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“Οι Γαμπροί της 
Ευτυχίας” τα 

Σαββατοκύριακα στο 
Θέατρο ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Επιστρέφουν με παραστάσεις 
στο Θέατρο Διόνυσος για 8 πα-

ραστάσεις
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Προβολές ταινιών για 
σχολεία του δήμου 
Αλεξανδρούπολης 

από την Κ.Λ.Α 

Κάλεσμα να συμμετάσχουν  στο 
4ήμερο πρόγραμμα περιφερεια-
κών κινηματογραφικών προβο-
λών του Φεστιβάλ Ολυμπίας για 

Παιδιά και Νέους

� 13

Οδοντιατρείο για τη διαχείριση-
θεραπεία ευπαθών ομάδων

Τη λειτουργία του εντός του ΠΓΝΑ ανακοίνωσε η Διοίκηση του Νοσοκομεί-
ου Αλεξανδρούπολης. Στελεχωμένο με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα 
εξυπηρετεί καθημερινά ογκολογικούς ασθενείς, ασθενείς με χρόνια νοσήμα-

τα που χρήζουν ειδικής θεραπείας, ΑμΕΑ κ.α
� 9

Εκτός ενισχύσεων από τον 
Αναπτυξιακό Νόμο δύο επενδυτικές 

προτάσεις από τον Έβρο

Οι προτάσεις απορρίφθηκαν από την Περιφέρεια ΑΜΘ, καθώς, όπως 
αναφέρεται στις αποφάσεις, δεν πληρούσαν ορισμένες προϋποθέσεις. 

Συνεδριάζουν στην Αλεξανδρούπολη οι Επιτροπές Παρακολούθησης του 
νέου και του τρέχοντος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ
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Στην Αλεξανδρούπολη, τον Στην Αλεξανδρούπολη, τον 
Φεβρουάριο, οι Χειμερινοί Φεβρουάριο, οι Χειμερινοί 
Αγώνες OPEN   Αγώνες OPEN   

FSRU Αλεξανδρούπολης: FSRU Αλεξανδρούπολης: 
Ξεκινούν τα έργα σύνδεσης Ξεκινούν τα έργα σύνδεσης 
με το δίκτυο φυσικού αερίου  με το δίκτυο φυσικού αερίου  

Δυναμική η παρουσία του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στη Διεθνή 

Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia»

Παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα της περιοχής, 
ενώ ο Δήμαρχος σύστησε τον τόπο μας ως 

«bikefriendly προορισμό»! 
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Κοινοβουλευτική παρέμβαση και 
του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
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Είδη πολυτελείας 
κρέας και ψάρι για τα 
περισσότερα νοικοκυριά 
του Έβρου

● Εκτόξευση τιμών μέσα σε ένα χρόνο δείχνουν τα στοιχεία από τις τιμοληψίες της Περιφέρειας ΑΜΘ

● 3,50 ευρώ πάνω το στήθος κοτόπουλου, 4 ευρώ αύξηση για τις γαρίδες!

● Αναλυτικοί πίνακες 
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1904
Τελετή λήξης των 3ων σύγχρονων 
Ολυμπιακών Αγώνων στον Άγιο 
Λουδοβίκο (St Louis) των ΗΠΑ. Οι 
πρώτοι αγώνες επί αμερικανικού 
εδάφους στέφθηκαν με παταγώδη 
αποτυχία. Η Ελλάδα κατέκτησε ένα 
χρυσό μετάλλιο, στην άρση βαρών 
με τον Περικλή Κακούση.

1964
Ο αμερικανός καρδιοχειρουργός 
Μάικλ ΝτιΜπέικι πραγματοποιεί 
την πρώτη παράκαμψη στεφανι-
αίας αρτηρίας (μπάι-πας).

1970
Ο Τζορτζ Χάρισον κυκλοφορεί στις 
ΗΠΑ το τραγούδι του «My Sweet 
Lord», που θα γίνει η μεγαλύτερη 
επιτυχία της καριέρας του.

1976
Αεροπλάνο YS-11 της Ολυμπια-
κής Αεροπορίας συντρίβεται κο-
ντά στην Κοζάνη, με αποτέλεσμα 
να σκοτωθούν και οι 50 επιβαίνο-
ντες, από τους οποίους τέσσερις 
είναι μέλη του πληρώματος.

1988
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και 
της Τράπεζας Κρήτης, Γιώργος Κο-
σκωτάς, συλλαμβάνεται από το 
FBI στις ΗΠΑ για χρέη προς το 
αμερικάνικο δημόσιο. («Σκάνδα-
λο Κοσκωτά»)

1989
ΠΑΣΟΚ, Νέα ∆ημοκρατία και Συ-
νασπισμός σχηματίζουν οικουμε-
νική κυβέρνηση υπό τον Ξενοφώ-
ντα Ζολώτα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1946
Γιώργος Κούδας, παλαίμαχος πο-
δοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1976
Αντρέ Μαλρό, γάλλος συγγραφέ-
ας, ιστορικός τέχνης και πολιτικός. 
(«Η κατάσταση του ανθρώπου», 
«Αντιαπομνημονεύματα», «Ελπί-
δα») (Γεν. 3/11/1901)

1991
Κλάους Κίνσκι, καλλιτεχνικό ψευ-
δώνυμο του Νικολάους Καρλ Γκί-
ντερ Ναξίνσκι, γερμανός ηθοποιός, 
καλτ φιγούρα του ευρωπαϊκού κι-
νηματογράφου. (Γεν. 18/10/1926)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

40 εκ ευρώ για τη Β΄φάση του έργου 
«Αρδάνιο – Μάνδρα»

23
NOE
2016

Εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρη-
ματοδότησης η ολοκλήρωση κα-
τασκευής του «Κάθετου Άξονα 80 
Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο: 
Τμήμα Αρδάνιο - Μάνδρα - Φά-
ση Β΄», που θα χρηματοδοτηθεί 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
της ΠΑΜΘ 2014-2020, συνολικού 
προϋπολογισμού 39.716.332,75 
ευρώ. Το έργο ξεκίνησε το 2011 
με χρηματοδότηση από το ΕΣ-
ΠΑ 2007-2013 και προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί στην νέα προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020

Το συνολικό έργο του τμή-
ματος Αρδάνιο–Μάνδρα έχει 
ως σκοπό τη μετατροπή της 
υφιστάμενης οδού σε κλει-
στή οδό ταχείας κυκλοφορί-
ας, συνολικού μήκους 38χιλ. 
και πλάτους διατομής 12/14 μ

Ο καιρός σήμερα
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Μικρογνωμικά

Στην Αλεξανδρούπο-
λη και το Δημοτικό της 
Κολυμβητήριο Αλεξαν-
δρούπολης «Δημοσθένης 
Μιχαλεντζάκης»,  θα διε-
ξαχθούν, 17-19 Φεβρου-
αρίου, οι Χειμερινοί Αγώ-
νες Κολύμβησης Ανδρών 
– Γυναικών (OPEN), σύμ-
φωνα με απόφαση της 
ΚΟΕ.

Η Ομοσπονδία, υλο-
ποιώντας το σχεδιασμό 
και τη φιλοσοφία της, 
εντάσσει στον αγωνιστι-
κό της προγραμματισμό άλλη μία δι-
οργάνωση που θα διεξαχθεί στην Πε-
ριφέρεια, στο πλαίσιο της αγωνιστικής 
αποκέντρωσης.

Είναι η πρώτη φορά που η ΚΟΕ 
εντάσσει στον αγωνιστικό της προγραμ-
ματισμό την Αλεξανδρούπολη για να 
διοργανώσει τέτοιου υψηλού επιπέδου 
κολυμβητικούς αγώνες σε επίπεδο αν-
δρών γυναικών. 

«Πρόκειται για μια σπουδαία αθλητι-
κή διοργάνωση που συγκεντρώνει την 
αφρόκρεμα της ελληνικής κολύμβησης. 
Περισσότεροι από 500 κολυμβητές και 
κολυμβήτριες από πολυάριθμα σωμα-
τεία όλης της χώρας, αναμένεται να 
καταφθάσουν στην πόλη της Αλεξαν-
δρούπολης για να συμμετάσχουν στους 
αγώνες» αναφέρει η σχετική ανακοίνω-
ση του Δήμου Αλεξ/πολης.

Γ.Π.

Στην Αλεξανδρούπολη, τον Φεβρουάριο, 
οι Χειμερινοί Αγώνες OPEN

Αλλάζουν οι καιροί  

Πουθενά η έντυπη δημοσιογραφία 
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 

«Όταν τα ΜΜΕ μιλούν για τις Γυναικο-
κτονίες» διοργανώνει το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων 
Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε 
συνδιοργάνωση με το Σωματείο Θυγα-
τέρες της Πηνελόπης – Τμήμα Ευρυδίκη 
D427 και το Europe Direct Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης. Στην εκδήλωση 
συμμετέχουν μόνο συνάδελφοι από τη-
λεοπτικούς σταθμούς. Η έντυπη δημο-
σιογραφία δεν υπάρχει για τους διορ-
γανωτές. Μάλλον δεν έχουμε συμβάλει 

καθόλου με τη δουλειά μας στην ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου 
για τα θέματα της έμφυλης βίας. Ας εί-
ναι, εμείς θα συνεχίσουμε κι ας μην μας 
"παίζουν"...

Κ.Η.

«Ελεύθερο» στην tv το Μουντιάλ
Μετά το φιάσκο των πρώτων δύο 

ημερών με τα πολλά προβλήματα που 
παρουσίασε το ΑΝΤ1+, όπου οι συνδρο-
μητές δεν μπορούσαν να συνδεθούν και 
να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις, 
το κανάλι του Αμαρουσίου πήρε, σύμ-

Από τον τοίχο του δημοσιογράφου Θα-
νάση Τσολάκη: «Τω καιρώ εκείνω που είχα 
ξεκινήσει την πορεία μου στη δημοσιογρα-
φία, μία εκπομπή σαν αυτή ήταν αδιανόητο 
ότι θα μπορούσε να προβληθεί στην τηλεό-
ραση και δη στην περιφερειακή τηλεόραση.  
Τότε - πριν από 16, 17 χρόνια- δεν υπήρχε 
καν ο όρος "Τρανς" - τότε χρησιμοποιούσα-
με κακοποιητικές λέξεις τύπου "τραβεστί", 
"τραβέλι", "τρανσέτα" και φυσικά ούτε ως 
σκέψη μας περνούσε ότι οι άνθρωποι αυ-
τοί έχουν δικαιώματα και υπόσταση. Τότε, 
οι "τραβεστί" ήταν εκπρόσωποι μιας ιδιότυ-
πης ελευθεριότητας με μόνο προορισμό το 
βάδην σε ψηλά τακούνια και οι εμφανίσεις 
τους στον τύπο γίνονταν κυρίως ως "πε-
ρίεργα" όντα με πέη και βυζιά που εργά-
ζονται στο σεξ. Δεν αυταπατώμαι - ξέρω 

πολύ καλά ότι ακόμη και σήμερα πολλές 
τρανς περπατούν αναγκαστικά στα τακού-
νια τους, όμως πλέον έχουν περισσότερες 
επιλογές.  Σίγουρα ο δρόμος προς την πλή-
ρη αποδοχή είναι μακρύς. Κι όσοι με ξέρετε, 
γνωρίζετε ότι δεν "δείχνομαι" μέσα από τη 
δουλειά μου. Γνωρίζετε όμως ότι μου αρέ-
σει πολύ να δείχνω τη χαρά (μου).  Κι αυτή 
η εκπομπή με κάνει χαρούμενο κι ακόμη κι 
αν μοιάζει με δονκιχωτισμό, εγώ δεν μπο-
ρώ να πάψω να χαμογελάω που ήρθαν 
τα πράματα έτσι και το δημόσιο βήμα που 
δανείζομαι, έγινε βήμα μιας γυναίκας για 
να περιγράψει πώς διεκδικεί το δικαίωμα 
της στη ζωή».

Την εκπομπή μπορείτε να δείτε στο 
youtube κανάλι της Άλφα Τηλεόρασης.

Κ.Η. 

Ο Γιωργάκης, ο... παππούς του Κέντρου Προστασίας Αρκούδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, έφτασε αισίως τα 28 έτη και είναι πλέον 
ένας υπερήλικας αρκούδος (οι αρκούδες στη φύση ζουν 20-25 περίπου χρόνια). Πριν από λίγο καιρό άρχισαν και τα πρώ-
τα συμπτώματα της ηλικίας του, καθώς εμφάνισε καταρράκτη και στα δύο μάτια με αποτέλεσμα να χάσει την όρασή του. 
Για τον λόγο αυτό, ο τυφλός "παππούς" μεταφέρθηκε σε ξεχωριστό τμήμα, όπου θα ζει μόνος του με ασφάλεια και χωρίς 
να ενοχλείται από άλλες αρκούδες. Ο Γιωργάκης κατασχέθηκε το 1995 σε ηλικία 1,5 έτους, ενώ βρισκόταν στην κατοχή 
αρκουδιάρη στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν έντονα κακοποιημένος από τον αρκουδιάρη που τον κρατούσε αιχμάλω-
το. Μπορείτε να υποστηρίξετε την φροντίδα του Γιωργάκη υιοθετώντας τον https://www.arcturos.gr/adoption/giorgakis

Αφού άνοιξαν στόματα για 
την Κιβωτό του Κόσμου, εί-
ναι πιθανόν να έρθουν στην 
επιφάνεια καταγγελίες και για 
άλλες δομές… Δεν είμαι σε 
θέση να γνωρίζω ακόμα εάν 
στην Κιβωτό υπάρχει κύκλω-
μα υιοθεσιών και κατά πόσο 
ή εάν έχουν γίνει οικονομικές 
ατασθαλίες.

Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε τόσο προστρέχουμε στο 
κράτος - πατερούλη, με το χέρι 
απλωμένο, και λέμε “ω, μεγά-
λε σουλτάνε”, “ω, μεγάλε Πα-
τισάχ”, δώσε, παρακαλώ, και 
σε εμάς”. Και γίνεται ένα αλι-
σβερίσι… Ξέρετε ποιος είναι ο 
μεγαλύτερος τζαμπατζής σήμε-
ρα στην Ελλάδα και στον Δήμο 
Αθηναίων; Το ίδιο το Κράτος. 
Τα Υπουργεία δεν πληρώνουν 
ανταποδοτικά.  
Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 

  

φωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, την 
απόφαση να μεταφέρει όλα τα παιχνίδια 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον ελεύθερο 
ΑΝΤ1 αλλά και το Μακεδονία TV!

Συγκεκριμένα, διότι ο ΑΝΤ1 έχει κανο-
νικά πρόγραμμα και δεν γίνεται να το δι-
ακόπτει καθημερινά από τις 12:00, όταν 
και ξεκινάνε τα παιχνίδια, έχει παρθεί η 
απόφαση πολλά από τα ματς να τα με-
ταδίδει live το Μακεδονία ΤV, το οποίο 

επίσης βρίσκεται στον όμιλο του ΑΝΤ1. 
Παράλληλα, όσον αφορά τα χρήματα 

που έχουν δώσει οι συνδρομητές προ-
κειμένου να εγγραφούν στο ΑΝΤ1+, το 
κανάλι αναμένεται να κάνει επιστροφή 
χρημάτων, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν 
μιλάμε για μερική ή ολική επιστροφή του 
ποσού, σε όσους εγγράφηκαν το τελευ-
ταίο 15ημερο/μήνα. 

