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Το εορταστικό 
ωράριο της αγοράς

 Από τον Εμπορικό Σύλλογο 
Αλεξ/πολης

� 11

Απινιδιωτές στο Δ’ 
Σωμα Στρατού

 Δωρεά της ΔΕΔΑ

� 5

Η Φύση ξαναγεννιέται στη Δαδιά: Ρεκόρ 

δεκαετίας στον αριθμό των ορνίων  

Ενθαρρυντικά τα νέα από τις κούρνιες της ηπειρωτικής χώρας, σύμφωνα 
με την απογραφή της Ορνιθολογικής Εταιρείας

� 16

Συνεχίζονται οι αναταράξεις για 
το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ

Γιατροί Θράκης: «Θα καταφέρουμε ο νόμος “ταφόπλακα” του ΕΣΥ να μην 
γίνει πράξη» - Ανακοινώσεις από Γκαρά, Μαλτέζο, ΠΑΣΟΚ

�  4

Νέα κόντρα δημοτικής αρχής- Νέα κόντρα δημοτικής αρχής- 
αντιπολίτευσης για το ΚΤΕΛαντιπολίτευσης για το ΚΤΕΛ

Αφιέρωμα σε όλους 
τους Μητροπολίτες 
Αλεξανδρούπολης

Με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της 
Μητρόπολης, με την υπογραφή του Θεόδωρου 

Ορδουμποζάνη 

� 8-9

Στις 13 Δεκεμβρίου εξετάζεται η 
προσφυγή των καταδικασθέντων για την 

δολοφονία Τοπαλούδη

� 10

�  7  7

� 11

Έξι συμμετοχές στον 
διαγωνισμό για το νέο 
Αστυνομικό Μέγαρο 
Αλεξανδρούπολης 

● Στο πακέτο ΣΔΙΤ, ύψους 56,8 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνεται η κατασκευή 4 ακόμη Αστυνομικών 
Διευθύνσεων

● Μεγάλες εταιρείες εξέφρασαν ενδιαφέρον για το διαγωνισμό
� 5

Εντός της εβδομάδας ολοκληρώνεται η Εντός της εβδομάδας ολοκληρώνεται η 
σωστική ανασκαφή μετά τα αρχαιολογικά σωστική ανασκαφή μετά τα αρχαιολογικά 
ευρήματα που ήρθαν στο φωςευρήματα που ήρθαν στο φως
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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
1831
Αρχίζει η Ε’ Εθνοσυνέλευση στο Άρ-
γος για να ψηφίσει νέο Σύνταγμα 
μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Κα-
ποδίστρια.

1912
Ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης 
πραγματοποιεί την πρώτη αναγνωρι-
στική πτήση ελληνικού στρατιωτικού 
αεροσκάφους πάνω από τα τουρκικά 
οχυρά του Μπιζανίου. Στα τουρκικά 
πυρά ο έλληνας αεροπόρος απαντά 
με ρίψη χειροβομβίδων. (Α’ Βαλκα-
νικός Πόλεμος)

1933
Καταργείται η ποτοαπαγόρευση στις 
ΗΠΑ, που είχε επιβληθεί το 1920.

1945
Πέντε βομβαρδιστικά του αμερικά-
νικου ναυτικού που συμμετέχουν σε 
άσκηση με πλήρωμα 14 ανδρών εξα-
φανίζονται μυστηριωδώς. Πιστεύε-
ται ότι εξαφανίστηκαν στο Τρίγωνο 
των Βερμούδων. Η ομάδα αυτή των 
αεροπλάνων θα μείνει στην ιστορία 
ως Το Χαμένο Σμήνος.

1975
Ο επιχειρηματίας και πανεπιστημια-
κός καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης 
απομακρύνεται από τη διοίκηση των 
τραπεζών Εμπορική, Ιονική-Λαϊκή και 
Επενδύσεων, με απόφαση της κυβέρ-
νησης Καραμανλή. ∆ιορίζονται προ-
σωρινοί επίτροποι και στη συνέχεια 
οι τρεις τράπεζες κρατικοποιούνται.

