.25/75. και άρθρο 3, παρ. 10 του Ν. 1080/1980).   Στις παραπάνω 
περιοχές το τέλος  καθαριότητας και  φωτισμού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους ανεξάρτητα αν κάνουν 
χρήση της  υπηρεσίας ή όχι  (ΣτΕ1620/2012 ΕΔΔΔΔ 2012 σελ. 756 Θεοχαρόπουλου Λ.,  Φορολογικόν  Δί-
καιον 1981 σελ. 26 & ΣτΕ947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161 ΣτΕ 2623-2624/1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197 Τρ ΔΠρΠειρ 
4047/91,   ΔιΔΔιΚ 1992/458).

Άρθρον 3ον
Για τα θερμοκήπια δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώροι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ελεγχόμενες συνθήκες κλιματισμού (άρθρο 16 παρ. 6 Ν. 2130/93).
Άρθρον 4ον
Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού 

τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου 
εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο, ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958β.δ.(Α›171). 

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε 
βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο. (άρθρο 3 παρ.1 
Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97 και την παρ.1 του άρθρου 5 του 
Ν.3345/05, ΦΕΚ - 138 Α› και την παρ.1 του άρθρου 222 του Ν.4555/18). 

Άρθρον  5ον
Σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 

του άρθρου 1 τον Ν. 429/76 ορίζεται και ισχύει για όλη την επικράτεια του Δήμου Ορεστιάδας  ότι:
α) για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης η πέραν των 1.000 τ.μ. έως 6.000 τ.μ. επιφάνεια μειώνεται 

κατά 25%, η πέραν των 6.000 τ.μ. επιφάνεια ( N. 1080/80 άρθρ. 5 παρ. 5) μειώνεται κατά 60% .
β) για τους μη στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης η πέραν των 1.000 τ.μ. έως 6.000 τ.μ. επιφάνεια μειώ-

νεται κατά 50%, η πέραν των 6.000 τ.μ. επιφάνεια (N. 1080/80 άρθρ. 5 παρ. 5) μειώνεται κατά 70%.
Άρθρον  6ον
Για τον υπολογισμό της επιφανείας των ξενοδοχείων  εφαρμόζονται οι διατάξεις της  παρ. 4 του άρθρου 2 

του Ν. 25/75 αφού κατατεθεί από τον υπόχρεο υπόμνημα μηχανικού με σαφές διαχωρισμού επιφάνειας όπως 
ορίζει ο νόμος (ΣτΕ 4142/88 ΔιΔικ/ 1989 σελ. 960 και Εγκ. Υπ. Εσωτ. 39795/24-4-1975).

Άρθρον  7ον
Για τον υπολογισμό της επιφανείας των εποχιακών επιχειρήσεων  εφαρμόζονται  οι διατάξεις   παρ. 1 &  2 

του άρθρου 5 του Ν. 429/76 (ΣτΕ 744/1998 ΔιΔικ/ 1999 σελ. 510) (ΔΕφΘεσ60/1991ΔΙΔικ 1991 σελ. 953) 
αφού κατατεθεί από τον υπόχρεο σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωσή  του και βεβαί-
ωση της τεχνικής υπηρεσίας ότι η επιχείρηση βρίσκεται εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της πόλεως της 
Ορεστιάδας  προς το Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του για τον χαρακτηρισμό  
της εποχιακής επιχείρησης (ΤρΔΠρ Ναυπλ. 83/90).»

ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου με την 149/21 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση 
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης του Διδυμοτείχου, όπως αυτή, ως Μελέτη, εγκρίθηκε και παρα-
λήφθηκε με την 300/21 Α.Ο.Ε., ως εξής:

Η προτεινόμενη τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Διδυμοτείχου στοχεύει στην ενσωμάτωση αλλαγών πολεοδομικών 
ρυθμίσεων που δημιουργήθηκαν και υφίστανται ή που κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθούν, με γνώμονα: την 
αντιμετώπιση των σημερινών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και την αει-
φορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Περιλαμβάνει:

1.  Στα τμήματα των Ο.Τ. Γ307  308 310 305 304  311 επί του προσώπου στην οδό Μανδαλίδου, καθώς 
επίσης και στα τμήματα των Ο.Τ. Γ321-322-323-324-335 επί του προσώπου στην οδό Λεωνίδου, προτείνεται ο 
καθορισμός της χρήσης Γενικής Κατοικίας, αντί της χρήσης Αμιγούς Κατοικίας, που ισχύει σήμερα. Στα υπόλοιπα 
τμήματα των παραπάνω Ο.Τ. παραμένει η υφιστάμενη χρήση της Αμιγούς Κατοικίας.

2.  Τροποποίηση της χρήσης γης δημοτικού οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ305, από Αμιγή Κατοι-
κία σε Κοινόχρηστο Χώρο-Παιδική Χαρά.

3.  Τροποποίηση της χρήσης γης του βόρειου τμήματος έκτασης 500μ2 του Ο.Τ. Γ71, από χώρο για Νηπια-
γωγείο σε Κοινόχρηστο Χώρο-Πάρκο.

4.  Τροποποίηση της χρήσης γης του Ο.Τ. Γ196, από χώρο για ΚΑΠΗ και Κέντρο Νεότητας σε χώρο για Κέντρο 
Νεότητας και μεταφορά της χρήσης ΚΑΠΗ στο δημοτικό οικόπεδο όπου έχει αναγερθεί το ΚΑΠΗ, στο Ο.Τ. Γ328.