Γ.Π.
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Με αφορμή την ανα-
κοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ πε-
ρί ματαίωσης πώλησης του 
Οργανισμού Λιμένα Αλε-
ξανδρούπολης (ΟΛΑ Α.Ε.), ο 
Υπεύθυνος Ναυτιλίας,  Νη-
σιωτικής Πολιτικής και Του-
ρισμού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινή-
ματος Αλλαγής, Βουλευτής 
Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Μπι-
άγκης υπέβαλε ερώτηση προς 
τους αρμόδιους υπουργούς 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, και Οικονομικών, 
αναφέροντας μεταξύ άλλων, 
τα εξής:

«Μέχρι σήμερα δεν έχουν 
γνωστοποιηθεί από την κυ-
βέρνηση οι λόγοι ματαίωσης 
της διαδικασίας πώλησης 
ακόμη ενός μεγάλου λιμα-
νιού της χώρας, αν και το 
ίδιο το γεγονός της μη πώ-
λησης και της ενδεχόμενης 
διατήρησης του λιμένα υπό 
δημόσιο έλεγχο, έστω και 
συγκυριακά, αποτελεί θετι-
κή εξέλιξη. Εντούτοις, έχουν 
ήδη καταγραφεί δημοσιογρα-
φικές εκτιμήσεις ή/και διαρ-
ροές που δεν έχουν διαψευ-
στεί από την κυβέρνηση και 
σύμφωνα με αυτές η ματαί-

ωση της εν λόγω διαδικασίας 
οφείλεται είτε σε γεωστρατη-
γικούς λόγους που μπορεί να 
σχετίζονται με την αμυντική 
παρουσία των Ηνωμένων Πο-
λιτειών στην περιοχή και τον 
εν εξελίξει πόλεμο στην Ου-
κρανία, είτε στο ενδεχόμενο 
ότι κάποιο από τα ενδιαφερό-
μενα σχήματα ή και κάποιος 
εταίρος σε ένα από αυτά δεν 
πληροί πλήρως τις απαιτήσεις 
για την ανάληψη ενός τόσου 
νευραλγικού λιμένα ή ακόμη 
και να ενδέχεται να προβεί σε 
μεταπώληση σε άλλο ενδια-
φερόμενο που δεν συνάδει 
με τα αντίστοιχα εθνικά ή/και 
συμμαχικά συμφέροντα. Αν 
επιβεβαιωθεί ότι οι λόγοι μα-
ταίωσης της διαδικασίας πώ-
λησης του Ο.Λ.Α. Α.Ε. σχετίζο-
νται με τους παραπάνω, τότε 
αυτομάτως αμφισβητείται ευ-
θέως και η σκοπιμότητα και 
ορθότητα της επιλογής πώλη-
σης, ακόμη και υπό την επι-
χειρηματολογία της κυβέρνη-
σης, των λιμένων του Πειραιά 
και της Θεσσαλονίκης καθώς 
και η σχεδιαζόμενη πώληση 
του λιμένα της Ηγουμενίτσας 
ή/και των υπόλοιπων, εκτός 

και αν σύμφωνα με τη δογ-
ματική θεωρία της Ν.Δ. περί 
ξεπουλήματος της δημόσιας 
περιουσίας, οι εν λόγω λι-
μένες δεν έχουν αντίστοιχη 
γεωστρατηγική σημασία ή 
σημαντικότητα για τα εθνικά 
μας συμφέροντα, με το λι-
μένα της Αλεξανδρούπολης. 
Χωρίς ακόμη να έχει εκπονη-
θεί εθνική λιμενική πολιτική 
όπως ήδη προβλέπεται νο-
μοθετικά από το 2013, για 
ακόμη μία φορά η κυβέρνηση 
συνεχίζει να λαμβάνει απο-

φάσεις για το μέλλον της λι-
μενικής ανάπτυξης της χώρας 
μας, με τρόπο συγκυριακό και 
πρόχειρο, χωρίς σχεδιασμό, 
προγραμματισμό και τεκμη-
ρίωση, υπονομεύοντας ενίοτε 
δογματικά, δεσμευτικά και μη 
αναστρέψιμα για τις επόμε-
νες δεκαετίες, την οικονομι-
κή ανάπτυξη και το δημόσιο 
συμφέρον της χώρας μας.»

Ο Βουλευτής καλεί τους 
αρμόδιους υπουργούς να 
αποκαλύψουν ποιοι είναι οι 
λόγοι ματαίωσης της διαγω-

νιστικής διαδικασίας για την 
πώληση του πλειοψηφικού 
ποσοστού του μετοχικού κε-
φαλαίου του Οργανισμού 
Λιμένος Αλεξανδρούπολης 
Α.Ε.. Καλεί την κυβέρνηση, 
σε συνέχεια της ματαίωσης 
της πώλησης του λιμένα της 
Αλεξανδρούπολης να εγκατα-
λείψει την αδιέξοδη και δογ-
ματική πολιτική πώλησης και 
των υπολοίπων των λιμένων 
που παραμένουν ακόμη υπό 
τον έλεγχο του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και 
να εφαρμόσει επιτέλους το 

μοντέλο αξιοποίησης των λι-
μένων, το οποίο το ΠΑΣΟΚ/
Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει με 
συνέπεια και τεκμηριωμένα 
να προτείνει. Το μοντέλο 
δηλαδή που εφαρμόζεται σε 
όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊ-
κές χώρες και στην συντριπτι-
κή πλειοψηφία των λιμένων 
διεθνώς, το οποίο βασίζεται 
στη διατήρηση του δημόσιου 
ελέγχου τους, με παράλληλη 
παραχώρηση χρήσης των επί 
μέρους λιμενικών υπηρεσιών.

Κοινοβουλευτική παρέμβαση και 
του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΑ»  
        
Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο 
Υπεύθυνος Ναυτιλίας, Νησιωτικής 
Πολιτικής και Τουρισμού 

O κ. Μπιάγκης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ κατέθεσε ερώτηση στη 
Βουλή για την ματαίωση πώλησης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης

O Δήμος Διδυμοτείχου και ο Δή-
μος Ορεστιάδας, στο πλαίσιο της 
Κοινωνικής Υποστήριξης των Ευαί-
σθητων Ομάδων Πληθυσμού για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της αν-
θρωπιστικής κρίσης, θα διανείμουν 
τρόφιμα και βασικά είδη υλικής συν-
δρομής διά μέσου του Προγράμματος 
Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ) από 
την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου έως και 
την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα προστασίας, για την πρόληψη της 
μετάδοσης του κορωνοϊού, τόσο για 
τους πολίτες όσο και για τους εργα-
ζομένους, η διανομή θα πραγματοποι-
ηθεί κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίη-
σης - ραντεβού και θα διανεμηθούν 
τα παρακάτω είδη, στις παρακάτω 
συσκευασίες και σε ποσότητες ανά-
λογες με τα μέλη - μέγεθος κάθε νοι-
κοκυριού.

Είδη κρεοπωλείου:
• νωπό κοτόπουλο.
Είδη Παντοπωλείου:
τυρί φέτα (συσκ. 400-600 

γρ), τυρί γκούντα (συσκ. 450γρ 
+/- 5%), γραβιέρα (συσκ. 300 
γρ), γάλα υπερηψηλής θερμο-
κρασίας (συσκ. 1 λίτρου),

• αλεύρι (συσκ. 1 κιλού), ρύζι 
καρολίνα (συσκ. 500 γρ), κριθα-
ράκι μέτριο (συσκ. 500 γρ),

• φασόλια (συσκ 500 γρ), φα-
κές (συσκ.500 γρ), ζάχαρη,(συσκ. 
1 κιλού), χυμός ντομάτας (συσκ 
500 γρ), ελαιόλαδο (συσκ. 1 λί-
τρου).

Είδη βασικής υλικής συνδρο-
μής;

• χλωρίνη (συσκ 750 ml), 
υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 
(συσκ. 1 λίτρου), υγρό απορρυπα-
ντικό πιάτων (συσκ. 500 ml),

• κρεμοσάπουνο (συσκ. 1 λίτρου), 
αφρόλουτρο (συσκ. 1 λίτρου), σα-
μπουάν (συσκ. 400 ml).

Τα σημεία διανομής θα είναι:
• Για το Δήμο Ορεστιάδας, στον 

χώρο του Κέντρου Κοινότητας με πα-

ράρτημα ΡΟΜΑ, Εθνομαρτύρων 98 
(παλιά Δικαστήρια), από την Τετάρτη 
23 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 24 
Νοεμβρίου, ώρες 08:00 - 20.00 και 
την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, από 
08:00 έως 15:00.

• Για το Δήμο Διδυμοτείχου, το ση-
μείο διανομής και το ωράριο εξυπη-
ρέτησης ωφελούμενων θα ορισθούν, 

με νέα ανακοίνωση, στο άμεσο χρο-
νικό διάστημα.

Παρακαλούνται όλοι όσοι είναι δι-
καιούχοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας (ΤΕΒΑ) και θα λάβουν προ-
γραμματισμένο ραντεβού (κατόπιν τη-
λεφωνικής ειδοποίησης), να προσέρ-
χονται με την ταυτότητά τους και τον 
ΑΜΚΑ τους στο σημείο διανομής του 

φορέα υποστήριξής τους, στη μέρα 
και την ώρα που έχει συμφωνηθεί, 
για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Τα είδη θα παραδίδονται σε σα-
κούλες χειρός. Για την καλύτερη 
εξυπηρέτησή τους, οι ωφελούμε-
νοι να έχουν μαζί τους ανθεκτικές 
τσάντες μεταφοράς ή καροτσάκια 
λαϊκής.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι το 
«Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου 
Ορεστιάδας θα πραγματοποιήσει 
κατ΄ οίκον διανομές από τις 24 
Νοεμβρίου 2022, στις Δημοτικές 
Ενότητες Ν. Βύσσας, Τριγώνου και 
Κυπρίνου, προκειμένου οι ωφε-
λούμενοι του προγράμματος να 
εξυπηρετηθούν άμεσα και χωρίς 
περαιτέρω ταλαιπωρία και επιβά-

ρυνση.
Πληροφορίες στα παρακάτω τη-

λέφωνα:
• Δήμος Ορεστιάδας: Κέντρο Κοι-

νότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δή-
μου Ορεστιάδας, τηλ. 25520-81375.

• Δήμος Διδυμοτείχου: Κέντρο Κοι-
νότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου 
Διδυμοτείχου, τηλ. 25530-23480.

Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του προγράμματος 
ΤΕΒΑ στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου
Από  την Τετάρτη έως 
και την Παρασκευή 25 
Νοεμβρίου
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της Κικής Ηπειρώτου 
Το ένα εμπόδιο μετά το άλ-

λο βλέπουν οι επιχειρήσεις του 
Έβρου να ορθώνεται μπροστά 
τους, στην προσπάθειά τους 
να επιβιώσουν στο δυσμενέ-
στατο οικονομικό περιβάλλον 
που έχει διαμορφωθεί εδώ και 
αρκετούς μήνες. Η πρόσβαση 
είναι δύσκολη ακόμη και σε 
χρηματοδοτικά εργαλεία που 
θα μπορούσαν να αποβούν 
σωτήρια για τη διατήρηση και 
την εξέλιξη των τοπικών επι-
χειρήσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα ο Αναπτυξιακός Νόμος 

4399/2016 και δύο πρόσφα-
τες αποφάσεις του Περιφερει-
άρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης Χρήστου Μέτι-
ου, με τις οποίες προχώρησε 
στην απόρριψη ενίσχυσης δύο 
επενδυτικών σχεδίων από τον 
Έβρο.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκει-
ται για αιτήσεις που υποβλή-
θηκαν στο καθεστώς ενίσχυ-
σης Επιχειρηματικότητας Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρή-
σεων των άρθρων 59 έως 61 
του Ν. 4399/2016 (A΄ κύ-
κλος). 

Η πρώτη αίτηση αφορά επι-

χείρηση γεωργικής εκμετάλ-
λευσης, με αντικείμενο χρημα-
τοδότησης την επέκταση της 
δυναμικότητας της συγκεκρι-
μένης επιχείρησης. Το συνο-
λικό επιλέξιμο κόστος έφτανε 
στα 179.500 €, ωστόσο η αί-
τηση δεν έγινε δεκτή, καθώς 
δεν πληρούσε τις προϋπο-
θέσεις ελέγχου νομιμότητας, 
όπως αναφέρεται στην από-

φαση Μέτιου. 
Όπως έκρινε η Επιτροπή 

Ενστάσεων,  σύμφωνα με την 
αίτηση της επιχείρησης, «η δυ-
ναμικότητα της κτηνοτροφι-
κής δραστηριότητας που είναι 
η κύρια, δεν μεταβάλλεται. Η 
“Θεμελιώδης αλλαγή του συ-
νόλου της παραγωγικής δια-
δικασίας υφιστάμενης μονά-
δας” σύμφωνα με τον φορέα,  

επιτυγχάνεται με την επίτευξη 
καθετοποίησης της παραγωγής 
της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα 
η γεωργοκτηνοτροφική επιχεί-
ρηση, καλλιεργεί μικρές εκτά-
σεις (με μισθωμένα μηχανήμα-
τα) για να παράγει μικρό μέρος 
των ζωοτροφών που χρειάζε-
ται. Με την επένδυση θα προ-
μηθευτεί εξοπλισμό (γεωργικό 

ελκυστήρα 110 Hp, φορτωτή 
με κουβά, ραντιστικό, σπαρ-
τική, αχυροκοπτικό και ενός 
κοπροδιανομέα) ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
για την καλλιέργεια και την 
παραγωγή ζωοτροφών. Η Επι-
τροπή Ενστάσεων βάσει των 
ανωτέρων, διαπιστώνει ότι ο 
χαρακτήρας αρχικής επένδυ-
σης “Επέκταση της δυναμι-
κότητας υφιστάμενης μονά-
δας” δεν τεκμηριώνεται από 
την προμήθεια αποκλειστικά 
και μόνο του γεωργικού ελ-
κυστήρα και των παρελκόμε-
νων του».

Η δεύτερη αίτηση κατατέ-
θηκε από ξενοδοχειακή μονά-
δα, με συνολικό επιλέξιμο κό-
στος 482.463 €. Αντικείμενο 
της χρηματοδότησης θα ήταν 
οι κτιριακές εργασίες επί του 
κελύφους της μονάδας, έργα 
υποδομής και περιβάλλοντος 
χώρου, καθώς και η προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμού και 
λοιπού εξοπλισμού.  Ούτε η 
συγκεκριμένη αίτηση πληρού-
σε τις προϋποθέσεις ελέγχου 
νομιμότητας, καθώς υπήρχαν 
παραλείψεις στη συμπλήρωση 
κάποιων στοιχείων, ενώ κρίθη-
κε ότι δεν τηρούνται οι όροι 
της ΚΥΑ περί εκσυγχρονισμού 
των ξενοδοχειακών μονάδων. 