2001
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημο-
κρατίας, Γλαύκος Κληρίδης, αποδέ-
χεται πρόσκληση που του απηύθυ-
νε ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ 
Ντενκτάς για δείπνο στο σπίτι του 
στα Κατεχόμενα. Ο Κληρίδης περνά 
από το οδόφραγμα του Λήδρα Πά-
λας στην κατεχόμενη Λευκωσία για 
πρώτη φορά από το 1974. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1934
Νίκος Κούρκουλος, έλληνας ηθοποι-
ός και διευθυντής του Εθνικού Θεά-
τρου. (Θαν. 30/1/2007

ΘΑΝΑΤΟΙ
1870
Αλέξανδρος ∆ουμάς (πατήρ), γάλλος 
συγγραφέας. («Οι Τρεις Σωματοφύ-
λακες», «Ο Κόμης Μοντεχρήστος») 
(Γεν. 24/7/1802)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Λαμπρές προοπτικές για τον τουρισμό μας
6

ΔΕΚ
2013

Ξενοδόχοι: «Αν περπατήσει… σωθή-
καμε» - Τουριστικοί πράκτορες:  «Μό-
νο όφελος για μας, αρκεί να το παλέψουμε»

Η Τουρκία ύστερα από χρόνια αρνήσεων θα 
υπογράψει τελικά τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεμβρίου τη 
συμφωνία επανεισδοχής μεταναστών που εισέρ-
χονται παρανόμως στην ΕΕ, με αντάλλαγμα την 
έναρξη της διαδικασίας άρσης της υποχρέωσης 
θεώρησης για Τούρκους πολίτες. Η υπογραφή της 
συμφωνίας αυτής με την ΕΕ αποτελούσε άλλω-
στε την απόλυτη προϋπόθεση για την κατάργη-
ση της υποχρέωσης θεώρησης, δηλαδή της βί-
ζα. Η εκκρεμότητα παρέμενε μετά τη συμφωνία 
Λισσαβώνα-2 και αποτελούσε για την Ελλάδα 
ένα οξύτατο πρόβλημα που προκαλούσε κρίσεις 
και στις διακρατικές σχέσεις των δύο χωρών. 

Η συμφωνία επετεύχθη στη συνάντη-
ση που είχε την Τετάρτη στη βελγική πρωτεύ-
ουσα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκί-
ας Αχμέτ Νταβούτογλου με την επίτροπο για 
τις εσωτερικές υποθέσεις Σεσίλια Μάλστρεμ.

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:25
Δύση - 16:49
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Μικρογνωμικά

Από τον «τοί-
χο» του Αντιπερι-
φερειάρχη Έβρυ 
Δημήτρη Πέτρο-
βιτς:

«Άφησα σήμε-
ρα λίγα λουλού-
δια στο μνημείο 
της Ελένης Το-
παλούδη, στο Δι-
δυμότειχο. Λίγα 
λουλούδια στη 
μνήμη της κοπέ-
λας που αποτε-
λεί πλέον σύμβο-
λο της χώρας μας 
στον αγώνα κατά 
της έμφυλης βίας. 
Καμία άλλη Ελένη! 

Διδάσκουμε σεβασμό και αγάπη στον 
συνάνθρωπο γενικά, σεβασμό και αγά-

πη ειδικά στη σύντροφο, στη φίλη, στη 
μάνα, στη γυναίκα, σε κάθε γυναίκα».
Κ.Η.