5.  Τροποποίηση του ορίου Σχεδίου Πόλης στην περιοχή Σκορδομαχαλά (Ο.Τ. Γ247-250-251), με απένταξη 

απαλλοτριωμένων εκτάσεων από το στρατόπεδο ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΟΣ.
6.  Καθορισμός χρήσεων γης σε ιδιοκτησίες του στρατού και της αεροπορίας, στα Ο.Τ. Γ327 ως Σ.Ο.Μ.Υ., Γ42 

ως Σ.Ο.Α., Γ161 ως Σ.Ο.Α., Γ148 ως Λέσχη Αεροπορίας-Σ.Ο.Α., Γ141 ως Λέσχη Αεροπορίας, Γ159 από Λέσχη 
Αξιωματικών σε Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο.

7.  Προσθήκη κόμβων σε κρίσιμα από κυκλοφοριακής άποψης σημεία: Αγ. Μαρίνας (δυτικά του Ο.Τ. Γ261), 
Β.Αλεξάνδρου-Βατάτζη-Αγ.Μαρίνας (Ο.Τ. Γ263-264-272-273-271-266), Λεωνίδου-Μανδαλίδου-Χατζημιχαήλ 
(Ο.Τ. Γ312-313-314), Μανδαλίδου-Κανάρη (Ο.Τ Γ 307-310-311¬305), [.Χατζηαντωνίου-[.Βουδούρη (Ο.Τ. Γ318-
320-319), 25ης Μαϊου-επ. οδός Διδυμοτείχου¬Θουρίου-Παπαναστασίου (Ο.Τ. Γ42-43-44-392-363-363Α), 25ης 
Μαϊου-Ορεστιάδος (Ο.Τ. Γ29-32-348¬347-340), Α.Βασιλόπουλου-Κριεζή (Ο.Τ. Γ5-26-19-61), 25ης Μαϊου-Ε.
Βενιζέλου (Ο.Τ Γ10-11-328-143), Β.Γεωργίου-Μπεγέτη (0.Τ. Γ6-143-144-142), Β.Γεωργίου-Ρ.Φεραίου (Ο.Τ. Γ8-
142-141), Β.Γεωργίου¬Πλωτινουπόλεως (Ο.Τ. Γ8-130-123), Β.Γεωργίου-Διοικητηρίου (Ο.Τ. Γ124-135-134-126), 
Βρανά-Διοικητηρίου (Ο.Τ. Γ134-135-168-171), Βρανά-Κατακουζηνού (Ο.Τ. Γ171-169-172-174), Ε.Κεχαγιά¬πάρ. 
Πλωτινουπόλεως-Σοφοκλέους (Ο.Τ. Γ 81-82-84), 25ης Μαϊου-Κριεζή (Ο.Τ. Γ23-25-340), Αγ.Μαρίνας-Βρανά-
Βυζαντίου (Ο.Τ. Γ218-220-223), Β.Γεωργίου-Αγ.Πέτρας (Ο.Τ. Γ120-121-126-134¬127), Α. Βασιλόπουλου-επ. 
οδός Διδυμοτείχου-Θουρίου (Ο.Τ. Γ46-392).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο Τμήμα Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Διδυμοτείχου εντός 
(15) ημερών από τη δημοσίευση στον τοπικό τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΡΩΜΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ



Η ΓΝΩΜΗ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2021 ΑΠΟΨΕΙΣ  13

Γνώμη

Η Παναγία και η υπόσχεση ενός νέου κόσμου

Η 
περίπτωση της Τζεβριέ Εδινερλί 
που “δεν έπεσε από την σκάλα”, 
αλλά δολοφονήθηκε από τον 
σύζυγό της, έβαλε δυστυχώς 
και τον τόπο μας στον χάρτη 
της θλιβερής υπόθεσης των φε-

τι-νών γυναικοκτονιών, που μετράει, λίγο πριν 
το κλείσιμο του χρόνου, άλλες 16 περιπτώσεις. 
Είναι θλιβερό να σκεφτόμαστε επίσης, ότι η 
πρώτη σύγχρονη παρόμοια υπόθεση που συ-
γκλόνισε το πανελλήνιο, είχε πάλι σχέση με 
τον νομό μας, κι ήταν αυτή του βιασμού και 
της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη. Τότε 
φάνταζε απόκοσμη, σήμερα δυστυχώς, τείνει 
να γίνει θλιβερή συνήθεια - η φίλη μας που 
θα ανεβάσει σοκαρισμένη στο Facebook μια 
δημοσίευση ή μια φωτογραφία με την απλή 
διαπίστωση “Άλλη μια!” και το ερώτημα να 
πλανάται σε όλους μας: “Μα πότε θα σταμα-
τήσει όλο αυτό;”.

Δεν είμαι καθόλου ειδικός, στην εγκλημα-
τολογία, στην κατανόηση της πατριαρχίας, στις 
σπουδές του φύλου, πόσο μάλλον στην ψυ-
χολογία της γυναίκας. Αλλά υπήρχαν κάποιες 
σκόρπιες σκέψεις από την πλευρά μου εδώ και 
καιρό, που η υπόθεση της Τζεβριέ Εδινερλί, 
με έκανε να νιώσω την ανάγκη να τις συστη-
ματοποιήσω και τις μοιραστώ. Γιατί κανένας 
δεν έχει το δικαίωμα να μένει άλαλος πια.