Εκτός ενισχύσεων από τον 
Αναπτυξιακό Νόμο δύο επενδυτικές 
προτάσεις από τον Έβρο

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ, 
ΚΑΘΩΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΔΕΝ 
ΠΛΗΡΟΥΣΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ   

Τα επενδυτικά σχέδια είχαν συνολικό 
επιλέξιμο κόστος πάνω από 660.000 
ευρώ

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 
2022 και ώρα 18:30, στην Αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
θα συνεδριάσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων για τα παρα-
κάτω θέματα:

1. Έγκριση απολογισμού του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 
οικονομικό έτος 2021 (διαχει-
ριστική περίοδος 01/01/2021 
- 31/12/2021).

(Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
2. Έγκριση οικονομικών κα-

ταστάσεων του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης για το οικονομικό 
έτος 2021 (ισολογισμός και κα-
τάσταση αποτελεσμάτων χρή-
σεως, προσάρτημα οικ. έτους 
2021).

(Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)

Ειδική συνεδρίαση 
με 2 θέματα στην 
ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει την Παρασκευή 25 Νο-
εμβρίου 2022, από τις 09:30 έως τις 
14:00 στο ξενοδοχείο Astir Egnatia 
της Αλεξανδρούπολης, η Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-
2027 της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, υπό την προεδρία 
του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου 
Μέτιου.

Πρόκειται για την πρώτη συνεδρί-
αση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του νέου ΕΣΠΑ, μετά τη συγκρότησή 
της τον περασμένο μήνα, με θέμα την 
έγκριση των πρώτων προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, από 
τις 15:00 μέχρι τις 17:00, θα πραγ-
ματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και η 
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ της Πε-
ριφέρειας ΑΜΘ 2014-2020, υπό την 
προεδρία του Περιφερειάρχη.

Αυτή θα είναι η 6η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης για την 
περίοδο 2014-2020, με θέμα τη δι-
απίστωση της προόδου υλοποίησης 
του τρέχοντος ΕΣΠΑ και τον καθορι-

σμό των ενεργειών για την ολοκλή-
ρωσή του.

Στις δύο συνεδριάσεις θα συμμετέ-
χουν εκπρόσωποι των αρχών διαχεί-
ρισης, συντονισμού και πιστοποίησης 
του ΕΣΠΑ, εκπρόσωποι δημοσίων αρ-
χών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών 
δομών Υπουργείων και της Μονάδας 
Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυ-
ξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), εκπρό-
σωποι της Αυτοδιοίκησης, της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ), εκ-
πρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων, των ακαδημαϊκών και ερευ-
νητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, μη κυβερνητικών οργανώσεων 
καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής.

Οι δύο συνεδριάσεις θα μεταδοθούν 
διαδικτυακά στους εξής συνδέσμους:

• Για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 
(25/11/2022, 09:30-14:00):

h t tps : / /www.you tube . com/
watch?v=dXr0nCZJ0GQ

• Για το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2021 
(25/11/2022, 15:00-17:00):

h t tps : / /www.you tube . com/
watch?v=YFnaFkjGCAQ

Συνεδρίαση στην Αλεξανδρούπολη για το νέο 
και το τρέχον ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ

Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του νέου, μετά τη συγκρότησή 
της τον περασμένο μήνα, με θέμα την έγκριση των 
πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Συνεδριάζει την Τετάρτη 
το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης
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Στην τελική ευθεία μπαί-
νουν οι εργασίες ολοκλήρω-
σης τόσο του τερματικού σταθ-
μού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (FSRU) στην Αλεξαν-
δρούπολη, της Gastrade, όσο 
και των υπόλοιπων έργων που 
θα συνδέσουν τον σταθμό με 
το σύστημα.

Η τελευταία εξέλιξη έχει να 
κάνει με την ανάδειξη του ανα-
δόχου για το έργο “Λεπτομερής 
σχεδιασμός, προμήθεια υλικών 
και κατασκευή για την Σύνδεση 
με την Πλωτή Μονάδα Απο-
θήκευσης και Αεριοποίησης 
(FSRU) Αλεξανδρούπολης”.

Σχεδόν πέντε μήνες με-
τά τη λήξη του διαγωνισμού 
(15/06/2022) “έπεσαν” οι υπο-
γραφές για την έναρξη των ερ-
γασιών.

Πιο συγκεκριμένα, στις 16 
Νοεμβρίου 2022 υπεγράφη η 
σύμβαση με ανάδοχο τον ΑΒΑ-

ΚΑ (AVAX) καθώς ήταν και η 
μοναδική προσφορά που κατα-
τέθηκε. Η σύμβαση έχει προϋ-
πολογισμό 24 εκατ. Ευρώ (αξία 
με ΦΠΑ 29,76 εκατ. ).

Κύριος του έργου είναι ο 
Διαχειριστής Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου ΑΕ 
(ΔΕΣΦΑ), ενώ ο αρχικός προ-
ϋπολογισμός του έργου ήταν 
στα 14,8 εκατ. ευρώ (αξία χω-
ρίς ΦΠΑ 12 εκατ. ).

Σύμφωνα με την προκήρυ-
ξη οι εργασίες προβλέπεται να 
έχουν διάρκεια 15 μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης.

FSRU Αλεξανδρούπολης
Αντικείμενο της σύμβασης 

είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός 
η προμήθεια και η κατασκευή 
υποδομής για τη σύνδεση του 
συστήματος με την Πλωτή Μο-
νάδα Αποθήκευσης και Αεριο-

ποίησης FSRU Αλεξανδρού-
πολης.

Βάσει χρονοδιαγράμματος 
το FSRU Αλεξανδρούπολης 
αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέσα στο 2023. Θα είναι η δεύ-
τερη πλωτή υποδομή φυσικού 
αερίου που θα λειτουργεί στη 
χώρα, συμβάλλοντας τα μέγι-
στα στην ενίσχυση του ενερ-
γειακού συστήματος.

Η κατασκευή και λειτουρ-
γία του Τερματικού Σταθμού 

Υγροποιημένου Φυσικού Αε-
ρίου (LNG) Αλεξανδρούπολης 
θα συμβάλει στην ενεργεια-
κή ασφάλεια, ρευστότητα και 
ενεργειακό πλουραλισμό της 
χώρας αλλά και ολόκληρης της 
Ν.Α. Ευρώπης, ενισχύοντας τον 
στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας 
και προσφέροντας εναλλακτι-
κές πηγές και οδούς προμή-
θειας φυσικού αερίου στην 
περιοχή.

Ταυτότητα έργου

Η Πλωτή Μονάδα Απο-
θήκευσης και Αεριοποίη-
σης (FSRU), χωρητικότητας 
153.500 κ.μ. LNG, θα συνδε-
θεί με το Εθνικό Σύστημα Με-
ταφοράς Φυσικού Αερίου της 
Ελλάδας με αγωγό μήκους 28 
χλμ.

Το FSRU θα βρίσκεται αγκυ-
ροβολημένο σε απόσταση περί-
που 18 χιλιομέτρων, μέσα στη 
θάλασσα, νοτιοδυτικά του λι-

μανιού της Αλεξανδρούπο-
λης και 10 χλμ. από την κο-
ντινότερη ακτή στη Μάκρη 
του Έβρου.

Ο αγωγός προσαιγια-
λώνεται στην περιοχή της 
ακτογραμμής Απαλού και 
συνεχίζει υπόγεια την πο-
ρεία του προς βορρά για 4 
χιλιόμετρα ακόμη, μέχρι να 
συνδεθεί με το Εθνικό Σύ-
στημα Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου στην περιοχή της 
Αμφιτρίτης σε νέο Μετρη-
τικό και Ρυθμιστικό Σταθμό 
που θα κατασκευαστεί για 
να καλύψει τις ανάγκες του 
ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης.

Μέσω του συγκεκριμέ-
νου αγωγού, το αεριοποι-
ημένο LNG, αναμένεται να 
προωθείται στις αγορές της 
Ελλάδας, της Βουλγαρίας 
αλλά και της ευρύτερης πε-

ριοχής, από τη Ρουμανία, τη 
Σερβία και τη Β. Μακεδονία, 
μέχρι τη Μολδαβία και την Ου-
κρανία.

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης 
έχει επίσης τη δυνατότητα να 
συνδεθεί και να τροφοδοτεί 
με φυσικό αέριο και άλλα κα-
τάντη συστήματα μεταφοράς 
φυσικού αερίου όπως για πα-
ράδειγμα ο TAP (Trans Adriatic 
Pipeline).
ypodomes.gr 

FSRU Αλεξανδρούπολης: Ξεκινούν τα έργα 
σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΒΑΞ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ     

Οι εργασίες προβλέπεται να έχουν 
διάρκεια 15 μήνες  

Από τις χερσαίες εργασίες για τον αγωγό μεταφοράς 
φυσικού αερίου στην περιοχή του Απαλού

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Tο υφιστάμενο καταφύγιο ζώ-
ων του Δήμου Καβάλας, δεν 
καλύπτει τις ανάγκες και τις 
σύγχρονες απαιτήσεις. Για την 
αντιμετώπιση αυτής της αδυ-
ναμίας, ο Δήμος Καβάλας δη-
μιουργεί ένα νέο, σύγχρονων 
προδιαγραφών και απαιτήσεων 
καταφύγιο ζώων συντροφιάς 
στο Αγρόκτημα Ζυγού.

Χωρίς Ουρολογική Κλινική εξακο-
λουθεί να λειτουργεί το Νοσοκο-
μείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», 
λόγω έλλειψη ουρολόγου μετά τη 
συνταξιοδότηση και του τελευταί-
ου εν ενεργεία ιατρού της Κλινι-
κής με αυτή την ειδικότητα. Όπως 
δήλωσε ο διευθυντής της ιατρικής 
υπηρεσίας, Γιώργος Πατλάκας  στο  
ertnews.gr από το καλοκαίρι και 
μετά το κενό εξακολουθεί να υφί-
σταται παρά τις προκηρύξεις των 
θέσεων. 

ΡΟΔΟΠΗ 

Στην Αλεξανδρούπολη και 
το Δημοτικό της Κολυμβη-
τήριο θα διεξαχθούν, 17-19 
Φεβρουαρίου, οι Χειμερινοί 
Αγώνες Κολύμβησης Ανδρών 
– Γυναικών (OPEN), σύμφω-
να με απόφαση της ΚΟΕ. Η 
Ομοσπονδία, υλοποιώντας το 
σχεδιασμό και τη φιλοσοφία 
της, εντάσσει στον αγωνιστι-
κό της προγραμματισμό άλλη 
μία διοργάνωση που θα διε-
ξαχθεί στην Περιφέρεια, στο 
πλαίσιο της αγωνιστικής απο-
κέντρωσης.

Πνιγμός είναι η αιτία θανάτου του 45χρονου 
επιχειρηματία που εξαφανίστηκε την Πέμπτη το 
μεσημέρι και μετά από έρευνα των αστυνομι-
κών και των λιμενικών αρχών εντοπίστηκε νε-
κρός στην παραλία της Μέσης. Αυτό είναι το 
πόρισμα της νεκροψίας – νεκροτομής που δι-
ενήργησε ο ιατροδικαστής  κ. Νίκος Κιφνίδης. 
Μιλώντας στο «ΕΜΠΡΟΣ» ο κ. Κιφνίδης απέ-
κλεισε δολοφονική ενέργεια και επιφυλάχθηκε 
για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών ανα-
λύσεων που αναμένονται.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Φαλακρού, θεωρείται πλέον 
βάσει νόμου μια συνολική του-
ριστική επιχείρηση και η Περι-
φέρεια ΑΜΘ δεν μπορεί να τη 
λειτουργήσει η ίδια. Θα εκμι-
σθωθεί σε έναν ιδιώτη, ο οποί-
ος προφανώς θα κάνει και τις 
δικές του επενδύσεις και φυ-
σικά, δεν μπορεί να λειτουργεί 
αποκλειστικά και μόνο τη χει-
μερινή περίοδο, αλλά καθ’ όλο 
το διάστημα του χρόνου, όλες 
τις εποχές. (proinos-typos.gr)

Ο Αναστάσιος Βιλάνος έχει ένα μικρό 
παντοπωλείο και προχωρώντας σε μια 
κίνηση ανθρωπιάς και ανιδιοτέλειας, 
παραχωρεί εντελώς δωρεάν γάλατα 
και παιδικές τροφές σε ανθρώπους 
που το έχουν ανάγκη. Μιλώντας στο 
GRTimes, παροτρύνει και άλλους συ-
ναδέλφους του σε όλη την Ελλάδα να 
προχωρήσουν σε ανάλογες πράξεις 
αλληλεγγύης.

ΚΑΒΑΛΑ 

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 
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Απλησίαστα έχουν γίνει τους τε-
λευταίους μήνες κρέατα και ψάρια για 
τα περισσότερα νοικοκυριά του Έβρου. 
Η εκτόξευση των τιμών έχει καταστή-
σει ως είδος πολυτελείας τα συγκε-
κριμένα τρόφιμα, που μαζί με όλα τα 
υπόλοιπα, επιβαρύνουν υπερβολικά 
τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με 

αποτέλεσμα ο κόσμος να αναγκάζεται 
να μειώσει όλο και περισσότερο την 
κατανάλωση.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι 
πίνακες από τις τιμοληψίες της Περι-
φέρειας ΑΜΘ, τον φετινό Νοέμβριο 
και σε σύγκριση με τον περσινό. Στη 
μία περίπτωση, βλέπουμε τις τιμές στα 

αλιεύματα στο βόρειο Έβρο, πέρσι και 
φέτος, όπου διακρίνουμε αύξηση τι-
μών σχεδόν σε όλα τα είδη. Για πα-
ράδειγμα, οι γαρίδες από 16 ευρώ το 
κιλό πέρσι, φέτος σκαρφάλωσαν στα 
20, το λαβράκι από 10,27 πέρσι, φέ-
τος είναι στα 11,27, ο σολωμός από 
15,17 το κιλό  πέρσι, φέτος στα 17,93.

Οι άλλοι δύο πίνακες αφορούν στις 
τιμές των κρεάτων στο νότιο Έβρο, 
πέρσι τον Νοέμβριο και φέτος. Εδώ 
οι τιμές έχουν ξεφύγει στην πλειονό-
τητα των προϊόντων, με το στήθος 
κοτόπουλου από τα 6,32 πέρσι να 
έχει «πετάξει» φέτος στα 8,80 ευρώ 
το κιλό! Η τιμή του αρνιού έφτασε 
από τα 9,30 πέρσι στα 11,68 ευρώ, 
ενώ σοκ προκαλεί η τιμή της βόειας 
σπάλας, που από τα 8,50 πέρσι στα 
12,14 φέτος! 

Κ.Η.

Είδη πολυτελείας κρέας και ψάρι για 
τα περισσότερα νοικοκυριά του Έβρου

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΤΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΜΘ  
     
3,50 ευρώ πάνω το στήθος κοτόπουλου, 
4 ευρώ αύξηση για τις γαρίδες!