Λουλούδια για την Ελένη 

To τραγούδι των χαμένων γυναικών 

O δαίμων…
Στο φύλλο της Παρασκευής 2/12 ο 

δαίμων του τυπογραφείου μάς έβαλε στο 
μάτι και έφερε τα πάνω κάτω! Εκ παρα-
δρομής στο νέο φύλλο «παρεισφρήσαν» 
κάποιες σελίδες από το προηγούμενο 
φύλλο. Ζητούμε συγνώμη για την ανα-
στάτωση και ενημερώνουμε πως όποια 
θέματα εμφανίζονταν στο πρωτοσέλιδο 
αλλά τελικά δεν περιλαμβάνονταν στην 
ύλη, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσε-
λίδα μας gnomionline.gr
ΓΝΩΜΗ

Μία σκέψη    
Επειδή έρχονται και λόγω εκλογών θα 

συνεχίσουν να έρχονται στην περιοχή μας 
κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, θα 
ήθελα να δω τους τοπικούς φορείς και 
τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνί-

ας να θέτουν προς αυτούς ουσιαστικούς 
προβληματισμούς, προτάσεις και, κυρίως, 
αιτήματα. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν 
ξεπερασμένο και να αρκούνται στις προ-
οπτικές που λέγεται ότι ΘΑ ανοίξουν για 
την περιοχή, με τα γνωστά μεγάλα έργα 
και τον ρόλο που θα κληθεί να παίξει η 
Αλεξανδρούπολη, ας κοιτάξουμε όμως 
λίγο και τα πιο απλά και καθημερινά, ας 
αφουγκραστούμε τους απλούς πολίτες, 
είναι άλλα τα θέματα που τους καίνε. Ας 
μην εξαντλούμε τη φαντασία μας και το 
όποιο πολιτικό μας κεφάλαιο στις ευχα-
ριστίες και τις θεωρίες. 

Κ.Η.

Η ΕΙΝΟΚΥΘ για το ΕΣΥ
Νέα ανακοίνωση από την Ένωση Ια-

τρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας 
Θράκης, μετά την ψήφιση του ν/σ για 

Ένα χρόνο μετά τον άδικο χαμό της 
Τζεβριέ από την Αλεξανδρούπολη έρ-
χονται οι ΕΝ ΑRT να μας ζωντανέψουν 
τις μνήμες αλλά και να ευαισθητοποι-
ήσουν την κοινωνία στο θέμα της έμ-
φυλης βίας, με ένα πολύ συγκινητικό 
τραγούδι: «ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕ-
ΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΖΕΒΡΙΕ)».

Ο στιχουργός Παναγιώτης Κεβό-
πουλος μπαίνει βαθιά στο τραγικό θέμα 
των γυναικοκτονιών που έχει εξελιχθεί 
σε μάστιγα τα τελευταία χρόνια στην 
χώρα μας  και καταφέρνει μέσα από 
την ιστορία της ΤΖΕΒΡΙΕ να μιλήσει 
για όλες τις κοπέλες που χάθηκαν τό-
σο άδικα τα τελευταία χρόνια όπως η 
Ελένη Τοπαλούδη η Κάρολαιν και τό-
σες άλλες…

Την μουσική έγραψε ο Κωνσταντί-
νος Κάλλιας, ερμηνεύει η Μαρία Κη-
πουρού. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο 
Αλέξης Καδόγλου με βοηθό τον Γιώρ-

γο Ρήγα. Τα γυρίσματα έγιναν στην Κο-
μοτηνή και πρωταγωνιστεί η χορεύτρια 
Κωνσταντίνα Μαρκοπούλου.

Αναζητήστε το στο youtube!
K.H.

Οι εκλογές θα γίνουν το 
2023 όσο πιο κοντά στο τέ-
λος της τετραετίας. Δεν νο-
μίζω να μας κατηγορήσει 
κανείς για 2 ή 3 μήνες νω-
ρίτερα. Νομίζω από την άνοι-
ξη και μετά αντιλαμβάνεται 
ο καθένας ότι είναι πιθανόν 
να έχουμε τις εκλογικές δι-
αδικασίες.

 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Πέρασε μια ολόκληρη παν-
δημία από πάνω μας, ένα 
κοσμοϊστορικό γεγονός που 
έκανε όλο το πλανήτη να 
αναθεωρήσει πλήρως τις νε-
οφιλελεύθερες ιδεοληψίες 
για το ρόλο του κράτους και 
ειδικά του δημοσίου συστή-
ματος υγείας. Αλλά εσείς δεν 
έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα..
 