Η πατριαρχία δεν είναι μια “μοδάτη υπό-
θεση”, που ανακάλυψαν κάποιες “στριμμένες” 
για να “κάνουν ντόρο”, όπως απεικονίζονται 
σκωπτικά και προκατειλημμένα στην “Ρόζα” 
του Αρκά. Στην πραγματικότητα ήταν τόσο 
ενσωματωμένη στις αρχαίες κοινωνίες, ώστε 
ακόμη και οι θρησκείες τους, όταν χρειαζό-
ταν να βρουν έναν φταίχτη για τα κακά του 
κόσμου άλλον από τον Θεό, αυτή θα έπρεπε 
να είναι (η) γυναίκα. Η Εύα στον ιουδαϊσμό, 
η Πανδώρα στους αρχαίους Έλληνες. Αν η 
θρησκεία αποτελεί μέρος του ιδεολογικού 
εποικοδομήματος της, μια πατριαρχική δομή, 
δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο τρόπο να 
δικαιολογήσει την διαιώνιση της, παρά κατη-
γορώντας το γυναικείο φύλο για απερισκεψία 
και δόλο. Ο “σοφός” άντρας έξω για δουλειά, 
σπουδές, συζήτηση των κοινών στην αγορά, 
και βέβαια αυτός που θα κατέχει τα αξιώμα-
τα. Η “άμυαλη” γυναίκα, κλεισμένη στο σπίτι, 
να φροντίζει για αυτό και για τα παιδιά, χωρίς 
γνώμη ή δικαιώματα.

Ήταν πολύ δύσκολο να σπάσει αυτός ο 
κύκλος, αλλά τα τελευταία 150 χρόνια έγινε 
εφικτό. Αυτή που ήταν κάτω κι από τον δούλο 
στην κοινωνική ιεραρχία - πρώτα απέκτησαν 
δικαίωμα ψήφου οι απελευθερωμένοι μετά 
τον εμφύλιο πόλεμο έγχρωμοι άντρες, και αρ-
κετά χρόνια αργότερα οι λευκές ή έγχρωμες 
γυναίκες στις ΗΠΑ - μπόρεσε και απέκτησε 
δικαιώματα. Στην ψήφο, στα αξιώματα, στις 
σπουδές, στον επαγγελματικό στίβο, στις σχέ-
σεις, στο να ορίζει το σώμα της. Αλλά συνε-
χίζουμε να μιλάμε δυστυχώς για πατριαρχία, 
κι αν θέλουμε και τις αποδείξεις της, είναι 17 
νεκρά γυναικεία σώματα μέχρι στιγμής στην 
Ελλάδα, μόνο αυτή τη χρονιά.

Κι όταν φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε για 
αφαίρεση ζωής, είναι πολύ αργά πια, οι ζωές 
δεν γυρίζουν πίσω. Οι διαπιστώσεις που έχουν 
γίνει είναι πολλές, αλλά δυστυχώς δεν έχουν 
προταθεί  τα μέτρα που θα σταματήσουν το 
κακό. Αλλά αυτά είναι κάτω από το στόμα μας, 
δεν τολμάμε μάλλον να τα ξεστομίσουμε. Έχω 
λοιπόν να προτείνω κάποια.

1) Νομική στήριξη της γυναίκας
Μια πολύ γνωστή υπόθεση της εγκληματο-

λογίας είναι αυτή της “θεωρίας του σπασμένου 
παραθύρου”. Αν αφήσει κάποιος ένα άθικτο 
αυτοκίνητο αφύλακτο σε μια ξένη γειτονιά, 

δεν θα του συμβεί τίποτα. Αλλά αρκεί να έχει 
σπάσει ένα παράθυρο του από πριν, για να 
γίνει υπόθεση της γειτονιάς, να βανδαλίσει ή 
να κλέψει οτιδήποτε πάνω σε αυτό έχει αξία. 
Η θεωρία αυτή επιμένει ότι αν δεν δώσουμε 
σημασία στην αντιμετώπιση των μικρών σε 
σημασία αδικημάτων, είμαστε καταδικασμέ-
νοι να υποστούμε τα χειρότερα.

Ήταν μια σκληρή κατασταλτικά 
θεωρία όταν πρωτοεφαρμό-
στηκε στη Νέα Υόρκη, αλλά 
μπορεί να βρει πεδίο στην 
αντιμετώπιση των αδικη-
μάτων κατά γυναικών στην 
Ελλάδα. Θα πρέπει αυτά 
να καταγγέλλονται και οι 
δράστες να τιμωρούνται 
όσο είναι ακόμη νωρίς, δη-
λαδή π.χ. στο στάδιο της κα-
κοποίησης, πριν εμπεδωθεί αί-
σθημα ατιμωρησίας, και φτάσουμε 
στις γυναικοκτονίες. Να τε-
θούν σαφείς ποσοτικοί στόχοι 
για την μείωση των ειδεχθών 
εγκλημάτων, που θα επιτευ-
χθούν και με την ποινική αντιμετώπιση αυτών 
σε λιγότερο σοβαρό στάδιο, σε συνδυασμό με 
την αυστηροποίηση των ποινών για τα ειδε-
χθή σεξουαλικά εγκλήματα και τις δολοφο-
νίες που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Οι γυναίκες πρέπει να διευκολυνθούν για 
να καταγγείλουν το πιο συνήθες ειδεχθές 
έγκλημα, που σπάνια κοινοποιείται γιατί είναι 
επώδυνη η απόδειξη του, δηλαδή τον βιασμό 
- απαιτείται μεγαλύτερη προστασία τους στα 
δικαστήρια. Είναι απαραίτητο επίσης να λει-
τουργήσει μια γραμμή καταγγελιών, για κοι-
νοποίηση από τρίτα πρόσωπα περιστατικών 
κακοποιήσεων, βιασμών, εκδιδόμενων παρά 
την θέληση τους γυναικών κτλ. και να γίνε-
ται άμεσα διερεύνηση τους εφόσον φαίνεται 
να στέκουν.