Απλησίαστα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες κρέατα 
και ψάρια για τα περισσότερα νοικοκυριά του Έβρου

Η τοξικολογική εξέταση θα «απαντήσει» στα 
ακριβή αίτια θανάτου της 39χρονης που βρέθηκε 

νεκρή, την Παρασκευή, στο σπίτι της στην Αλε-
ξανδρούπολης. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, 
ο καθηγητής Ιατροδικαστικής, Παύλος Παυλίδης, 
που διενήργησε σήμερα τη νεκροψία/ νεκροτομή, 
απέκλεισε την εγκληματική ενέργεια και προσδι-
όρισε το θάνατο της γυναίκας ως «παθολογικής 
αιτιολογίας». Υπενθυμίζεται ότι τη γυναίκα βρήκαν 
οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι της, παρου-
σία δικαστικού λειτουργού, μετά τη δήλωση της 

μητέρας της ότι η κόρη της, που έμενε μόνη, δεν 
απαντούσε επί δύο ημέρες στο τηλέφωνο. Η εί-
δηση του θανάτου της γυναίκας, που ήταν ιδιαί-
τερα γνωστή και αγαπητή στην Αλεξανδρούπολη, 
προκάλεσε μεγάλη θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Εντωμεταξύ, ο σκύλος της θανούσας, που βρέ-
θηκε στο πλευρό της, αναζητά νέο σπίτι. Είναι αρ-
σενικός γερμανικός ποιμενικός, 5 ετών.

Απαντήσεις για το θάνατο της 39χρονης στην 
Αλεξανδρούπολη θα δώσει η τοξικολογική εξέταση

Εντωμεταξύ, ο σκύλος της 
θανούσας, που βρέθηκε 
στο πλευρό της, αναζητά 
νέο σπίτι
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Δυναμική ήταν η παρουσία 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
στην 37η Διεθνή Έκθεση Του-
ρισμού Philoxenia που έλαβε 

χώρα από τις 18 έως τις 20 
Νοεμβρίου 2022 στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της πολιτικής 
εξωστρέφειας και των συστη-
ματικών προσπαθειών ανά-
δειξης και προβολής των συ-
γκριτικών πλεονεκτημάτων του 
τόπου μας, ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης συμμετείχε για 2η 
συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκ-
θεση Τουρισμού Philoxenia που 
αποτελεί το κομβικό σημείο συ-
νάντησης του τουριστικού κλά-
δου, δια του Δημάρχου Γιάννη 
Ζαμπούκη, του αντιδημάρχου 
Βασίλη Δέλκου, του Προέδρου 
της ΤΙΕΔΑ Αναστάσιου Σερα-
φειμίδη και του αντιπροέδρου 
της ΤΙΕΔΑ Πέτρου Κυριακίδη.

Από την 1η κιόλας ημέρα 
το περίπτερο του Δήμου μας 

αποτέλεσε πόλο έλξης και εν-
διαφέροντος για επισκέπτες, 
τουριστικούς πράκτορες, φο-
ρείς του τουρισμού και δημο-
σιογράφους.

Στάση στο περίπτερο του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, επι-
δεικνύοντας το ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον τους για την περιοχή 
μας, έκαναν επίσης, η Πρόε-
δρος του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού Άντζελα Γκε-
ρέκου, ο Γενικός Γραμματέας 
Ε.Ο.Τ. Δημήτρης Φραγκάκης 
και ο Γενικός Γραμματέας του 
Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών 
Λουτρών Ελλάδας Μάρκος 
Δανάς. 

Επιπλέον, ο δήμαρχος Γιάν-

νης Ζαμπούκης ανταποκρινόμε-
νος στην πρόσκληση του Bike 
Friendly Forum, συμμετείχε 
σε παράλληλη εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
19 Νοεμβρίου στο συνεδριακό 
κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» 
με τη συμμετοχή της Υφυπουρ-
γού Τουρισμού Σοφίας Ζαχα-
ράκη, όπου αναλύθηκε η χρή-
ση του ποδηλάτου ως ήπιου 
μέσου μετακίνησης των του-
ριστών όλων των ηλικιών και 
κάθε οικονομικής επιφάνειας

Ο δήμαρχος παρουσίασε 
όλες τις ενέργειες και δράσεις 
που έχουν πραγματοποιηθεί 
στον Δήμο Αλεξανδρούπολης 
τα τελευταία τρία χρόνια για 

την ανάπτυξη της ποδηλατικής 
κουλτούρας και την ενίσχυση 
της χρήσης του ποδηλάτου ως 
φιλικού προς το περιβάλλον 
μέσου και τόνισε τα συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα του τόπου 
μας για τους λάτρεις του πο-
δηλάτου.

Την εκδήλωση παρακολού-
θησαν εκπρόσωποι φορέων 
του ελληνικού τουρισμού, δή-
μοι-προορισμοί, ενώσεις και 
επαγγελματίες στον χώρο του 
τουρισμού, ποδηλατικές εται-
ρείες, τουριστικά γραφεία από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
στους οποίους ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης συστήθηκε ως 
bikefriendly προορισμός!

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δυναμική η παρουσία του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στη Διεθνή Έκθεση 
Τουρισμού «Philoxenia»

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΓΙΑ 2Η ΣΥΝΕΧΗ 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ     

Παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα 
της περιοχής, ενώ ο Δήμαρχος 
σύστησε τον τόπο μας ως 
«bikefriendly προορισμό»!

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Νο-
εμβρίου η 37η Διεθνής Έκθεσης Του-
ρισμού “PHILOXENIA 2022”στην Θεσ-
σαλονίκη.

Ο Δήμος Σουφλίου συμμετέχοντας σε 
αυτήν τη μεγάλη γιορτή του Τουρισμού, 
υποδέχθηκε στο περίπτερο του μεγάλο 
αριθμό επισκεπτών, στους οποίους πα-
ρουσίασε ενδελεχώς τα σημεία που συ-
γκεντρώνουν ενδιαφέρον και αξίζει κα-
νείς να επισκεφθεί στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην 
παρουσίαση των βιωματικών δραστη-
ριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν 
στα πλαίσια μίας επίσκεψης στον Δή-
μο Σουφλίου, οι οποίες αποδείχθηκε ότι 
αποτελούν προτεραιότητα στη λίστα του 
σύγχρονου επισκέπτη.

Πέρα από την παρουσίαση του προ-
ορισμού σε μεμονωμένους περαστικούς 
επισκέπτες, ο Δήμαρχος Σουφλίου, κύρι-
ος Παναγιώτης Καλακίκος και οι συνερ-
γάτες του πραγματοποίησαν στοχευμένες 
συναντήσεις με ταξιδιωτικούς πράκτο-
ρες, εκπροσώπους τουριστικών γραφεί-

ων, bloggers, ξεναγούς και άλλους επι-
χειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού, 
προερχόμενους απ’ όλο τον κόσμο, οι 
οποίες συν διαμόρφωσαν το τελικό απο-
τέλεσμα επίτευξης των αρχικών στόχων 
που τέθηκαν.

Συγκεκριμένα  επετεύχθη ο στόχος 
μιας υψηλού επιπέδου εξωστρέφειας, ει-
σήλθαν νέες καινοτόμες ιδέες διαχείρισης 
του τοπικού τουριστικού προϊόντος, ενώ 
σημαντικό είναι και το γεγονός ότι μέσα 
από τις συζητήσεις αναδείχθηκαν αδυ-
ναμίες που παρατηρούνταν μέχρι σήμε-
ρα στο τουριστικό κεφάλαιο του Δήμου 
Σουφλίου, για τις οποίες εντοπίστηκαν 
ενδιαφέρουσες προτεινόμενες λύσεις 
κάλυψης τους.

Ιδιαίτερα σημαντικές επισκέψεις στο 
Stand του Δήμου Σουφλίου ήταν αυ-
τές της Υφυπουργού Τουρισμού κυρί-
ας Σοφίας Ζαχαράκη και της Προέδρου 
του Ε.Ο.Τ. κυρίας Άντζελας Γκερέκου, οι 
οποίες εκδήλωσαν ακόμη μία φορά το 
ενδιαφέρον τους για την περιοχή, αλλά  
και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επι-

χειρηματιών Τουρισμού και ιδιοκτητών 
τουριστικών γραφείων και λεωφορεί-
ων Ελλάδος, κυρίου Απόστολου Εμμα-
νουηλίδη, του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονί-
κης , κύριου Θεόδωρου Καράογλου, του 
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Δημητρίου 
Κούβελα, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης 
κύριου Κωνσταντίνου Ζέρβα, αλλά και 
του Περιφερειάρχη  Ηπείρου, ο οποίος 
τόνισε ότι η Εγνατία Οδός έχει εκμηδε-
νίσει ουσιαστικά τις αποστάσεις μεταξύ 
Ηπείρου και Έβρου, και του Εντεταλμένου 

Σύμβουλου Τουρισμού της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύ-
ριου Τσώνη Αθανασίου, του παρουσιαστή 
ταξιδιωτικών εκπομπών Ευτύχη Μπλέ-
τσα, αλλά και του παρουσιαστή της Εκ-
πομπής «Κυριακή στο χωριό ξανά», κύ-
ριου Κωστή Ζαφειράκη.

Ο Δήμαρχος Σουφλίου δήλωσε 
ότι θεωρεί  το πρόσημο της συμμετο-
χής του Δήμου Σουφλίου στην Έκθεση 
“PHILOXENIA 2022” θετικό, βρίσκοντας 
την πορεία του στον τομέα του τουρι-

σμού, έναν περίπου χρόνο μετά την ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων της Πρω-
τοβουλίας “ΒEST TOURISM VILLAGES”, 
αναμφίβολα ανοδική. Βρίσκει δε συγκι-
νητικό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι 
άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου 
τοποθετούν το Σουφλί και τις γύρω πε-
ριοχές σε μία κατηγορία προορισμών που 
αποτελούν τη νούμερο #1 τάση, με βάση 
τα σύγχρονα δεδομένα, πρεσβεύοντας 
τον απλό τρόπο ζωής  που συνδυάζεται 
με δραστηριότητες κοντά στη φύση και 
κατανόηση κάθε πτυχής του βιοτικού πε-
ριβάλλοντος που συνθέτει την περιοχή.

Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε δε να 
ευχαριστήσει και τον Δήμαρχο Διδυμο-
τείχου και τον Δήμαρχο Αλεξανδρού-
πολης που βρέθηκαν ως Εκπρόσωποι 
των αντίστοιχων Δήμων  στην έκθεση 
“PHILOXENIA 2022”  για την προοπτι-
κή συνεργασίας που αναπτύχθηκε με-
ταξύ τους για την κοινή προώθηση του 
Έβρου ως ενδιαφέροντος προορισμού, 
αλλά και τον Πρόεδρο της Ένωσης Επαγ-
γελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σου-
φλίου και Περιχώρων, καθώς και άλλων 
Επαγγελματιών της περιοχής του Δήμου 
Σουφλίου για την παρουσία τους στην 
Έκθεση και την εν γένει ποικιλόμορφη 
υποστήριξη της τουριστικής ανάδειξης 
του Δήμου Σουφλίου.

Θετικό το πρόσημο συμμετοχής του Δήμου Σουφλίου 

στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA 2022”
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην παρουσίαση 
των βιωματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να 
υλοποιηθούν στα πλαίσια μίας επίσκεψης στην περιοχή 

Δυναμική ήταν η παρουσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
στην 37η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia Ο Δήμαρχος σύστησε τον τόπο μας ως «bikefriendly προορισμό»!
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Η διοίκηση του Πανεπιστη-
μιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης, είναι στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σει ότι διαμορφώθηκε και στε-
λεχώθηκε με εξειδικευμένο ια-
τρικό προσωπικό, οδοντιατρείο 
για τη διαχείριση-θεραπεία ευ-
παθών ομάδων.

Το νέο αυτό οδοντιατρείο 
υπό τη Δ/νση του Χρήστου Λί-
μα, Διευθυντή Χειρουργικής

Παίδων κλάδου Ιατρών 
ΕΣΥ, λειτουργεί με την επο-
πτεία και ιατρική ευθύνη της 
Επικουρικής Οδοντιάτρου κλά-
δου Ιατρών ΕΣΥ του Π.Γ.Ν.Α. 
Ιωάννας Λ. Καραγιάννη και 
καθημερινά εξυπηρετεί στο 
ιατρείο 4 Β΄ των Τακτικών 
Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) 
του Π.Γ.Ν.

Αλεξανδρούπολης ογκολο-

γικούς ασθενείς, ασθενείς με 
χρόνια νοσήματα (νεοπλασίες, 
λοιμώδη νοσήματα) που χρή-
ζουν ειδικής θεραπείας, άτομα 
με αναπηρία (ΑΜΕΑ), ευάλω-
τες ομάδες ασθενών καθώς 
και γυναίκες που θα προβούν 
σε εξωσωματική γονιμοποίη-
ση και χρήζουν προγεννητικού 
οδοντιατρικού ελέγχου.

Οι κλινικές πράξεις που δι-
ενεργούνται είναι:

- Προθεραπευτικός οδοντι-
ατρικός έλεγχος ασθενών με 
νεοπλασίες που θα υποβλη-
θούν σε χειρουργική επέμβα-
ση - Χημειοθεραπείες-Ακτινο-
θεραπείες

- Αντιμετώπιση επειγόντων 
οδοντιατρικών – στοματολογι-
κών περιστατικών και επιπλο-
κών κατά τη διάρκεια ΧΜΘ-ΑΘ

- Προμεταμοσχευτικός οδο-

ντιατρικός έλεγχος και θερα-
πεία

- Οδοντιατρική παρακολού-
θηση και θεραπεία ασθενών 
της Μονάδας Ειδικών Λοιμώ-
ξεων

- Προγεννητικός οδοντια-
τρικός έλεγχος πριν την έναρξη 
εξωσωματικής γονιμοποίησης

- Οδοντιατρική εξέταση και 

θεραπεία ασθενών ΑΜΕΑ
- Οδοντιατρική θεραπεία 

πριν, κατά τη διάρκεια αλλά 
και μετά τη ΧΜΘ-ΑΘ

Θα ήθελα να εκφράσω τα 
θερμά μου συγχαρητήρια στην 
ιατρική-επιστημονική ομάδα 
των εμπλεκόμενων κλινικών, 
που λαμβάνουν την πρωτο-
βουλία να ξεκινήσουν αυτό το 

νέο εγχείρημα, δεδομένου ότι 
η στοματική υγιεινή συμβάλει 
στην καλή ποιότητα ζωής των 
ασθενών, στην καλή εξέλιξη 
και επιτυχία της ΧΜΘ-ΑΘ.

Ολοκληρώνοντας, ένα με-
γάλο ευχαριστώ στον οδοντί-
ατρο κ. Ελευθέριο Λ. Λυμπε-
ρακίδη, υιό του αείμνηστου 
Λεωνίδα Λυμπερακίδη, που επί 

έτη παρείχε τις ιατρικές του 
υπηρεσίες στο Πανεπιστημια-
κό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης με υποδειγματική 
ευθύνη, ήθος και επιστημονική 
δεοντολογία, για την ευγενή 
δωρεά οδοντιατρικής έδρας. 
Ο Διοικητής και Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγ-
γελος Ρούφος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Οδοντιατρείο για τη διαχείριση-
θεραπεία ευπαθών ομάδων

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΓΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
             
Στελεχωμένο με εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό θα εξυπηρετεί καθημερινά 
ογκολογικούς ασθενείς, ασθενείς με χρόνια 
νοσήματα που χρήζουν ειδικής θεραπείας, 
ΑμΕΑ κ.α.