Α. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ

το ΕΣΥ:
«Βαρύς χειμώνας για το ΕΣΥ. Ας χει-

ροκροτήσουμε στα μπαλκόνια τους 156 
εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού που 
ψηφίσαν την διάλυσή του.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί δηλώνουμε 
ότι, παρόλο που το νομοσχέδιο έκτρωμα 
έγινε νόμος, θα συνεχίσουμε τον αγώνα 
μας και με την συμπαράσταση και συμπα-
ράταξη της κοινωνίας θα καταφέρουμε ο 
νόμος “ταφόπλακα” του ΕΣΥ να μην γίνει 
πράξη. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 
ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ»

Κ.Η.

Το National Geographic στην 
Κερκίνη

Μαγεμένος από το τοπίο της λίμνης Κερ-
κίνης ο Γιώργος Μπλόνσκι, φωτορεπόρτερ 
του διάσημου περιοδικού, δίνει την ευκαιρία 

στους αναγνώστες, αλλά και στους θεατές 
του ομώνυμου τηλεοπτικού προγράμματος 
να γνωρίσουν γωνιές της Ελλάδος, που δεν 
αναφέρονται στα ταξιδιωτικά φυλλάδια.

Γεννημένος στο Ην. Βασίλειο, με ελληνι-
κή καταγωγή από την πλευρά της μητέρας 
του, ανακάλυψε τις ομορφιές της πατρίδος 
του πριν από λίγα χρόνια.

Το 2010, όταν πρωτοείδε το τοπίο ερω-
τεύτηκε την Κερκίνη, όπως ομολογεί. Έκτο-
τε επιστρέφει εκεί, στην μαγεία που κρύβε-
ται τόσο κοντά στην καθημερινότητα μας.

Από την Σιβηρία έως την Νέα Γουινέα, 
έπειτα από αμέτρητα ταξίδια και περιπέ-
τειες σε κάθε γωνιά του κόσμου, ο φωτο-
ρεπόρτερ επέλεξε την Ελλάδα και ειδικά 
την Κερκίνη. «Είναι το τοπίο, το φώς, το 
μοναδικό περιβάλλον», που προσελκύουν 
τον φακό και τον κ. Μπλόνσκι.

ΕΡΤ

Photo   
Shoot

Πιστός στο ραντεβού του 
κάθε χρόνο ο Σύλλογος 
Κυριών και Δεσποινίδων 
Αλεξανδρούπολης διορ-
γανώνει και φέτος το χρι-
στουγεννιάτικο μπαζάρ 
του. Ο Σύλλογος Κυρι-
ών και Δεσποινίδων είναι 
ο πρώτος σύλλογος που 
ιδρύθηκε μετά την απε-
λευθέρωση της πόλης με 
μεγάλη κοινωνική, εθνική 
και πολιτιστική προσφορά 
σ’ όλα τα χρόνια της πο-
ρείας του. Κάντε μία βόλτα 
και αγοράστε ξεχωριστά 
δώρα φτιαγμένα με αγά-
πη, με στόχο την ενίσχυση 
όσο το δυνατόν περισσό-
τερων συνανθρώπων μας.    
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Εν μέσω αντιδράσεων από 
τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης εντός Βουλής, και εν μέσω 
διαδηλώσεων από τους νοσο-
κομειακούς γιατρούς και εργα-
ζόμενους στα δημόσια νοσοκο-
μεία εκτός Βουλής, ψηφίστηκε 
το Νομοσχέδιο της Δευτερο-
βάθμιας Περίθαλψης, το οποίο 
αλλάζει εντελώς το τοπίο στο 
ΕΣΥ και κυρίως στον τομέα που 
αφορά στις εργασιακές σχέσεις 
των γιατρών. 