Και κάτι τελευταίο. Εκτός από την φυλά-
κιση για ειδεχθή εγκλήματα, που αποτελεί 
μεν φόβητρο για όποιον σκέφτεται να τα δι-
απράξει, αλλά όχι αρκετό όπως αποδεικνύε-

ται στην πράξη, θα πρέπει όλα τα αδικήματα 
κατά γυναικών που αποδεικνύονται δικαστικά, 
να συνοδεύονται από χρηματική αποζημίωση 
του θύματος ή της πενθούσας οικογένειας - 
είτε αφορούν σεξουαλική παρενόχληση, είτε 
κακοποίηση, εξαναγκασμό σε πορνεία, βιασμό, 
δολοφονία κτλ. Με μια σημαντική εξαίρεση 
στο συνήθες καθεστώς των αποζημιώσεων 
- ένα μέρος οπωσδήποτε ή ολόκληρη η απο-
ζημίωση προς το θύμα, εφόσον ο θύτης δεν 
δύναται να την αποπληρώσει, πρέπει να την 

πληρώνει η ελληνική πολιτεία. Γιατί λειτουργεί 
ως αντανάκλαση της κοινωνίας, που είναι συ-
νυπεύθυνη για την την κακή διαπαιδαγώγηση, 
την αδιαφορία, την ανοχή, την συγκάλυψη, 
που προηγήθηκε των αδικημάτων. 

2) Ανεξαρτησία της γυναίκας
Αν και πρέπει οπωσδήποτε να μιλάμε 

για την ανάγκη στήριξης της οικο-
γένειας, στην Ελλάδα της υπο-

γεννητικότητας, υγιής οικογέ-
νεια δεν μπορεί να υπάρξει, 
όταν υπάρχει οικονομική 
εξάρτηση με ταυτόχρονα 
αισχρή συμπεριφορά του 
άντρα προς την γυναίκα - 
ο γάμος πρέπει να είναι υπό-

θεση αγάπης και αρμονικής 
συμβίωσης δύο ανθρώπων 

και μόνο. Χρειάζεται λοιπόν και 
πολιτική διαζυγίου - αυτό σημαίνει 

στήριξη των γυναικών χωρίς ή 
με χαμηλά αμειβόμενη εργα-
σία που θέλουν να χωρίσουν 
τους κακοποιητικούς ή γενικά 

άσχημα συμπεριφερόμενους άντρες τους, με 
προγράμματα επιδοτούμενης επανακατάρτι-
σης και βοήθειας για επανείσοδο στην αγορά 
εργασίας. Ώστε η απόφαση της γυναίκας να 
παραμείνει σε ένα γάμο, να είναι αποτέλεσμα 
της αμοιβαίας αγάπης, και όχι της ανοχής σε 
κακομεταχείριση που μπορεί να γίνει ακόμη 
και θανατηφόρα, με αντάλλαγμα την ψευδαί-
σθηση μιας οικονομικής ασφάλειας.

3) Ισοτιμία της γυναίκας
Η ισότητα των γυναικών με τους άντρες 

είναι νομικά κατοχυρωμένη στην Ελλάδα εδώ 
και πολλά χρόνια. Όμως de facto μιλάμε για 
μια αντιπροσώπευση σε θέσεις ευθύνης, σε 
πολιτικούς και επιχειρηματικούς θεσμούς π.χ., 
που δεν ξεπερνάει το 20%, από τις χαμηλότε-
ρες στην Ευρώπη. Κι αν οι περισσότερες γυ-
ναίκες θέλουν να κερδίσουν αυτές τις θέσεις 
με την αξία τους, παρ’ ολ’ αυτά, ευθύνη μας 
είναι, μέχρι η κοινωνία να εμπεδώσει ότι οι 

συνθήκες έχουν αλλάξει, να τις βοηθήσουμε 
να αντιπροσωπευτούν στους θεσμούς, βοη-
θώντας και τους θεσμούς να αποκτήσουν 
γυναικεία οπτική - που είναι πολύτιμη, κι όχι 
“ελαφρόμυαλη”. Χρειάζεται να τεθούν σαφείς 
ποσοτικοί στόχοι για την επαρκή αντιπροσώ-
πευση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, με 
βάση τουλάχιστον την συμμετοχή τους σε κά-
θε χώρο ξεχωριστά. Από τον πιο μικρό φορέα 
που θεωρεί σημαντικό το θέμα, μέχρι την κε-
ντρική πολιτική σκηνή.

4) Καταπίεση της γυναίκας
Αν θέλουμε να εμπεδώσουμε μια άλλη σχέ-

ση αντρών-γυναικών στο μέλλον, δεν μπορού-
με παρά να ξεκινήσουμε από το σχολείο, στα 
νεαρά μυαλά που βλέπουν φανερά την άνοδο 
της γυναίκας στην διαβαστερή συμμαθήτρια 
τους, που περνάει συνήθως σε μια καλύτερη 
σχολή από αυτούς, αλλά πολλές φορές αρ-
νούνται να την αποδεχθούν, διαπαιδαγωγη-
μένα άσχημα από την οικογένεια τους. Είναι 
επιβεβλημένο λοιπόν την Ημέρα της Γυναίκας, 
να γίνονται επίσημες σχολικές εορτές, με συ-
ζητήσεις που να έχουν σχέση με τις σύγχρο-
νες έγνοιες των γυναικών και τις κατακτήσεις 
τους. Ώστε και τα νέα κορίτσια να έχουν συ-
ναίσθηση των δικαιωμάτων τους, του αγώνα 
που δόθηκε για αυτά και του αγώνα που έχει 
να δωθεί στο μέλλον, όσο και τα νέα αγόρια 
να έρχονται στην θέση τους.