Η ΓΝΩΜΗ
23  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  202210  ΑΠΟΨΕΙΣ 

Χρονογράφημα

Η ιστορία μιας ανήλικης πόρνης 
Μέρος 11ο 

Ε
ν Αθήναις 10 Σεπτεμβρί-
ου 1975

Κοντεύουν μεσάνυ-
χτα κι ακόμα δε μπορώ 
να κοιμηθώ. Όλο αυτό 
τον καιρό προσπαθού-

σα να βάλω σε μία τάξη τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα που μου δημι-
ουργήθηκαν από το σκληρό 
παρελθόν της οικογένειάς 
μου. Οι μέρες που πέ-
ρασαν από την τελευ-
ταία φορά που έγρα-
ψα ήταν μοναχικές. Οι 
ατέλειωτες βόλτες που 
έκανα κατέληγαν συ-
νήθως είτε στη θάλασ-
σα είτε στον Πειραιά. Εκεί 
όπου πέρασα τα εντονότε-
ρα χρόνια της ζωής μου. Πολ-
λοί περαστικοί με κοιτούσαν 
παράξενα που μ’ έβλεπαν να 
περπατάω μονάχη. Τους έκα-
νε εντύπωση που μία γυναίκα 
της ηλικίας μου κυκλοφορού-
σε χωρίς παρέα, μιας και τώρα είμαι 
μία μεγαλοκοπέλα εβδομήντα πέντε 
χρονών. Εχθές για πρώτη φορά μετά 
από χρόνια ο δρόμος μ’ έβγαλε μπρο-
στά σ’ ένα μπαρ. Έτσι αποφάσισα να 
μπω και να πιω πολύ. Μέσα στη ζάλη 
του ποτού και της κάπνας από τα τσι-
γάρα είδα μπροστά μου να περνούν 
όλες αυτές οι γυναίκες για τις οποίες 
σας μιλάω. Αέναες μορφές που θύμι-
ζαν νεράιδες. Κάθε μια τους με κοίτα-
ζε γεμάτη ικανοποίηση και χαρά που 
με την πένα μου εξιστορούσα τη ζωή 
της. Όλο αυτό μου έδωσε θάρρος για 
να συνεχίσω το γράψιμο. Γιατί, δε σας 
κρύβω ότι πολλές φορές ένιωσα την 

ανάγκη να τα παρατήσω. Βγαίνοντας 
τα ξημερώματα από το μαγαζί είχα την 
αίσθηση της θολούρας που σου αφή-
νουν τέτοια μέρη, καθώς το φθηνό και 
κακής ποιότητας αλκοόλ ρέει άφθονο. 
Για μία ολόκληρη μέρα δε μπορούσα 
να σηκωθώ από το κρεβάτι. Μέχρι και 
η παλιόγρια, η γάτα μου, τρόμαξε που 
με είδε σ’ αυτή την κατάσταση. Επιτέ-
λους κάποια στιγμή κατάφερα να ξυ-
πνήσω,  όταν είχε πια νυχτώσει για τα 
καλά. Ένιωθα ότι ήμουν γεμάτη όρεξη 
κι ενέργεια για δημιουργία. Ωστόσο, 
απομεινάρι της προηγούμενης νύχτας 
είχε μείνει ο φοβερός πονοκέφαλος 
που δεν έλεγε να μ’ αφήσει. Αυτό όμως 

δε  με απέτρεψε από το να καθίσω να 
γράψω. Πήρα, λοιπόν, μία ασπιρίνη, 
έφτιαξα ένα δυνατό καφέ και ξεκίνη-
σα πάλι το γράψιμο από κει που είχα 
σταματήσει την αφήγηση.   

…Ο Δεκέμβριος μαζί με τις γιορ-
τές των Χριστουγέννων έφερε και μία 
πρωτοφανή κακοκαιρία. Το χιόνι για 

μέρες έπεφτε ασταμάτητα, 
ενώ το κρύο ήταν τσου-

χτερό. Ακόμα και οι πιο 
τακτικοί πελάτες του 
καφενέ πήγαιναν τώ-
ρα πια σπάνια. Η Χα-
ρίκλεια αγχωνόταν 
που δε μπορούσαν να 

επισκεφτούν προς το 
παρόν μαζί με τον Ηλία 

την κόρη τους. Στο μυαλό 
της συνεχώς είχε την έννοια 

της. Ήλπιζε πως κάποια 
στιγμή θα καλυτέρευαν τα 
πράγματα για να μπορέ-
σουν να ταξιδέψουν. Πέρα 
απ’ αυτό όμως, ο άντρας 

της ανησυχούσε για όσα ακούγονταν. 
Στη Ρούμελη και το Μοριά ετοίμαζαν 
τον ξεσηκωμό του γένους. Αν όλα αυ-
τά ήταν αλήθεια θα έπρεπε να φέρουν 
πίσω στο σπίτι τους την Γεωργία, μιας 
και τα γεγονότα μπορεί να έπαιρναν 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Η Γεωργία τον καιρό που έμενε στο 
σπιτικό της Ευθαλίας προσπαθούσε να 
είναι ήρεμη κι αισιόδοξη. Οι σχέσεις της 
με την Μυρσίνη από την πλευρά της 
συνέχιζαν να είναι τυπικές, σχεδόν αδι-
άφορες. Όσο κι αν εκείνη προσπαθού-
σε να την πλησιάσει, η νεαρή γυναίκα 
έκανε τα πάντα για να την αποφύγει. 
Ντρεπόταν που αυτή, όπως και η γιαγιά 

της, είχε μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη 
που τη στιγμάτιζε.  

Αντίθετα με τον Ισίδωρο, η Γεωρ-
γία ένιωθε πολύ οικία. Τον θεωρούσε 
δεύτερο πατέρα της. Γι’ αυτό και τον 
φρόντιζε πολύ. Περνούσε τις περισσό-
τερες ώρες της ημέρας της στο μικρό 
σπιτάκι του κήπου όπου διέμενε εκεί 
ο ηλικιωμένος άντρας εδώ και χρό-
νια. Τις ώρες εκείνες αυτός τις διά-
βαζε βίους αγίων και της μιλούσε για 
τις σχέσεις του με ανθρώπους της εκ-
κλησίας, όπως επίσης και τις σχέσεις 
που είχε αναπτύξει με σημαίνοντα πρό-
σωπα από τον πολιτικό και πνευματι-
κό κόσμο της Ευρώπης. Τις έλεγε ότι 

όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν 
βαθιά φιλέλληνες, ονειρεύονταν να 
δουν κάποια στιγμή τούτο τον τόπο ν’ 
απελευθερώνεται από τους Τούρκους. 
Στο άγουρο κι ακαλλιέργητο ακόμα 
μυαλό της Γεωργίας τα λόγια του Ισί-
δωρου της φαίνονταν δυσνόητα, αλ-
λά ταυτόχρονα και σπουδαία. Εξαιτίας 
της έντονης επιρροής του, εκείνη για 
πρώτη φορά στη ζωή της άρχισε ν’ 
αναπτύσσει μία ροπή προς το χριστια-
νισμό, μιας οι γονείς της, οι οποίοι δεν 
είχαν καλή σχέση με την εκκλησία και 
τους εκπροσώπους της, δε φρόντισαν 
ποτέ να εμφυσήσουν στα παιδιά τους 
τη χριστιανική πίστη. Ο πατέρας της 
βαθιά σκεπτόμενος και ορθολογιστής, 
θεωρούσε ότι οι θρησκείες εμποδί-
ζουν τον άνθρωπο να σκέπτεται και να 
πράττει ελεύθερα, μετατρέποντάς τον 
σε δούλο. Όλες αυτές οι διαφορετικές 
αντιλήψεις έκαναν την άωρη ψυχή της 
Γεωργίας να αισθάνεται μπερδεμένη. 
Λάτρευε τον πατέρα της που όλα όσα 
ήξερε  οφείλονταν στις εμπειρίες της 
ζωής του, αλλά το ίδιο θαύμαζε και τον 
Ισίδωρο, που οι γνώσεις του ήταν απο-
τέλεσμα των σπουδών που είχε κάνει 
σε μεγάλο πανεπιστήμιο της Βιέννης. 
Τις σκέψεις αυτές δε μπορούσε να τις 
μοιραστεί με κανέναν από τους ενοί-
κους του σπιτιού που τη φιλοξενούσε. 
Από τη μάνα της γνώριζε ότι τόσο η Ευ-
θαλία όσο και η Μυρσίνη αντιδρούσαν 
στην έντονη προσήλωση του Ισίδωρου 
στο χριστιανισμό. Εντύπωση της έκανε 
που οι δύο αυτές γυναίκες ετοιμαζόταν 
να γιορτάσουν στις 25 Δεκεμβρίου τα 
Ήλιούγεννα. Μία γιορτή αφιερωμένη 
στη γέννηση του πανάρχαιου ζωοδότη 
Θεού Ήλιου,  οι ρίζες της οποίας χά-
νονται βαθιά μέσα στις πατρογονικές 
παραδόσεις. Η ημέρα αυτή για την Γε-
ωργία ήταν οικία, αφού και στο δικό 
της σπιτικό την τιμούσαν με ιδιαίτερη 
λαμπρότητα κάθε χρόνο.  

Η περίοδος των εορτών κύλισε γρή-
γορα κι ευχάριστα, κάνοντάς την να 
ξεφύγει για λίγο από τις σκέψεις που 
τη βασάνιζαν. Όλοι ήταν υπερπροστα-
τευτικοί μαζί της και φρόντιζαν ώστε να 
νιώθει μέλος του σπιτιού. Παρόλα αυ-
τά, όσο κι αν προσπαθούσε να το κρύ-
ψει, η απουσία της μάνας  της τής προ-
καλούσε θλίψη κι ανασφάλεια. Όμως 
σκεφτόταν και τον πατέρα της, αλλά 
και τις πιθανές αντιδράσεις του όταν 
θα μάθαινε για το βιασμό της από τον 
Τούρκο, τη δολοφονία του από κείνη, 
καθώς και την ανεπιθύμητη εγκυμο-
σύνη της. Περίμενε με αγωνία να τον 
συναντήσει και να του μιλήσει η ίδια 
για τα όσα ακριβώς έζησε εκείνο το 
μοιραίο απόγευμα. Δυστυχώς όμως 
ο βαρύς χειμώνας που διήρκησε δύο 
ολόκληρους μήνες επέτεινε την αγωνία 
της. Αυτό την έκανε σχεδόν χωρίς να το 
καταλάβει να βρει απάγκιο και παρη-
γοριά στον Ισίδωρο, αποδεχόμενη σιγά 
σιγά τις χριστιανικές πεποιθήσεις του, 
οι οποίες τις έδιναν απατηλές ελπίδες. 
Αυτός μετά από καιρό ένιωθε και πάλι 
πραγματικά ευτυχισμένος. Είχε κατα-
φέρει να μεταλαμπαδεύσει στο νεαρό 
κορίτσι, που το ένιωθε πια σαν κόρη 
του, τα δικά του πιστεύω, τα οποία ήταν 
αντίθετα από κείνα της Μυρσίνης, μιας 
και οι δυο τους εδώ και χρόνια συμπε-
ριφέρονταν ως αντίπαλοι…  

ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΎ  

Σκέψεις

«Η Αλεξανδρούπολη διεκδικεί 
ένα νέο σύγχρονο Πανθρακικό 

στάδιο»

Ύ
στερα από μία 
δύσκολη δεκαε-
τία, το Ελληνικό 
ποδόσφαιρο έχει 
μπροστά του μία 
μεγάλη πρόκληση. 

Να δει τις πέντε -κατά γενική 
ομολογία- μεγαλύτερες ομά-
δες της χώρας να διαθέτουν 
υπερσύγχρονα ποδοσφαιρικά 
γήπεδα, τα οποία θα τις βο-
ηθήσουν να εξελιχθούν, να 
προοδεύσουν και να αποτε-
λέσουν έναν θετικό παράγοντα 
στην προσπάθεια να ανέβει 
επίπεδο το Ελληνικό  πρω-
τάθλημα. Αντίστοιχα στις πε-
ρισσότερες Περιφέρειες της 
χώρας υπάρχουν σύγχρονα 
εθνικά ποδοσφαιρικά γήπε-
δα τα οποία κατασκευάστηκαν 
για τις ανάγκες των Ολυμπια-
κών αγώνων, με την Θράκη και 
την ΑΜΘ να αποτελούν από 
τις ελάχιστες εξαιρέσεις. Στο 
πλαίσιο του επανασχεδιασμού 
του ποδοσφαίρου μας είναι 
χαρακτηριστικό πως προχωρά 
και η επίσημη υποψηφιότητα 
για την συνδιοργάνωση του 
Μουντιάλ 2030 από Ελλάδα, 
Αίγυπτο και Σ. Αραβία. 

Σε ότι αφορά την Αλεξαν-
δρούπολη είναι στην τελική 
του φάση το νέο Γενικό Πο-
λεοδομικό Σχέδιο μέσω του 
οποίου θα μπορούσε να χω-
ροθετηθεί ένα σύγχρονο Παν-
θρακικό στάδιο χωρητικότη-
τας 5.000- 10.000 θεατών, 
το οποίο να γειτνιάζει με την 
Εγνατία οδό, σε μια περιοχή 
που διαθέτει αεροδρόμιο και 
υψηλού επιπέδου ξενοδοχει-
ακή υποδομή. Ένα μελλοντι-
κό μεγάλο σύγχρονο αθλητικό 
κέντρο όχι μόνο για την πόλη, 
τον Δήμο και τον Νομό, αλλά 
και για ολόκληρη την ευρύτε-
ρη περιοχή της Θράκης.

Η ραγδαία πληθυσμιακή 
αύξηση της Αλεξανδρούπο-
λης και οι προοπτικές ανάπτυ-
ξης ως ένας σημαντικός ενερ-
γειακός και διαμετακομιστικός 
κόμβος, καθιστούν αναγκαίο 
έναν τέτοιο σχεδιασμό, με στό-

χο την μελλοντική διεκδίκηση 
μιας περίοπτης θέσης στον πο-
δοσφαιρικό χάρτη της χώρας 
και την διοργάνωση μεγάλων 
αγώνων. Η  προσέλκυση των 
κατάλληλων επενδυτών εμπε-
ριέχει και την δυνατότητα για 
να χρηματοδοτηθεί μια ποδο-
σφαιρική ομάδα με σκοπό να 
αγωνίζεται στις μεγάλες κατη-
γορίες, ενώ είναι αδιαμφισβή-
τητο το γεγονός πως μεγάλα 
αθλητικά γεγονότα, συμπερι-
λαμβανομένων και των ποδο-
σφαιρικών, συμβάλλουν ιδι-
αίτερα στην οικονομική και 
χωρική ανάπτυξη των περι-
φερειακών πόλεων. Περιοχές 
σαν την δική μας για να είναι 
ανταγωνιστικές πρέπει συνε-
χώς να αναπτύσσονται. Στο 
πλαίσιο αυτό, το μάρκετινγκ 
πόλης έχει καταστεί στρατηγι-
κό εργαλείο προώθησης των 
ανταγωνιστικών πλεονεκτη-
μάτων μιας περιοχής. Οι συ-
νηθέστερες στρατηγικές μάρ-
κετινγκ είναι η υιοθέτηση ενός 
brand (ιδιαίτερου χαρακτηρι-
στικού της ταυτότητας της πό-
λης, μπορεί να είναι και μια 
ομάδα), η κατασκευή πρωτο-
ποριακών κτιρίων (και γηπέ-
δων) και η διοργάνωση με-
γάλων γεγονότων. Αυτό τον 
ρόλο μπορεί να αποτελέσει 
ένα Πανθρακικό στάδιο όπου 
σε συνδυασμό με την γεω-
θερμία και την εξοικονόμηση 
ενέργειας και επί πλέον ένα 
mall ή ένα cineplex, θα επι-
φέρει πρόσθετα έσοδα στην 
τοπική κοινωνία, εξασφαλίζο-
ντας σε μεγάλο βαθμό και την 
οικονομική του βιωσιμότητα.