Τα σωματεία των γιατρών 
και νοσηλευτών του ΕΣΥ δη-
λώνουν ότι το νέο σχέδιο νό-
μου που -μεταξύ άλλων- δίνει 
τη δυνατότητα στους νοσοκο-
μειακούς γιατρούς να εργάζο-
νται στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 
10), και στους ιδιώτες να εργά-
ζονται με σχέση μερικής απα-
σχόλησης στο δημόσιο (άρθρο 
7), θα επιφέρει προκλητή ζήτη-
ση υπηρεσιών, αλλά και αύξηση 
της ιδιωτικής δαπάνης υγείας, 
με την επιβάρυνση να μετακυ-
λίεται στην τσέπη των ασθενών.

Παρόμοια στάση τήρησαν και 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
τα οποία καταλόγισαν στην κυ-
βέρνηση ότι επιδιώκει την πλήρη 
ιδιωτικοποίηση της Υγείας και 
κατάργηση της σχέσης πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης 
των γιατρών με το ΕΣΥ.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος 
Πλεύρης, στο πλαίσιο της τοπο-
θέτησης του μίλησε για ένα με-
ταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που 
“πηγαίνει τη χώρα στην επόμενη 
δεκαετία, την ώρα που μέρος 
της αντιπολίτευσης ζει ακόμα 
στο 1983”.

Αναφερόμενος στην κριτι-
κή για τη δυνατότητα πρόσλη-
ψης γιατρών στο ΕΣΥ με μερική 
απασχόληση, και τη δυνατότη-
τα διεξαγωγής ιδιωτικού έργου 
σε γιατρούς του ΕΣΥ, είπε ότι 
οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν 
στο νοσοκομείο, άσχετα αν ο 
γιατρός τους είναι ιδιώτης, με-
ρικής ή πλήρους απασχόλησης.

Όσο για το επιχείρημα ότι 
μπορεί να υπάρχει μεταφορά 
ύλης, και ότι μπορεί το νομο-
σχέδιο να στρέφει τον πολίτη 
προς τον ιδιωτικό τομέα, είπε 
ότι “υπάρχουν ασφαλιστικές δι-
κλείδες”.

Από την πλευρά της η ανα-
πληρώτρια υπουργός Υγείας, 
Μίνα Γκάγκα, υπεραμύνθηκε 

του νέου σχεδίου νόμου λέγο-
ντας ότι θα οδηγήσει σε ένα εν-
δυναμωμένο ΕΣΥ. Παράλληλα 
χαρακτήρισε όσους αντιτίθενται 
στα νέα δεδομένα της εποχής 
“οπισθοδρομικούς”.

 
Γκαρά:  Το ν/σ 
κατεδαφίζει το ΕΣΥ και τη 
Δημόσια Υγεία

Βασικά σημεία της ομιλίας 
στην ολομέλεια  της Βουλευτή 
Έβρου και Αν. Τομεάρχη Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, Ενημέρω-
σης & Επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, Αναστασίας Γκαρά.

«-Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
με το παρόν νομοσχέδιο-έκτρω-
μα δεν κάνει μια απλή αλλα-
γή στις εργασιακές σχέσεις των 
γιατρών, όπως διατείνεται, αλ-
λά διαλύει το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (ΕΣΥ), καταργώντας την 
ιδρυτική του πράξη. Από την 
ισότιμη φροντίδα περνάμε σε 
γιατρούς και ασθενείς πολλών 
ταχυτήτων.

-Δίνει το τελειωτικό χτύπη-
μα στο ΕΣΥ, επιβάλλοντας το 
δόγμα «έχεις λεφτά, έχεις πρό-
σβαση στην Υγεία» - Θίγονται 
οι ασθενείς αλλά και οι γιατροί 
που υπερασπίζονται τον θεσμό 
της πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης στο ΕΣΥ. 

-Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
ψηφίστηκε η δωρεάν περίθαλ-
ψη των ανασφάλιστων πολιτών. 
Επί διακυβέρνησης Μητσοτά-
κη ψηφίζετε την υγεία μόνο για 
πλούσιους και την επί πληρω-
μή περίθαλψη και των ασφαλι-
σμένων. Και έρχονται χειρότερα.