Επίσης αν η θρησκεία μπορεί να συνετέ-
λεσε στο παρελθόν στην δικαιολόγηση της 
κυριαρχίας επί της γυναίκας, όντας το μόνο 
μάθημα που διδάσκει την επίγνωση του καλού 
και του κακού στο Ελληνικό σχολείο, τα Θρη-
σκευτικά δεν μπορεί να είναι παρά μόνο αυτό 
για τα οποία τα προόριζε ο Κύριος. Υπάρχουν 
ακόμη ιερωμένοι που βρίσκουν δικαιολόγηση 
της πατριαρχικής νοοτροπίας σε ερμηνείες της 
θρησκείας. Αλλά δεν παύει επίσης, η πιο σο-
βαρή ίσως γυναικεία οργάνωση στην Ελλά-
δα, να είναι η Χριστιανική Ένωση Νεανίδων, 
με τις θέσεις της να ασκούν πολύ μεγαλύτε-
ρη επιρροή σε σχέση με την δική τους. Επι-
στρέφοντας στα Θρησκευτικά, η ελπίδα ενός 
καινούργιου κόσμου απαλλαγμένου από τα 
βάσανα και τους καημούς, γεννήθηκε από 
μία γυναίκα, που ονομαζόταν Παναγία. Αυτά 
λοιπόν θα πρέπει να είναι η ενσάρκωση της 
υπόσχεσης για το νέο κόσμο του Θεού, όπου 
και η γυναίκα θα είναι πια ίση με τον άντρα, 
όχι αιτία της αμαρτίας όπως στην Παλαιά Δια-
θήκη, αλλά η προσωποποίηση της καλοσύνης 
και της αγάπης, που αυτός είναι γραμμένο στα 
Ευαγγέλια ότι θα πρεσβεύει.

Ένα μάθημα που πρέπει να μπει στα σχο-
λεία επίσης είναι η εξειδίκευση της Ψυχολογί-
ας στην διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων. 
Πρακτικά, πως χειρίζεσαι την απόρριψη, απο-
δεχόμενος ότι η αγάπη είναι κάτι που πρέπει 
να είναι αμοιβαίο, την σύναψη νέας σχέσης 
και την ζωογόνηση της, τον χωρισμό, τις φι-
λίες, τις επαγγελματικές επαφές κτλ. Η ταπει-
νή μου εμπειρία, είναι ότι ειδικά η απόρριψη 
και ο χωρισμός ή ακόμα και η πρόθεση χωρι-
σμού από την γυναίκα, "τρελαίνουν" πολλούς 
άντρες, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, πριν 
αποκτήσουν την εμπειρία ολοκληρωμένων 
μακροχρόνιων σχέσεων ή του γάμου. Αλλά τα 
νέα παιδιά μπορεί και πρέπει να μάθουν ήδη 
από την εφηβική τους ηλικία, να διαχειρίζο-
νται τις δύσκολες φάσεις των σχέσεων με το 
άλλο φύλο πιο “πολιτισμένα". Κάτι που εκτός 
από βαριά λόγια που δεν χρειάζεται να ειπω-
θούν, θα έχει αντανάκλαση και στον αριθμό 
των αδικημάτων κατά γυναικών στο μέλλον.

Είναι τα λίγα που μπόρεσα να σκεφτώ, 
εκτός από το να εκφράζω το σοκ όλων μας, 
για το σε τι κοινωνία φτάσαμε να ζούμε. Το 
παρόν μοιάζει τόσο επίφοβο, αλλά μπορού-
με να ελπίσουμε στο μέλλον. Φτάνει να δια-
μορφώσουμε τους όρους, ώστε να μπορεί να 
είναι μόνο καλύτερο.

*Νικόλαος Μπιτσακίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπο-
λογιστών ΔΠΘ
Μέλος των PES Activists Alexandroupolis
https://www.facebook.com/PES-Activists-Ale
xandroupolis-2370419756612034
https://pesactivistsalex.gr

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΠΙΤΣΑΚΙΔΗ*
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 SUDUKU

9 5 2 7

8 9 5

6 1

1 9 8 5

8 9 2 3 1

1 5 8 4

5 9

5 7 9

4 7 1 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Dec 16 16:27:58 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

8

7 3 9

6 7 5 1 2

4 6 9 7 5 8

5 8 6 1 3 4

2 3 8 7 9

7 3 2

1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Dec 17 12:09:03 2021 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Ο επικεφαλής υπηρεσίας.

2. Η ποιμαντορική ράβδος του δεσπότη.

3. "Σκιά" βασιλιάδων — Ισπανός θεατρι-

κός συγγραφέας — Το 82 με γράμματα.

4. Δωρικός τύπος άρθρου — Γάλλος… 

Λουδοβίκος — Μάρκα ελληνικών κα-

σμιριών.

5. Οπτασία, φαντασίωση — Προπονη-

τής… ξενόφερτος.

6. Αξεσουάρ… μαθητών — Μεγάλο πά-

θημα.

7. Προϊόν… αρμέγματος — Αθλητικός 

αγώνας.

8. …φρουτ: είναι πλούσιο σε βιταμίνη C 

— Η μαθηματική λέγεται και ακολουθία.

9. Ολυμπιακά αρχικά — Αλλιώς το απο-

τσίγαρο — Διαρρέει τη Βέρνη.