Παύλος Α. Μιχαηλίδης 
Ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-

βουλος
Πρώην Πρόεδρος του
ΤΑΠ της «Π.Α.Ε. ΘΡΑΚΗΣ»

Ευάγγελος Μυτιληνός
Επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
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Σχετική σταθερότητα παρα-
τηρείται στους σκληρούς δεί-
κτες την πανδημίας στη χώρα, 
σύμφωνα με τα επιδημιολο-
γικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για 
την εβδομάδα 14-20 Νοεμ-
βρίου 2022

53.800 κρούσματα κο-
ρονοϊού, 147 θανάτους και 
89 διασωληνωμένους ανα-
κοίνωσε για την περασμένη 
εβδομάδα (14 Νοεμβρίου – 
20 Νοεμβρίου) ο ΕΟΔΥ. Τα 
στοιχεία που παρουσιάζονται 
αφορούν περιστατικά από την 
επιδημιολογική επιτήρηση της 
νόσου από το νέο κορωνο-
ϊό (COVID-19). Τα δεδομένα 
αφορούν την εβδομάδα ανα-
φοράς ISO 46/2022 (14 Νο-
εμβρίου 2022 – 20 Νοεμβρί-
ου 2022).

Την εβδομάδα αναφοράς 
καταγράφηκαν 53.800 κρού-
σματα COVID-19 (5.157 ανά 
εκατoμμύριο πληθυσμού: 
-4% εβδομαδιαία μεταβολή) 

εκ των οποίων οι επαναλοι-
μώξεις αφορούν το 27% των 
λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθ-
μός των λοιμώξεων από την 
έναρξη της πανδημίας ανέρχε-
ται σε 5.360.506 εκ των οποί-
ων 52.1% γυναίκες.

To Rt για την επικράτεια 
βάσει των κρουσμάτων εκτι-
μάται σε 0.87 (95% ΔΕ: 0.75 
– 0.95)

Εβδομαδιαία εξέλιξη της 
πανδημίας:

Στο Διάγραμμα 1 παρου-
σιάζεται η εβδομαδιαία κα-
τανομή των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων. Τα δεδομένα εί-
ναι από την αρχή της πανδη-
μίας μέχρι την εβδομάδα Ιso-
Week 46 του 2022.

Το σύνολο των εισαγωγών, 
στα νοσοκομεία της επικράτει-
ας, την εβδομάδα αναφοράς 
ήταν 1.356 ασθενείς (7μερος 
μ.ό.: 194, 5% εβδομαδιαία με-
ταβολή), ενώ το σύνολο των 
εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.148 

ασθενείς (7μερος μ.ο.: 164, 
0% εβδομαδιαία μεταβολή).3 
Ο αριθμός των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι μέχρι τέλος της εβδο-
μάδας αναφοράς είναι 89 
(71.9% άνδρες) με διάμεση 
ηλικία 76 έτη και το 98.9% να 
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

Την εβδομάδα αναφοράς 
καταγράφηκαν 147 θάνα-
τοι ασθενών COVID-19 (14 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 

23% εβδομαδιαία μεταβολή) 
εκ των οποίων οι 22 (15%) 
απεβίωσαν μετά την παρέ-
λευση τουλάχιστον 29 ημε-
ρών από την ημερομηνία ερ-
γαστηριακής επιβεβαίωσης 
της λοίμωξης COVID-19, ενώ 
από την έναρξη της επιδημίας 
έχουν καταγραφεί συνολικά 
34.178 θάνατοι, με το 96.1% 
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

Μεταλλάξεις κορονοϊού: 

Νέα αύξηση κρουσμάτων 

ΧΒΒ, BQ1.1, παρούσα και 

η «Κένταυρος»

Τα νέα δεδομένα για τις με-
ταλλάξεις του κορονοϊού και 
τη διασπορά των κρουσμάτων 
τους στην Ελλάδα παρουσί-
ασε ο ΕΟΔΥ, στην εβδομα-
διαία του έκθεση της Τρίτης 
(22/11).

Η BQ1.1 και η XBB είναι 
πλέον παραπάνω από παρού-
σες στη χώρα, καταγράφοντας 
συνεχώς νέες μολύνσεις. Χα-

ρακτηριστικά, εντοπίστηκαν 
36 και 29 περιστατικά αντί-
στοιχα κατά την τελευταία 
εβδομάδα, ενώ κυρίαρχη εί-
ναι η Όμικρον 5 (Β.Α.5) , με 
80.2% των κρουσμάτων και 
373 νέες περιπτώσεις.

Επίσης, 46 ήταν τα κρού-
σματα της μετάλλαξης Κέ-
νταυρος, η οποία παρουσίασε 
επίσης αύξηση κρουσμάτων 
σε σχέση με την περασμένη 
εβδομάδα (είχε 21 νέα κρού-
σματα στις 15/11).
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53.800 κρούσματα κορονοϊού, 
147 θάνατοι και 89 διασωληνωμένοι 

Η ΝΕΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
14-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Σχετική σταθερότητα παρατηρείται 
στους σκληρούς δείκτες την πανδημίας 
στη χώρα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
ΣΑΕ: 275/1/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ          

ΑΔΑ: 6ΜΗΑΩΨΟ-ΖΑ4 
  Αριθμ. Πρωτ: 38921 /2022

Περίληψη διακήρυξης 

ανοιχτού, ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού 

για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

     Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Ενίσχυση της Μικρο-
κινητικότητας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 371.996,28 € (συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

     Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. 
Πράξης ΣΑ: Ε2751 - Κωδικός ενάριθμου - 2022ΣΕ27510081) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (Ταμείο Συνοχής) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., σύμφωνα με την υπ’αριθ.πρωτ. 
5074/16-05-2022 Απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ για την 
Πράξη με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣ-
ΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ » και κωδικό MIS 5163963.

     Κωδικοί CPV: 34430000-0 – Ποδήλατα, 31681500-8 - Συσκευές φόρτισης, 48781000-6 - Πακέτα λο-
γισμικού διαχείρισης συστημάτων, 32440000-9 - Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας, 51612000-5 - Υπηρε-
σίες εγκατάστασης εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών, 80533100-0 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα 
της πληροφορικής, 72212421-6 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων, 71356300-1 
- Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, 79993100-2 - Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων, 50111100-7 - Υπη-
ρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων, 79342200-5 - Υπηρεσίες προώθησης, 79341400-0 - Υπηρεσίες διαφη-
μιστικής εκστρατείας

     Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες.
     Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) 

μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
     Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άλεξανδρούπολης 
     Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις     22-11-2022 (ΑΔΑΜ:  22PRO

C011645379/22-11-2022 ) 
     Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 16/11/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
    Η προμήθεια δεν  υποδιαιρείται σε τμήματα.
    Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομι-
κή μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 
φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υπο-
βολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρ-
χής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφι-
ακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι 
την 4η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφο-
ρών θα γίνει στις την 11η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09.00 πμ από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όρ-
γανα της Αναθέτουσας Αρχής.

     Μαζί με την προσφορά απαιτείται  να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής  ύψους 2% επί του ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, εί-
ναι 5.999,94€. 

     Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών και Αυτοτελές γραφείο ενέργειας & φυσικών πό-
ρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρμόδιοι: κα Μόκαλη Αθανασία και κα Τζιτζιλή Άννα,  Διεύθυνση Λ. Δημο-
κρατίας 306, Τηλ. 2551064165 και  2551350211 αντίστοιχα. 

     Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα 
από τον ιστότοπο του Δήμου (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 176873.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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6 5 2

8 4 9 5 3

3 6

7 2 3 6 9

3 2 9 7 1

2 4

8 1 3 5 9

4 7 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

6 8 2 9 4 3 1 7 5
4 7 5 8 6 1 3 2 9
1 9 3 5 2 7 4 6 8
9 2 7 1 8 5 6 4 3
5 6 1 2 3 4 8 9 7
3 4 8 6 7 9 5 1 2
7 1 4 3 5 2 9 8 6
8 5 9 7 1 6 2 3 4
2 3 6 4 9 8 7 5 1
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

9 6

2 7 3

8 3 6 2 4

1 8 2 5

9 1

5 3 9 4

4 5 9 6 2

2 1 8

3 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.54)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένα εκπαιδευτικό αυτοκίνητο σταματάει σ ’ένα 
βενζινάδικο και ο βενζινάς τους κάνει νόημα να 
σβήσουν τη μηχανή. Την ώρα που έβαζε βενζίνη ο 
βενζινάς βλέπει ότι το αυτοκίνητο κουνιόταν ακόμα 

και λέει εκνευρισμένος:
-Κυρία μου, σας είπα, σβήστε τη μηχανή σας…
Και η μαθητευόμενη κυρία που κάθεται στο τι-

μόνι του απαντάει:
-Την έσβησα κύριε, ο εκπαιδευτής τρέμει ακόμα…

* * * * * *

Τα ξημερώματα φέρνουν στο νοσοκομείο έναν 
δυστυχή με πρησμένα τα μάτια, σπασμένα κόκκα-
λα, χέρια ματωμένα και μια νοσοκόμα του παρέχει 
τις πρώτες βοήθειες.

Έρχεται μια δεύτερη νοσοκόμα να συμπληρώ-
σει την καρτέλα του.

Ρωτάει  τ ’όνομα του, τη χρονολογία γεννήσεως 
κ.λ.π. και στο τέλος:

-Είστε παντρεμένος;
-Όχι, ψελλίζει με κόπο ο τραυματίας. Από αυτο-

κινητιστικό  δυστύχημα το έπαθα!

* * * * * * 

Πεθαίνει κάποιος και περιμένει στον προθάλαμο 
επιλογής για παράδεισο ή  για κόλαση κάθεται και 
περιμένει την σειρά του.

Στον προθάλαμο υπάρχουν πολλά μεγάλα ρο-
λόγια τοίχου που καθένα γύριζε με διαφορετική 
ταχύτητα.

Απορεί ο μακαρίτης και μετά από πολύ σκέψη 
αποφασίζει να ρωτήσει τον Άγιο Πέτρο.

-Άγιε Πέτρο γιατί κάθε ρολόι γυρνάει με διαφο-
ρετική ταχύτητα;

Του απαντάει ο Άγιος:
-Κάθε ρολόι αντιστοιχεί σε μια χώρα της γης 

και αντιστοιχεί με την συχνότητα των απεργιών 
στην χώρα. Πχ. αυτό που γυρνάει σιγά – σιγά εί-
ναι της Αγγλίας.

Εκείνο που γυρνάει πολύ γρήγορα είναι της 
Ιταλίας. Το ακίνητο στο βάθος είναι της Γερμανίας.

-Και της Ελλάδας ποιο  είναι;
-Αααα, αυτό το πήρε ο Ύψιστος για ανεμιστήρα.

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Έτσι βρέθηκε ο τάφος του Φιλίππου 
στη Βεργίνα.
8. Μισθός των Βυζαντινών στρατιωτών.
9. Οπ…: τεχνοτροπία που πέρασε.
10. Κομμένα… νύχια.
11. Πανιά πλοίου.
13. Αμέσως… μάγκικο.
15. Ελληνοπρεπές… 250.
16. Πορτ…: λιμάνι της Αιγύπτου.
18. Ποδοσφαιρική ομάδα της Κύπρου 
(αρχικά).
20. Σε κομμωτήριο γίνεται (ξ.λ.).
26. Παπούτσια… για γράψιμο.
28. Επίρρημα… απορίας.
29. Η πρώτη σε πληθυσμό χώρα της 
Ασίας.
30. Γιώργος…: ο εικονιζόμενος.
32. Όμοια… κουλούρια.
33. Ίδια, απαράλλαχτα.
35. Δύσβατες περιοχές.
36. Γερή έχει ο υγιής.
38. Κονιορτός.
40. Λιμάνι του Ισραήλ.
41. Νωρίς αύριο το πρωί.
43. Το λέμε δείχνοντας.
45. Μπαίνει σε… χρεοκοπημένη επιχεί-
ρηση.
47. Επικίνδυνη η παραβίασή του.
49. Σάρκες… συγκρατούν.
50. Η σύντροφος του Περικλή.

-- Συστατικά --

• 3 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
• Μισό κιλό καλαμαράκια
• 1 μεγάλη ντομάτα, τριμμένη
• 60 γρ. ελαιόλαδο
• 100 γρ. περίπου μαϊντανό
• 3 σκ. σκόρδο
• 1 μισή κούπα ρύζι
• Μισή κούπα λευκό κρασί
• Αλάτι
• Πιπέρι

• --Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, βράζουμε για λίγο τα καλαμάρια να 

μαλακώσουν.
• Σε μια κατσαρόλα, σοτάρουμε τα κρεμμύδια, τα 

σκόρδα, το μαϊντανό, τη ντομάτα και τα σβή-
νουμε με το κρασί.

• Έπειτα, σ' ένα πυρέξ βάζουμε το ρύζι ωμό και 
από πάνω ρίχνουμε τα καλαμάρια και όλα τα 
υπόλοιπα υλικά που έχουμε σοτάρει.

• Τα αλατοπιπερώνουμε και βάζουμε το πυρέξ 
στο φούρνο.

• Τέλος, τα ψήνουμε για 45 λεπτά στους 180 

βαθμούς Κελσίου.
• Καλή όρεξη!

--Συμβουλές--
• Για έξτρα νοστιμιά, στύβουμε λίγο λεμόνι στο 

πιάτο μας.
• Μπορούμε να απολαύσουμε τα καλαμάρια και 

σκέτα, ως μεζέ.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κοκκινιστά καλαμάρια, εύκολα και νόστιμα

Κάθετα
1. Κωμόπολη της Χαλκιδικής.
2. Καμπύλο το… φαλτσαριστό.
3. Τα έχει ο… σουγιάς.
4. Πανεπιστήμια για… όλους.
5. Παλιό ταμείο τυπογράφων (αρχικά).
6. Μάλιστα.
7. … Λόρελ: ο παρτενέρ του Όλιβερ Χάρντι.
12. Είδος γερακιού.
14. Διάσημη Ρουμάνα γεροντολόγος.
17. Γαλλική αεροπορική βιομηχανία.
19. Αθέτησε τον όρκο του.
21. Φλερτ (μτφ.).
22. Από συμπέρασμα ακολουθείται.
23. Παρεμβάλλεται μεταξύ παρελθόντος και 
μέλλοντος.
24. Αλλιώς οι μωαμεθανοί.
25. Θέρμη, ενδιαφέρον (μτφ.).
27. Κυρίαρχος στη δημοκρατία.
29. Αδυναμία… σκύλου.
31. Νοείται και το απαράδεκτο.
34. Ούτε.
37. Αποτυχία… γκολτζή.
39. Αρχικά συγκοινωνιών.
42. Το αλβανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.
44. Πάνω… για νήπια.
46. Σύντομη… κυρία.
48. Πρώτα στην… τσαχπινιά.
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Προσκεκλημένη από την Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης και τον Περιφερειάρχη 
κ.Χρήστο Μέτιο  συμπληρώνοντας 
σχεδόν 45 χρόνια στο θεατρικό 
σανίδι και την τηλεόραση,  η Με-
λίνα Μποτέλλη, μία από τις κο-
ρυφαίες ηθοποιούς της Ελλάδας, 
ερμηνεύει  τον Θεατρικό –Μουσι-
κό Μονόλογο με τίτλο «ΔΥΟ ΓΥ-
ΜΝΑ ΑΣΠΡΑ ΧΕΡΙΑ», στο ΜΕΓΑΡΟ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ το Σάβ-
βατο 26 Νοέμβριου, ώρα 7μ.μ.