-Νομιμοποιείτε το φακελάκι, 
αποκλείονται χιλιάδες ασθενείς, 
αποδυναμώνονται τα δημόσια 
νοσοκομεία, ιδιαίτερα στην Πε-
ριφέρεια - Υπάρχουν καταγγε-
λίες πως στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 
από τις 10 χειρουργικές αίθου-
σες λειτουργούν μόνο οι 3. Έτσι 
νοιάζεται η κυβέρνηση για τον 
Έβρο και τη Θράκη;

-Δεν είναι νέα για σας η πο-
λιτική αυτή: συγχωνεύσατε το 
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με 
της Αλεξανδρούπολης και ωθή-
σατε στην υποβάθμισή του, βά-
ζατε 5 ευρώ εισιτήριο για να 
μπούμε στο νοσοκομείο, μειώ-
νετε συνεχώς τις δαπάνες, κλεί-
νετε ακόμη και σήμερα περιφε-
ρειακά ιατρεία στην Περιφέρεια 

και σε ακριτικές περιοχές.
-Αντί αυτή η κυβέρνηση να 

πάρει το «μάθημα» από την παν-
δημία και να κάνει πράξη την 
αδήριτη ανάγκη για ενίσχυση 
του δημόσιου συστήματος υγεί-
ας, διαλέγει να διαλύσει το ΕΣΥ, 
να το ιδιωτικοποιήσει πλήρως.

- Σφίγγετε το ζωνάρι  σε για-
τρούς και πολίτες. Υποκριτικά 
χειροκροτούσατε τους υγειονο-
μικούς στα μπαλκόνια. Μετά δεν 
τους ανανεώνατε τις συμβάσεις, 
τους βγάζατε σε αναστολή. Με-
τατρέπετε τους ασθενείς σε πε-
λάτες. Τους καταδικάζετε, με-
τά την ενεργειακή  φτώχεια, 
στην υγειονομική φτώχεια και 
την ανασφάλεια. Οι ακάλυπτες  
υγειονομικές ανάγκες αγγίζουν 
το 30%, κλινικές και τμήματα 
κλείνουν.

-Ακόμη και στο σύστημα των 
κρίσεων για την επιλογή των 
μόνιμων γιατρών, η κυβέρνη-
ση επαναφέρει την αδιαφάνεια, 
καθώς πριμοδοτεί την προφορι-
κή συνέντευξη, υποβαθμίζοντας  
την προϋπηρεσία, το κλινικό έρ-
γο, τη μετεκπαίδευση. Μαγειρέ-
ματα, αναξιοκρατία, βολέματα 
γαλάζιων παιδιών, κλασική συ-
νταγή της ΝΔ.

-Ιδιωτικοποιούν  ακόμη και 
τις δευτερογενείς διακομιδές, 
αφού τις παραχωρούν σε ιδι-
ώτες, αντί να ενισχύσουν το 
ΕΚΑΒ. Τις επιπτώσεις αυτές οι 
ασθενείς τις βιώνουν ήδη στον 
Έβρο, μιας και πληρώνουν από 
την τσέπη τους για τη μεταφο-
ρά τους.

-Αντί να συζητάμε σήμερα  
για την αναβάθμιση της εκπαί-
δευσης των γιατρών και πως 
θα κρατήσουμε τους νέους για-
τρούς στη χώρα, ανακόπτοντας 
το brain drain, ή πως θα προχω-
ρήσουμε στην ενίσχυση των νο-
σοκομείων, η κυβέρνηση φέρνει 
ένα νομοσχέδιο που  επιτείνει τις 
συνθήκες εργασιακής γαλέρας.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για 
την άμεση κατάργηση αυτού του 
νόμου. Για καθολική και ισότι-
μη πρόσβαση. Για ένα νέο ΕΣΥ, 
με την άμεση πρόσληψη 5.500 
μόνιμων υγειονομικών. Για αύ-
ξηση της χρηματοδότησης. Για 
τη μονιμοποίηση του συνόλου 
των υγειονομικών που έδωσε τη 
μάχη της πανδημίας στην πρώ-
τη γραμμή.