10. Ένας αλλά… βουβός — Καλάθι από 

λυγαριά — Τα χωρίζει το… Λ.

11. Τέτοια κράτη η Κίνα και η Ιαπωνία.

12. Επιμένει σε λάθος απόψεις.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας τύπος, γνωστός τσιγκούνης, μπαίνει στο 
καφενείο μπουρινιασμένος.

- "Τι έπαθες πάλι;", τον ρωτούν.
- "Με τέτοια γυναίκα που έχω, πως να μην έχω 

πάρει ανάποδες; Όλο λεφτά μου ζητάει!".
- "Και τι τα κάνει;".
- "Ξέρω κι εγώ; Μήπως της έδωσα και ποτέ;".

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

Η αστυνομία είχε πάρει απόφαση όποιος οδηγεί 
σύμφωνα με τους κανονισμούς θα κέρδιζε 1000 
ευρώ. Μετά απο πολύ καιρό εκεί που έκανε πε-
ριπολία οι αστυνόμοι ενός περιπολικού βλέπουν 
κάποιον μπροστά του να οδηγεί τέλεια. Οπότε το 
σταματάνε και βλέπουν μέσα τη γυναίκα του και 
την πεθερά του να κοιμούνται.

ΑΣΤ: "Οδηγείτε πολύ καλά και η αστυνομία σαν 
έπαινο σας δωρίζει 1.000 ευρώ. Τι θα τα κάνετε;"

ΟΔΗΓ: "Τώρα θα βγάλω δίπλωμα."
Οι αστυνομικοί έμειναν με ανοιχτό το στόμα.
ΑΣΤ: "Τι; Δηλαδή δεν έχετε δίπλωμα;"
Εκεί επάνω ξυπνάει η γυναίκα του.
Γυναίκα: "Μην τον ακούτε κύριε αστυνομικέ 

μεθυσμένος είναι!"
Με την βαβούρα ξυπνάει και η πεθερά και βλέ-

πει ότι τον γράφουν οπότε λέει:
- "Και στο είπα βρε Γιάννη! Δε στο είπα;;; Δε θα 

πάμε μακριά με κλεμμένο αυτοκίνητο!"

Συστατικά 
• 1 κούπα μαργαρίνη
• 2 κούπες ζάχαρη
• 160 γρ. γάλα
• 4 αυγά
• 5 βανίλιες
• 130 γρ. περίπου ψηφίδες σοκολάτας
• 1 σακουλάκι φαρίνα

Για το γλάσο
• 1 πρέζα αλάτι
• 2 ασπράδια
• 1 μισή κούπα ζάχαρη άχνη
• 2 βανίλιες
• 3 κ.σ. νερό

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά, βάζουμε στο μίξερ τη μαργαρίνη, τη ζάχα-

ρη, το γάλα, τα αυγά, τις βανίλιες  και το αλεύρι 
και τα χτυπάμε για 4 λεπτά.

• Στη συνέχεια, ρίχνουμε τις ψηφίδες της σοκολά-
τας και ανακατεύουμε μ' ένα κουτάλι, για να πά-

νε παντού.
• Έπειτα βουτυρώνουμε τη φόρμα μας, αδειάζουμε 

το μείγμα και ψήνουμε για 40 με 50 λεπτά, στους 
180 βαθμούς Κελσίου.

• Ετοιμάζουμε το γλάσο μας σε μπεν μαρί, ανακα-
τεύοντας για 7 λεπτά σε μέτρια φωτιά.

• Τέλος, περιχύνουμε το κέικ με το γλάσο.
• Καλή απόλαυση!

Συμβουλές
• Πασπαλίζουμε το κέικ μας, με χρωματιστή ζάχα-

ρη ή τρούφα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Χριστουγεννιάτικο 
κέικ με γλάσο

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Το "γεωγραφικό" μετριέται σε μοίρες 
— Ομάδα ζώων ή φυτών με κοινά χα-
ρακτηριστικά.
2. Ξυλουργός.
3. Είναι μέσα στη… μόδα — Διπλά τύ-
μπανα των Βυζαντινών — Νομική μορφή 
εταιρειών (αρχικά).
4. Αρχικά εκπαιδευτικών ινστιτούτων — 
Μαζί με το "βράσε" σημαίνει αναστάτωση 
— Αρχικά ταμείου σύνταξης.
5. Αποβάθρα λιμανιού — Ελληνικό πέ-
λαγος.
6. Ιταλός ποιητής (1544-1595) — Σκη-
νοθέτησε τις "Τρεις μέρες του κόνδορα".
7. … Εμέ: Γαλλίδα ηθοποιός — Γαλλική 
σπεσιαλιτέ.
8. Λεπτοκαμωμένος (ξ.λ.) — Ομάρ…: Αι-
γύπτιος γόης του σινεμά.
9. Αρχικά μεγάλου εργατικού κέντρου — 
Επιφώνημα απελπισίας — Ασφαλίζει ερ-
γαζόμενους (αρχικά).
10. Ένα σύμφωνο — Σε θέατρο… ανε-
βοκατεβαίνει — … Φατάχ: οργάνωση της 
Παλαιστίνης.
11. Σοκ, κάζο.
12. Ασβεστοκονίαμα για επίχρισμα οικο-
δομής — Πολίτικος… ντολμάς.