Η είσοδος για την εκδήλωση εί-
ναι δωρεάν.

Απαιτείται η ηλεκτρονική κρά-
τηση θέσης μέσα από την σελίδα 
της Περιφέρειας ΑΜΘ: pamth.
gov.gr στη συνέχεια κάνετε click 
στο εικονίδιο με το πληκτρολόγιο 
online κρατήσεις θέσεων / online 
booking, ή στο link: https://open.
pamth.gov.gr/. Εκτυπώνετε την 
κράτηση και την επιδεικνύετε κα-
τά την είσοδό σας στο Μέγαρο. Σε 
περίπτωση ακύρωσης παρακαλώ 
να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 
2531353911, 2531352112 & 
2531354230. 

Η πλατφόρμα θα ανοίξει για τις 

κρατήσεις τη Δευτέρα 21/11/2022 
το μεσημέρι.

Τα «ΔΥΟ ΓΥΜΝΑ ΑΣΠΡΑ ΧΕ-
ΡΙΑ» είναι το αντίδοτο στην απί-
στευτη βία των ημερών και ειδικά 
κατά των γυναικών.Το έργο αυτό  
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας 
ύμνος στην  Μητρότητα και την 
Τέχνη της Μουσικής. Η παράστα-
ση αυτή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 
2018 και παρ’ όλα τα εμπόδια του 
covid-19, ταξίδεψε και θριαμβεύ-
ει σε όλη την Ελλάδα. Από Αθήνα 
έως Θεσσαλονίκη, από Χανιά έως 
Δράμα, από Ηράκλειο έως Σέρρες, 
από Μονεμβασιά έως Αμύνταιο, 
από Κέρκυρα έως Ορεστιάδα. Από 
πρωτεύουσα, συμπρωτεύουσα και 
πρωτεύουσες νομών, έως μικρές 
ακριτικές πόλεις της Πατρίδας μας.

Συγκλονίζει το κοινό, ανεξάρτη-
τα από ηλικία, φύλο και μορφωτι-
κό επίπεδο.

Η σπουδαία πρωταγωνίστρια, 
που συνέδεσε το όνομά της με  με-
γάλες θεατρικές και τηλεοπτικές 
της επιτυχίες, θα αγγίξει τις ψυ-
χές των Θρακών με τον Θεατρι-
κό –Μουσικό της Μονόλογο ΔΥΟ 
ΓΥΜΝΑ ΑΣΠΡΑ ΧΕΡΙΑ. Στον χώρο, 
που ταιριάζει απόλυτα στο έργο 
της. Το Μέγαρο Μουσικής Κομο-
τηνής.

“Οι Γαμπροί της Ευτυχίας”, μετά τις κα-
λοκαιρινές και φθινοπωρινές περιπλανήσεις 
τους, επιστρέφουν για να ξεχειμωνιάσουν 
στο σπίτι τους στη Νέα Ορεστιάδα, στο Θέα-
τρο Διόνυσος για 8 παραστάσεις τα επόμενα 
Σαββατοκύριακα, από τις 26 Νοεμβρίου έως 
τις 18 Δεκεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα:

- Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Νοεμβρίου
- Σάββατο 03 και Κυριακή 04 Δεκεμβρίου
- Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
- Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
στις 9 το βράδυ.
Η Ταυτότητα της Παράστασης
“Οι Γαμπροί της Ευτυχίας”, Νίκου Τσιφό-

ρου & Πολύβιου Βασιλειάδη
Ένας... κρεατέμπορας, ο Βαγγέλης, πα-

σχίζει να παντρέψει τη γεροντοκόρη και ιδι-
ότροπη αδελφή του Ευτυχία με το συνερ-
γάτη του Κλεομένη, ώστε να μπορέσει κι 

αυτός με τη σειρά του, επιτέλους, να πάρει 
τη Λίνα, με την οποία είναι αρραβωνιασμέ-
νος οκτώ ολόκληρα χρόνια. Η αθώα ανιψιά 
Γιούλα γοητεύει τον Κλεομένη, η μοδιστρού-
λα Σόφη περιμένει το γάμο που της έταξε ο 
Κούλης, ο Χαρίλαος τραγουδάει "πρωίαν σε 
είδα" ξαναβρίσκοντας το νεανικό του έρωτα 
και η τουρίστρια Ζιζή απολαμβάνει τις διακο-
πές της στην Ύδρα... Μια ιστορία που έρχεται 
από μια άλλη Ελλάδα νοσταλγική, με άλλες 
αξίες και ήθη. Πρόκειται για το θεατρικό έρ-
γο στο οποίο βασίστηκε αργότερα το σενάριο 
της ομώνυμης ταινίας με σπουδαίους πρω-
ταγωνιστές, η οποία σημείωσε τεράστια επι-
τυχία στην εποχή της. 

Σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια: Άκης Τσο-
νίδης

Σκηνικά, επιμέλεια κοστουμιών: Νίκος Πα-
τούνας

Κοστούμια: η Θεατρική Ομάδα
Βοηθός Σκηνοθέτη: Φωτεινή Κασαπίδη
Τεχνικός ήχου/φωτισμού: Γιάννης Μη-

τούδης
Παίζουν:
Αρχοντούδη Σούλα - Λίνα
Βροχίδης Ιορδάνης - Χαρίλαος
Καρλιώτη Αργυρώ - Ευτυχία
Μιχαηλίδης Στάθης - Κούλης
Παπαδημητρίου Χρύσα - Γιούλα
Πατούνας Νίκος - Κλεομένης
Τσολακίδου Ξένη - Σόφη, Ζιζή
και ο Άκης Τσονίδης -  Βαγγέλης
Τιμές εισιτηρίων: 7 ευρώ (μαθητικό, φοιτη-

τικό, ανέργων, πολυτέκνων/τριτέκνων, στρα-
τιωτών), 10 ευρώ (κανονικό) και ΑΜΕΑ δω-
ρέαν. 

Πληροφορίες - κρατήσεις θέσεων: 
2552028280

“Οι Γαμπροί της Ευτυχίας” τα Σαββατοκύριακα στο Θέατρο ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Κάλεσμα 
να συμμετάσχουν  

στο 4ήμερο 
πρόγραμμα περιφερειακών 

κινηματογραφικών προβολών 
του Φεστιβάλ Ολυμπίας 

για Παιδιά και ΝέουςΗ Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξαν-
δρούπολης σε συνεργασία με το 25ο Δι-
εθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυ-
μπίας για Παιδιά και Νέους προσκαλεί 
τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης  να συμμετάσχουν στο 
4ήμερο πρόγραμμα περιφερειακών κι-
νηματογραφικών προβολών του Φεστι-
βάλ Ολυμπίας  που θα πραγματοποιηθεί 
στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης 
τη Δευτέρα 5/12 και από Τετάρτη 7/12 
έως την Παρασκευή 16/12 με ελεύθερη 
είσοδο για μαθητές και εκπαιδευτικούς .

*** Απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σχο-
λικών μονάδων στο : info@kla.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!

Λίγα λόγια για το Φεστιβάλ Ολυμπίας
Το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-

γράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, 
έχοντας πάντα σκοπό την ανάπτυξη της 
κινηματογραφικής Παιδείας στην Α ́ /βάθ-
μια και Β ́ /βάθμια Εκπαίδευση, συνδιορ-
γανώνει και φέτος από 5 έως 16 Δεκεμ-
βρίου 2022, σε συνεργασία με τοπικούς 
φορείς πολιτισμού και εκπαίδευσης, ποικί-
λες εκδηλώσεις κινηματογραφικής εκπαί-
δευσης ανά την Ελλάδα, με Περιφερεια-
κές Προβολές Βραβευμένων Ταινιών για 
τους μαθητές και μαθήτριες σχολείων Α/
θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε επιλεγ-
μένες περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα, 
(Ζάκυνθος, Λέσβος, Αγρίνιο, Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη 

κ.ά.), για συγκεκριμένες ημερομηνίες και 
οργανωμένες πρωινές προβολές σε συ-
νεργαζόμενες κινηματογραφικές αίθου-
σες με ελεύθερη είσοδο, για τα σχολεία.

Οι ταινίες για τις Περιφερειακές Προ-
βολές του Φεστιβάλ Ολυμπίας, είναι επι-
λεγμένες ταινίες με θέματα που αφορούν 
στα παιδιά και τους νέους και τηρούν τις 
βασικές προϋποθέσεις που έχουν θεσπι-
στεί από τη UNICEF, την UNESCO και 
διεθνείς οργανισμούς για τον Κινηματο-
γράφο για Παιδιά και Νέους, προέρχο-
νται από την μοναδική στο είδος της στην 
Ελλάδα Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη, 
και είναι εγκεκριμένες από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Παιδείας.

Προβολές ταινιών για σχολεία του δήμου Αλεξανδρούπολης 
από την Κ.Λ.Α 

Με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού (20 Νοεμ-
βρίου), το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) πα-
ρουσιάζει, την Πέμπτη 24 
Νοεμβρίου, ώρες 10:00 και 
11:30, την νηπιακή παράστα-
ση «Το ταξίδι», της θεατρικής 
εταιρείας «The Little Foxes, 
baby theater company», για 
παιδιά Νηπιαγωγείου και μα-
θητές Α΄-Β΄ Δημοτικού, στο 
Μουσείο Μετάξης, στο Σου-
φλί.

Δύο φίλες αποφασίζουν 

να ταξιδέψουν παρέα σε 
έναν μακρινό προορισμό. Οι 
επιλογές όμως, είναι τόσες 
πολλές! Ποια ήπειρο θα δια-
λέξουν και ποια χώρα; Την 
εξωτική Ασία, την μακρινή 
Αμερική, την ζεστή Αφρική, 
την κοντινή Ευρώπη, την 
ιδιαίτερη Αυστραλία ή την 
παγωμένη Ανταρκτική; Θα 
καταφέρουν να βρουν ένα 
προορισμό που να αρέσει και 
στις δυο;

Πρωτότυπο Κείμενο: Έμι-
λυ Καμαρινοπούλου

Ερμηνεία: Στέλλα Χαμπέ-

ζου και Έμιλυ Καμαρινοπού-
λου

Διάρκεια: 45΄ παράσταση 
και 15΄ δημιουργικό παιχνίδι

Η συμμετοχή στη δράση 
είναι δωρεάν. Απαραίτητη η 
κράτηση θέσης.

Για κρατήσεις, μπορεί-
τε να επικοινωνήσετε με το 
Μουσείο, στο τηλέφωνο 
25540-23700 (καθημερινά, 
εκτός Τρίτης, 10:00 - 17:00).

Μουσείο Μετάξης
Ελ. Βενιζέλου 73, Σουφλί
Τηλ. 2554023700

Baby theater στο Μουσείο Μετάξης 
Σουφλίου

Η Μελίνα Μποτέλλη στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Πολιτισμός

Νηπιακή 
παράσταση "Το 

ταξίδι" την Πέμπτη 
24 Νοεμβρίου

«Θυμώνω με τα κλισέ της κοινωνίας μας, την ομοφοβία, την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, τον σεξισμό. 
Είμαι 64 χρόνων και το δηλώνω ως τύχη και ευλογία που έφτασα έως εδώ, υγιής και δημιουργική. 

Με σοκάρει η ολοσχερής αδυναμία μας να αποδεχθούμε την κατάσταση των πραγμάτων.»
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Εβρίτισσα ηθοποιός

Επιστρέφουν 
με παραστάσεις 

στο Θέατρο 
Διόνυσος για 8 

παραστάσεις

Παράσταση 
με την σπουδαία 
καλλιτέχνη  το 
Σάββατο 26 
Νοέμβριου
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14 Η ΓΝΩΜΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

Διεθνής Ημέρα για τον 
Τερματισμό της Ατιμωρησίας

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 
08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 
02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 
12:30, 14.30, 15.30, 17:00, 
19:30, 21.30 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 
13:30 14:40, 16:30, 18:00, 
19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από το 
αεροδρόμιο της Αλεξανδρού-
πολης, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 25510 
89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-28288, 
2810-223800

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00

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

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 
2551356200
Σαμοθράκης:25510-41305 
και 41385 
Τηλ.Πρακτ.:25510 
38503,2551024694, 
2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Μαχαιρίδης Δήμητρας 46 (ένα-
ντι παλαιού νοσοκομείου) ✆2551027917
18:00-08:00 Σερμπέζη Λ. Μάκρης 15 (Νέα 
Χιλή) ✆2551039222

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τεπενης Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 127 
✆2552022643

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, την σημερινή ημέρα, επι-
θυμίες και στόχοι, πραγματοποιούνται 
μέσα από διαπροσωπικές σχέσεις και 
συζητήσεις, κυρίως λόγω της αποτελε-
σματικής σου πειθούς και της ανεπτυγ-
μένης σου διορατικότητας! 
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα θα πάνε όλα 
τέλεια και κυρίως όπως ακριβώς θες! 
Η ημέρα κυλά χαλαρά και αρμονικά! Η 
σημερινή εύνοια, θα εξυπηρετήσεις τα 
συμφέροντα σου πολύ και έτσι, θα μπο-
ρέσεις να πάρεις τις σωστές αποφάσεις 
και να περάσεις χαρμόσυνες στιγμές! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, την σημερινή ημέρα, 
διακρίνεσαι από ηρεμία, λογική, ώριμη 
δυναμικότητα, αποτελεσματική πρακτι-
κότητα, ορθολογισμό και ικανότητα να 
ανταπεξέλθεις σε κάθε πρόβλημα της 
καθημερινότητας!        

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, τα σημερινά γεγονό-
τα και οι παροντικές καταστάσεις στην 
ζωή σου, θα σου φέρουν ενθουσιασμό, 
χαρά, καλή διάθεση, ανανέωση και κα-
λοπέραση! Το ενδιαφέρον των άλλων, 
είναι στραμμένο πάνω σου, αφού κα-
ταφέρνεις να γοητεύεις με ευκολία!

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, στρέψε το ενδιαφέρον 
σου, στον εσωτερικό σου κόσμο και 
θα διαπιστώσεις πως θα μπορέσεις πιο 
εύκολα να πάρεις τις ορθές αποφάσεις 
και να βρεις ωφέλιμες λύσεις, ώστε να 
έχεις επιτέλους και πάλι τον έλεγχο 
σε διαπροσωπικές σχέσεις και συνα-
ναστροφές!     

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, οι ρητορικές σου 
ικανότητές και τα επικοινωνιακά σου 
ταλέντα, είναι πλέον φανερά στο κοι-
νωνικό σου περιβάλλον και άκρως 
εποικοδομητικά! Οι δράσεις σου και 
οι κινήσεις σου, σε καταστάσεις, συγκυ-
ρίες, καταστάσεις και γεγονότα, χαρα-
κτηρίζονται από αμεσότητα και αποτε-
λεσματικότητα!    