-Δεσμεύεται για την κατάρ-
γηση της αναστολής εργασίας, 
την ένταξη στα βαρέα και αν-
θυγιεινά, την αναμόρφωση του 
μισθολογίου του ιατρικού προ-
σωπικού, με εισαγωγικό μισθό 
γιατρού τα 2.000 ευρώ. 

-Δεσμεύεται για την πλήρη 
κάλυψη των ανασφάλιστων πο-
λιτών για χρόνιες ασθένειες, την 
αύξηση των ΤΟΜΥ, την εδραί-
ωση του οικογενειακού γιατρού 
και πολυδύναμα Κέντρα Υγείας 
ανά δήμο.

Μαλτέζος: Υγεία πλέον 
ΕΠΙ πληρωμή 

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στον 
Έβρο Μενέλαος Μαλτέζος σε 

τοποθέτησή του ανέφερε:
«Στη μεταπολεμική εποχή 

προτεραιότητα είχε η δημοσιο-
νομική σταθερότητα και η ανά-
πτυξη, το κράτος πρόνοιας, που 
εκείνα τα χρόνια αναπτυσσόταν 
στην Ευρώπη, θα περίμενε στην 
χώρας μας τη Μεταπολίτευση. 

Το ΕΣΥ οργανώθηκε στη δε-
καετία του 1980 και  φέρνει τη 
σφραγίδα του πνεύματος εκδη-
μοκρατισμού, των αγώνων των 
γιατρών και την υπογραφή των 
Αυγερινού και Γεννηματά.  

Σήμερα η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη καταργεί την αποκλειστική 
απασχόληση των ιατρών στο 
ΕΣΥ και άρα ανοίγει με τον νόμο 
την πόρτα έτσι ώστε οι ασθενείς 
να πληρώνουν για υπηρεσίες 
που μέχρι σήμερα παρείχε το 
δημόσιο σύστημα.  

Μία από τις πιο τρομακτι-
κές μορφές φτώχειας είναι η 
υγειονομική φτώχεια. Να μην 
μπορείς να καλύψεις δηλαδή 
υγειονομικές σου ανάγκες.  Απο 
αύριο πλέον η Υγεία είναι επί 
πληρωμή.

Η κατάργηση της πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλη-
σης των γιατρών του ΕΣΥ και 
η δυνατότητα να διατηρούν ιδι-
ωτικά ιατρεία ανοίγει τον δρό-
μο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα. 

Ένας ασθενής που παρακο-
λουθείται από γιατρό του ΕΣΥ 
πιθανότατα θα ωθείται στο ιδι-
ωτικό ιατρείο του με το αντί-
στοιχο χρηματικό αντίτιμο.  
Υπάρχει ήδη η εμπειρία των πο-
λυιατρείων του ΙΚΑ. Ο γιατρός 
μετέφερε τους ασθενείς στο ιδι-
ωτικό του γραφείο. 

Επίσης, οι μεγάλες λίστες 
αναμονής για ένα χειρουργείο 
-οι οποίες διογκώθηκαν μέσα 
στην πανδημία- οδηγούν ανα-
γκαστικά τον ασθενή στις αγκά-
λες των ιδιωτικών δομών. 

Επί πληρωμή, όμως, θα είναι 
και το χειρουργείο στη δημόσια 
δομή αν είναι απογευματινό. 

Μάλιστα, ακόμα και για μια 
εξέταση η αναμονή είναι τερά-
στια, επομένως ο ασθενής που 
αγωνιά για την υγεία του θα 
σπεύσει είτε σε ιδιωτική κλινι-
κή είτε στο ιδιωτικό ιατρείο για 
να κερδίσει χρόνο.

Όλες οι παραπάνω περιπτώ-
σεις έχουν ως κοινό παρονομα-
στή ότι ο ασθενής θα βάζει βα-
θιά το χέρι στην τσέπη αν θέλει 

να έχει  αξιοπρεπή υγειονομική 
κάλυψη.