Η ΓΝΩΜΗ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2021  15

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
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

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

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
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 Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. 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 Διδ/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
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 
Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Γεωργίου Λ. Δημοκρατίας 173 
✆2551026442
18:00-08:00 Μυρμιλιάγκος Βενιζέλου 46 
(όπισθεν Δημαρχείου) ✆2551027077
ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 207 
✆2554022013
ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλγιαννάκης Σάββας Ευριπίδου 96 
✆2552028477

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Προβολή Κινηματογραφικής 
Λέσχης Αλεξ/πολης «Το Ταξίδι»
• Δευτέρα 20.12, 8.15μμ
• Τρίτη 21.12 9.30μμ
• Επίσημη πρόταση της Σουηδίας 
για τα βραβεία Όσκαρ 2021

----------------------------------
Παιδική Παράσταση
 «Όλιβερ Τουίστ»
• Τρίτη 21/12 , ώρα 19.00 (εί-
σοδος ελεύθερη), • Δημοτικό 
Θέατρο Αλεξανδρούπολης
• Τετάρτη 22/12, ώρα 19.00 
(είσοδος ελεύθερη), • δημοτικό 
θέατρο Φερών
----------------------------------

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
από τη Φιλαρμονική Μπάντα 
• Παρασκευή 24/12 
• Στο ΠΓΝΑ και το Ιωακείμειο 
Ίδρυμα
----------------------------------
Κάλαντα Χριστουγέννων 
και εδέσματα
• Παρασκευή 24/12 (ώρα, 17:00)
• Στην πλατεία του Άβαντα
 ----------------------------------
Παιδική γιορτή με δώρα και 
μουσική 
• Παρασκευή , (ώρα 12.00)
• Στην Άνθεια 
----------------------------------
Λάμπει  ο ουρανός Φαναράκια
• 30 Δεκεμβρίου 
• Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας - 

Αλεξανδρούπολη
• Στην εκδήλωση θα διεξαχθούν 
παράλληλες δράσεις για παιδιά 
υπό τον ήχο χριστουγεννιάτικης 
μουσικής.
----------------------------------

ΣΟΥΦΛΙ
Οι ήρωες από το “Σαν παρα-
μύθι” έρχονται στην πλατεία 
του Σουφλίου 
• Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
31/12 11πμ

----------------------------------
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Μαγικές χριστουγεννιάτικες 
ιστορίες για τους πιο μικρούς 
μας φίλους
• Για παιδιά 2-4 ετών
• Όλο το πρωί της Τετάρτης 29 
Δεκεμβρίου  (10:00, 11:00, 12:00 
και 13:00).
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής

Τα 2 πιο συχνά λάθη που 
κάνετε στο στρώσιμο του 
κρεβατιού

Μια απλή καθημερινή συνήθεια των 
περισσότερων είναι το στρώσιμο του 
κρεβατιού.

Πρόκειται για μια «υποχρέωση» που 
σχεδόν κάθε μέρα οφείλετε να κάνε-
τε χωρίς να αφήνετε το κρεβάτι σας 
να μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη. Σαφώς 
υπάρχει και η άποψη: «Αφού θα κοιμη-
θώ ξανά το βράδυ γιατί να το στρώσω;»

Σωστό και αυτό! Τι γίνεται, όμως, 
στην περίπτωση που μας πιάσει το φι-
λότιμο και θελήσουμε να το στρώσουμε; 
Αν δεν είστε και φανατικοί με την περι-
ποίηση του κρεβατιού σίγουρα θα συ-
γκαταλέγεστε στη λίστα με αυτούς που 
κάνουν τα 2 πιο συνηθισμένα λάθη.

Οι μαξιλαροθήκες τοποθετούνται με 
λάθος τρόπο Πρόκειται για ένα από τα 

πιο συχνά λάθη που κάνετε στο στρώσι-
μο του κρεβατιού. Οι μαξιλαροθήκες ως 
γνωστόν έχουν ανοίγματα έτσι ώστε να 
μπαίνουν εύκολα τα μαξιλάρια. Το λά-
θος είναι πως οι περισσότεροι τοποθε-
τούν τα μαξιλάρια με άνοιγμα προς την 
όψη του κρεβατιού και όχι από την πίσω 
όπως κανονικά θα έπρεπε. Φυσικά αυτό 
έχει «κίνδυνο» να αποκαλυφτεί το εσω-
τερικό τους.

Το πανωσέντονο είναι λάθος Μπορεί 
τις περισσότερες φορές από αυτές που 
αποφασίζετε να στρώσετε το κρεβάτι 
σας να βιάζεστε γι’ αυτό και δεν σκέφτε-
στε πως θα έπρεπε ιδανικά να το έχε-
τε φτιάξει. Ένα ακόμα λάθος, το οποίο 
μπορεί και να βασίζεται στη βιασύνη 
σας, είναι πως το πανωσέντονο τοποθε-
τείται με λάθος τρόπο. Το σωστό στρώ-
σιμο θέλει το πάνω σεντόνι να στρώνε-
ται από την ανάποδη (η «καλή» πλευρά 
να κοιτάει το στρώμα) έτσι ώστε όταν 
γυρίζετε το πάνω μέρος πάνω από το 
πάπλωμα ή την κουβέρτα να φαίνεται η 
σωστή όψη του.

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.

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

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

Ιγνάτιος.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης 
Αλληλεγγύης
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Μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα ήταν 
ο απολογισμός των ομάδων της Θράκης, 
στην τελευταία αγωνιστική του 1ου ομί-
λου της Γ’ Εθνικής για το 2021.

Νικητής έφυγε ο Άρης Αβάτου από το 
Κιλκίς, ισόπαλη με το Νέστο αναδείχθηκε 
η Αλεξανδρούπολη στη Χρυσούπολη, ενώ 
ο Ορφέας γνώρισε ήττα στην Ξάνθη από 
τον Απόλλωνα Παραλιμνίου.