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ σήμερα, οφείλεις να απο-
φύγεις βιαστικές κινήσεις, δράσεις και 
αποφάσεις, όπως και καταπιεστικές συ-
μπεριφορές στις διαπροσωπικές και 
κοινωνικές συναναστροφές σου! Θα 
δεις, πως σήμερα αν φερθείς όπως 
πρέπει!     

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, η Σελήνη σήμερα στο 
δικό σου Ζώδιο και οφείλεις να αρπά-
ξεις, κάθε ευκαιρία που θα σου δοθεί! 
Έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και 
ξέρεις να στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου, 
αρκεί να περιορίσεις οπωσδήποτε την 
τάση σου για έπαρση!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα καλό θα εί-
ναι να κλειστείς στον εαυτό σου και 
να αποσυρθείς για λίγο από κοινωνικές 
δράσεις και συναναστροφές! Έτσι, θα 
μπορέσεις να προχωρήσεις στην λή-
ψη σοφών και εποικοδομητικών απο-
φάσεων!   

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, η βοήθεια των φί-
λων σου την σημερινή ημέρα, είναι ιδι-
αίτερα σημαντική και σπουδαία! Χάρη 
σε εκείνους, θα καταφέρνεις και να 
εκπληρώσεις, ένα υψηλό σου στόχο 
και επιπλέον εκπληρώνεις μεγαλεπή-
βολα όνειρα! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, σήμερα επιθυμείς να 
έχεις δίπλα σου μόνο αληθινούς και 
έντιμους ανθρώπους που πραγματικά 
σε σέβονται, σε αγαπούν και μπορείς 
να νιώσεις οικεία μαζί τους και τους 
έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη! 

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα πρέπει οπωσδήποτε 
να εκμεταλλευτείς την αυξημένη σου 
τύχη, τον δυναμισμό, το κέφι και την 
αισιοδοξία σου και σίγουρα θα περά-
σεις υπέροχα και θα πετύχεις υψηλούς 
στόχους!  

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

Ρόφημα με κουκούτσι 
αβοκάντο που κάνει 
θαύματα!

Ένας ακόμη λόγος για να μην πετάτε 
το κουκούτσι του γευστικού φρούτου.

Το αβοκάντο αποτελεί μία από τις πιο 
θρεπτικές τροφές και έχει γίνει ιδιαίτερα δη-
μοφιλές τα τελευταία χρόνια. Πιθανότατα 
γνωρίζετε πολλούς τρόπους για να το κατα-
ναλώνετε και να δημιουργείτε πολύχρωμα 
και γευστικά πιάτα.

Για παράδειγμα, το τοστ με αβοκάντο και 
το γκουακαμόλε αποτελούν δύο από τις κο-
ρυφαίες επιλογές, που αναδεικνύουν τη γεύ-
ση και την κρεμώδη υφή του, που το καθι-
στούν εξαιρετικό συστατικό για μοναδικές 
συνταγές.

Ωστόσο, υπάρχει μία χρήση του αβοκά-
ντο, που είναι λιγότερο γνωστή και μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με ένα μέρος του φρούτου 
που μάλλον πετάτε.

Αυτή η πρωτότυπη ιδέα ανήκει στον 
Miguel Gonzalez, γνωστός ως Davocado 
Guy, ο οποίος προμηθεύει ώριμα αβοκάντο 
από το Μεξικό σε περισσότερα από 150 εστι-
ατόρια στη Νέα Υόρκη.

Μία απροσδόκητη χρήση του αβοκάντο 
που ίσως δεν είχατε σκεφτεί, λοιπόν, είναι 
είναι να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστι-
κό του κουκούτσι, για να δημιουργήσετε το 
δικό σας αφέψημα αβοκάντο.

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να 
τοποθετήσετε το κουκούτσι στο νερό και να 
το βράσετε για πέντε λεπτά. Στη συνέχεια, 
αφαιρέστε το από το νερό και κόψτε το προ-
σεκτικά σε μερικά κομμάτια. Τοποθετήστε τα 
κομμάτια πάλι στο νερό και βράστε για πε-
ρίπου 5-10 λεπτά ακόμη. Σουρώστε το και 
το τσάι σας είναι έτοιμο.

Μπορείτε να προσθέσετε όποιο άλλο 
υλικό θέλετε.

Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε 
αγαύη, μέλι ή ακόμη και αλκοόλ προκειμέ-
νου να δημιουργήσετε το δικό σας πρωτό-
τυπο κοκτέιλ.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Ξεκινά νέο πρόγραμμα 
κατάρτισης, που θα αφορά 
150.000 ωφελούμενους. Μέ-
σα στις επόμενες ημέρες, το 
αργότερο μέχρι τέλους Νοεμ-
βρίου, αναμένεται η προκή-
ρυξη. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες 
και μέχρι τέλους Νοεμβρίου θα 
βγει η προκήρυξη για την υπο-
βολή αιτήσεων από τους ερ-
γαζόμενους για το πρόγραμμα 
κατάρτισης των 150.000 ωφε-
λούμενων σύμφωνα με πληρο-
φορίες του Dnews.

Πρόκειται για ένα έργο 
προϋπολογισμού 300 εκατ. ευ-
ρώ που θα υλοποιήσει η ΔΥΠΑ 
(πρώην ΟΑΕΔ) και στοχεύει 
στην κατάρτιση 150.000 ερ-
γαζομένων, είτε του ιδιωτικού, 
είτε το δημοσίου τομέα. Κα-
θένας από αυτούς, θα λάβει 
κατά το μέγιστο ένα κουπόνι 
(voucher) αξίας 2.000 ευρώ, 
εφόσον όμως ολοκληρώσει 
πρόγραμμα κατάρτισης άνω 
των 400 ωρών.

Είναι το δεύτερο και μεγα-
λύτερο έργο που υλοποιείται 
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
δράσης κατάρτισης του αν-
θρωπίνου δυναμικού της χώ-
ρας. Η δράση αυτή προβλέπει 
μέχρι το τέλος του 2025, την 
κατάρτιση 500.000 ανέργων 
και εργαζομένων, με συνολικό 
προϋπολογισμό 1,04 δισ. ευ-
ρώ. Ήδη το πρώτο έργο ύψους 
100 εκατ. ευρώ υλοποιείται 
από την ΔΥΠΑ και αφορά στην 
κατάρτιση 120.000 ανέργων. 
Καθένας από αυτούς θα λάβει 
επιδότηση 5 ευρώ για κάθε 
ώρα κατάρτισης που θα λά-
βει στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης την οποία ήδη έχει δημο-
σιοποιήσει από το περασμένο 
καλοκαίρι η ΔΥΠΑ.

Το νέο έργο που εντάχθη-
κε στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει 
τίτλο «Προγράμματα αναβάθ-
μισης δεξιοτήτων και επανα-
κατάρτισης εργαζομένων σε 
όλους τους κλάδους της οικο-
νομίας με έμφαση στις ψηφια-

κές και πράσινες δεξιότητες». 
Στοχεύει αποκλειστικά σε ερ-
γαζόμενους που ενδιαφέρο-
νται για την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων τους. Ουσιαστικός 
στόχος είναι η κατάρτιση σύμ-
φωνα με τις δεξιότητες που 
ζητούνται από την αγορά ερ-
γασίας, με απώτερη επιδίωξη 
την βελτίωση τόσο των όρων 
απασχολησιμότητας των ωφε-
λούμενων – εργαζομένων, όσο 
και στη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας τους.

Οι καταρτιζόμενοι θα επιλε-
γούν μέσω δημόσιας πρόσκλη-
σης που θα απευθύνει η ΔΥΠΑ. 
Οι επιλεγέντες θα παρακολου-
θήσουν τόσο εξ’ αποστάσεως 
(τηλεκατάρτιση) όσο και διά 

ζώσης προγράμματα επαγγελ-
ματικής κατάρτισης μέσω ενός 
φορέα που θα προέρχεται από 
τα δύο Μητρώα Παρόχων Κα-
τάρτισης της ΔΥΠΑ. Πρόκειται 
για τo μητρώο των Κέντρων 
Διά Βίου Κατάρτισης (ΚΔΒΜ) 
που περιλαμβάνει τους φορείς 
του ιδιωτικού τομέα (Ιδιωτικά 
ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ.) και το μητρώο 
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια 
Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) που 
συμμετέχουν τα ΑΕΙ. 

Αντικείμενα της 
κατάρτισης
1. Ψηφιακές δεξιότητες:
Ανάλυση μεγάλων δεδομένων
Ανάπτυξη εφαρμογών για κι-
νητά

Ανάπτυξη εφαρμογών παγκό-
σμιου ιστού και ιστοσελίδων
Ασφάλεια δεδομένων και κυ-
βερνοασφάλεια
Βάσεις δεδομένων
Βασικές ψηφιακές δεξιότητες 
και εφαρμογές γραφείου
Γεωγραφικά συστήματα πλη-
ροφοριών
Γλώσσες προγραμματισμού
Διαδίκτυο των πραγμάτων και 
μικροελεγκτές
Διαχείριση έργων
Δίκτυα Η/Υ και Δίκτυα Κινητής 
Τηλεφωνίας (5G)
Eκπαιδευτικές τεχνολογίες
Επεξεργασία εικόνας και video
Δημιουργία ψηφιακών εντύ-
πων
Εργαλειομηχανές CNC

Εφοδιαστική αλυσίδα 
(logistics)
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Μηχανική μάθηση
Μηχανογραφημένη λογιστική
Στατιστική επεξεργασία δεδο-
μένων

2. «Πράσινες» δεξιότητες:

Ενεργειακή αναβάθμιση εγκα-
ταστάσεων
Έξυπνο σπίτι και έξυπνες πό-
λεις
Πράσινη επιχειρηματικότητα
Οικολογικός σχεδιασμός
Πιστοποίηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ενός έργου
Βιοκλιματικός σχεδιασμός και 
ενεργειακή απόδοση κτηρίων
Αξιολόγηση του κύκλου ζωής 
προϊόντων
Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορί-
ας εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα
Μέθοδοι περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης
Στρατηγικές και ηγετικές δε-
ξιότητες για τη στροφή προς 
την αειφόρο ανάπτυξη
Χρήση νέων τεχνολογιών στην 
πράσινη οικονομία
Τεχνικές δεξιότητες αναλόγως 
του αντικειμένου της εργασίας
Επιχειρηματικές δεξιότητες για 
την εκμετάλλευση των πράσι-
νων ευκαιριών
Γνώση, συναρμολόγηση, εγκα-
τάσταση και χρήση ενεργεια-
κών συστημάτων
Διαχείριση αποβλήτων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και κυκλική οικονομία.

ΔΥΠΑ: Νέο μαμούθ – πρόγραμμα 
κατάρτισης για 150.000 εργαζόμενους

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Καθένας από όμως ωφελούμενους 
θα λάβει ένα κουπόνι (voucher) αξίας 
έως 2.000 ευρώ, εφόσον όμως 
ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης 
άνω των 400 ωρών.

Ο  σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μείζον θέμα υγείας 
ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο, ώστε να θεωρείται μία σύγ-
χρονη επιδημία. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβή-
τη, περισσότεροι από 537 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με 
διαβήτη σήμερα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί δρα-
ματικά έως το 2030. Δυστυχώς, ανησυχητική είναι η αύξη-
ση και στον παιδικό διαβήτη (διαβήτη τύπου 1), ο οποίος 
θεωρείται το δεύτερο συχνότερο αυτοάνοσο νόσημα στα 
παιδιά μετά το άσθμα.

Τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔΤ1), κα-
θώς οι οικογένειές τους καλούνται βίαια και ξαφνικά να 
προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα που δεν έχουν 
επιλέξει, αλλάζοντας τρόπο ζωής, ενώ καλούνται να εκπαι-
δευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν τους γύρω τους σχετικά 
με τη διαχείριση του διαβήτη. Το μέγεθος του προβλήματος 
ενισχύεται εξαιτίας της έλλειψης ενημέρωσης των εκπαι-
δευτικών σχετικά με τη νόσο, οι οποίοι παίζουν καθοριστι-
κό ρόλο στη διαμόρφωση της σχολικής πραγματικότητας 
που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με την επιστροφή τους στο 
σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυ-
νος για την καλλιέργεια θετικού κλίματος στην τάξη, την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των υπολοίπων μαθητών 
στον ΣΔΤ1, διασφαλίζοντας κλίμα εμπιστοσύνης, στήριξης 
και συνεργασίας για τον μαθητή και κατ’ επέκταση για όλη 
του την οικογένεια. Η άνεση που θα πρέπει να έχει ο μαθη-
τής με ΣΔΤ1 στο να ζητήσει βοήθεια από το δάσκαλό του ή 
τους συμμαθητές του, καθώς και η εξοικείωση των συμμα-

θητών του με τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας και των 2 
μετρήσεων του σακχάρου είναι ζωτικής σημασίας. Συμπερα-
σματικά, οι εκπαιδευτικοί ως «μέντορες» θα πρέπει να στηρί-
ξουν τους μαθητές με ΣΔΤ1 με διακριτικότητα και σεβασμό, 
ενισχύοντας το αίσθημα της αποδοχής της νέας πραγματι-
κότητας του μαθητή.

Σημαντική προϋπόθεση ώστε να επιτευχθούν τα παραπά-
νω είναι οι εκπαιδευτικοί να αποκομίσουν κάποιες βασικές 
γνώσεις σχετικά με το διαβήτη για να μπορούν να αντιμετω-
πίσουν έκτακτες καταστάσεις που θέτουν τη ζωή του μαθητή 
σε κίνδυνο, ενδυναμώνοντας το αίσθημα της ασφάλειας και 
της αυτοπεποίθησης τόσο για το

μαθητή όσο και για τους ίδιους.
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αυτής και υιοθετώντας το 

φετινό μήνυμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη «Εκπαί-
δευση για να προστατεύσουμε το αύριο», ο Σύλλογος Δια-
βητικών Νομού Έβρου (ΣΥ.Δ.Ν.Ε.), σε συνεργασία με το Δι-
αβητολογικό Κέντρο της Β’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής 
Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α. και το Διαβητολογικό Ιατρείο Παιδιών 
και Εφήβων της Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του 
Π.Γ.Ν.Α. και με την υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, σας προ-
σκαλεί στην επιστημονική ενημερωτική ημερίδα μας με θέ-
μα «Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 πάει σχολείο» στις 23 
Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο της 
Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως. Η εκδήλωση τελεί 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον Διαβή-
τη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.). Σκοπός της εκδήλωσης είναι να εξοικειωθού-
με με τις βασικές έννοιες του ΣΔΤ1, να συζητήσουμε και να 
θέσουμε τα ερωτήματά μας στους εξαιρετικούς και εξειδι-
κευμένους επιστήμονες που θα  πλαισιώνουν την εκδήλωση. 
Θα ήταν μεγάλη τιμή η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μια 
τέτοια εκδήλωση, που αποτελεί μια ουσιαστική επιμόρφωση 
για τη διαχείριση του ΣΔΤ1 στη σχολική τάξη και μια συμβο-
λή στην προστασία του αύριο των παιδιών μας 

«Ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 Πάει Σχολείο»

Επιστημονική Ενημερωτική Ημερίδα 
του Συλλόγου Διαβητικών Ν. 
Έβρου σήμερα στο  
Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. 
Αλεξανδρούπολης
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