Φινάλε για το 2021 στην Γ’ Εθνική! 
MΕ ΙΣΟΠΆΛΙΆ 
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΆΠΟ 
ΤΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Η 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αποτελέσματα, σκόρερ και 
βαθμολογία στον 1ο όμιλο 

Με την 5η αγωνιστική ολοκληρώθηκε η 
δράση για το 2021 στον 1ο όμιλο της Γ’ 
Εθνικής Γυναικών.

Ποντιακός και Σουφλί επικράτησαν των 
Αναγέννησης & Εθνικού Αλεξ/πολης αντί-
στοιχα, κλείνοντας με νίκες την χρονιά. Στο 
τρίτο παιχνίδι ο Μέντεκας έφυγε νικητής από 
την έδρα της Καβάλας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ποντιακός – Αναγέννηση Αλεξ/πολης 2-0 
(17' Ηλία, 60' Γρηγοριάδη)

Καβάλα ’86 – Μέντεκας 0-2
Σουφλί 2018 – Εθνικός Αλεξ/πολης 6-0 

(23' & 90' Μαρασλή, 28, 37' & 82' Ζηκίδη, 
64' αυτογκόλ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Μέντεκας Καλαμαριάς 15 (19-2)
2. Σουφλί 2018 12 (14-2)
3. Καβάλα ’86 9 (7-7)
4. Ποντιακός Αλεξ/πολης 6 (5-7)
5. Αναγέννηση Αλεξ/πολης 3 (9-10)
6. Εθνικός Αλεξ/πολης 0 (1-17)

Στον 1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής 
Γυναικών

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν οι κυ-
ριακάτικες αναμετρήσεις της Β’ φάσης στο 
Κύπελλο της ΕΠΣ Έβρου. Μετά τους ΑΟ Νε-
οχωρίου, Ρίζια και Ορέστη που προκρίθηκαν 
χθες Σάββατο, σήμερα Κυριακή οι Ιπποκράτης, 
Ποντιακός, Άβαντας και Σουφλί σφράγισαν τα 
εισιτήρια τους για την επόμενη φάση.

Θυμίζουμε ότι άνευ αγώ-
να προκρίνεται ο Εθνικός, 
ενώ το μόνο ματς που απο-
μένει για να ολοκληρωθεί η 
Β’ φάση είναι αυτό ανάμε-
σα σε Θράκη Φερών και ΠΟ 
Αλεξανδρούπολης που διε-
ξάγεται την Τετάρτη 22/12.

Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα (με έντονο χρώμα οι 
ομάδες που προκρίθηκαν):

Νότιος Όμιλος
Κυριακή 19/12
Ιπποκράτης – Καππαδοκία 
8-0
Ακρίτας Δαδιάς – Ποντια-
κός 0-1
Μαΐστρος – Ατρόμητος Άβα-

ντα 1-2
Τετάρτη 22/12, 14:30
Θράκη Φερών – Αλεξανδρούπολη
Πρόκριση άνευ αγώνα: Εθνικός Αλεξ/πολης

Βόρειος Όμιλος
Σάββατο 18/12
Ακρίτας Ορμενίου – Νεοχώρι 3-5
Ρίζια – Ένωση Φυλακίου/Κυπρίνου 3-0 α.α.
Ορέστης Ορεστιάδας – Άρδας Καστανεών 4-0
Κυριακή 19/12
Σάκκος – Έβρος Σουφλίου 0-2

Κύπελλο ΕΠΣ Έβρου: 
Ιπποκράτης, Ποντιακός, Άβαντας 
και Σουφλί στην Γ’ φάση
Χωρίς εκπλήξεις 
ολοκληρώθηκαν οι 
κυριακάτικες αναμετρήσεις της 
Β’ φάσης

Ποντιακός και Σουφλί οι 
νικητές στα εβρίτικα ντέρμπι

Αναλυτικά:
Ορφέας Ξάνθης – Απόλλων Παραλιμνίου  1-4(Λ. Πα-
παδόπουλος – Γκίκα(2), Λίτσκας(2))
Νέστος Χρυσούπολης – Αλεξανδρούπολη   1-1(Δερ-
μιτζάκης – Στοίνοβιτς Ν.)
Αναγέννηση Πλαγιάς – Άρης Αβάτου   0-3(Ν. Παπα-
δόπουλος, Γκέκας(2))
Αγροτικός Αστέρας – Πανδραμαϊκός   0-0
Δόξα Δράμας – Μ. Αλ. Ορφανίου    0-0
Θερμαϊκός Θέρμης – Εθνικός Σοχού   1-0(Πουρνάρας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγροτικός Αστέρας  19 (11-3)
-. Άρης Αβάτου   19 (15-7)
-. Πανδραμαϊκός    19 (17-3)
4. Εθνικός Σοχού   13 (8-5)
5. Απόλλων Παραλιμνίου   13 (14-11)
6. Αναγέννηση Πλαγιάς   13 (9-12)
7. Αλεξανδρούπολη  FC  12 (10-13)
8. Δόξα Δράμας    10 (8-8)
9. Θερμαϊκός Θέρμης   10 (10-13)
10. Νέστος Χρυσούπολης   7 (7-14)
11. Ορφέας Ξάνθης   6 (9-22)
12. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου   5 (3-11)

Αυτές τις γιορτές χάρισε στους 
ανθρώπους που αγαπάς ένα βιβλίο

«ΚΥΝΗΓΗΜΈΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»,
το νέο μυθιστόρημα 

του Γιάννη Λασκαράκη
Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία 
από τις εκδόσεις «Έπίκεντρο»