Δουλειά τους δεν είναι να 
νιώσουν και να υποστηρίξουν 
τους πολίτες αλλά να διασφαλί-
σουν την κερδοφορία των μεγά-
λων συμφερόντων για τα οποία 
δουλεύουν.  Το ίδιο κάνουν στην 
ενέργεια, στα εργασιακά, στην 
παιδία. Στο δικό μας χέρι είναι 
να μην επιτρέψουμε η Ελλάδα 
να γυρίσει κοινωνικά αλλά και 
σε όρους δημοκρατίας στην δε-
καετία του 50 και του 60. Να 
διεκδικήσουμε τα σύγχρονα δι-
καιώματα μας και όχι έναν σύγ-
χρονο σκοταδισμό.  Η ζωή θα 
νικήσει!!!»

ΠΑΣΟΚ: Απέναντι στους 
αδύναμους η κυβέρνηση 
της ΝΔ

Ανακοίνωση του Τομέα Υγεί-
ας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής :

«Το κυβερνητικό νομοσχέ-
διο υπονομεύει μια βασική αρχή 
του ΕΣΥ: Τη δωρεάν και καθο-
λική παροχή υπηρεσιών υγείας 
στους πολίτες. Ουσιαστικά κα-
ταργεί την πλήρη και αποκλει-
στική απασχόληση των γιατρών 
ΕΣΥ και μετατρέπει ένα δημόσιο 
και κοινωνικό αγαθό σε αντικεί-
μενο της ιδιωτικής αγοράς.

Οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση 
του συστήματος υγείας και ευ-
νοεί τα συμφέροντα των λίγων 
και ισχυρών.

Όλοι οι συνδικαλιστικοί και 
κοινωνικοί φορείς στο χώρο της 
υγείας, ΕΙΝΑΠ, ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕ-
ΔΗΝ και όλοι οι Ιατρικοί Σύλ-
λογοι της χώρας είναι αντίθετοι.

Για άλλη μια φορά η κυβέρ-
νηση της ΝΔ είναι απέναντι στα 
συμφέροντα των πολλών και 
αδύναμων.

Η κοινωνία στέκεται απέναντι 
στις διαθέσεις της κυβέρνησης 
να κατεδαφίσει μια από τις εμ-
βληματικές μεταρρυθμίσεις της 
μεταπολίτευσης. Παλεύουμε για 
ένα ΕΣΥ αναγεννημένο και ισχυ-
ρό που σπάει τις ανισότητες και 
καλύπτει την πλειοψηφία της 
κοινωνίας».

Γιατροί: Το ν/σ σκοτώνει 
τη Δημόσια Υγεία

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση 
Ιατρών Νοσοκομείων και Κέ-
ντρων Υγείας Θράκης αναφέρει:

«Οι Ιατροί Νοσοκομείων και 
Κέντρων Υγείας Θράκης ΑΠΕΡ-
ΓΟΥΜΕ την Πέμπτη 1 Δεκεμβρί-

ου αντιδρώντας στο επαίσχυ-
ντο νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Υγείας, το οποίο βάζει ταφό-
πλακα στο ΕΣΥ. Το νομοσχέδιο 
της κυβέρνησης με την κατάρ-
γηση της πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης των για-
τρών ΕΣΥ και τη δυνατότητα 
“μερικής” απασχόλησης τους 
στον ιδιωτικό τομέα, με, ταυ-
τόχρονα, την είσοδο του ιδιω-
τικού τομέα στο ΕΣΥ ουσιαστι-
κά και απροκάλυπτα καταργεί 
το Δημόσιο ΔΩΡΕΑΝ Σύστημα 
Υγείας. Αυτό το νομοσχέδιο δε 
συζητιέται, πετιέται. Η μετανά-
στευση των γιατρών τα τελευ-
ταία χρόνια απέκτησε νέα διά-
σταση. Οι γιατροί δεν φεύγουν 
μόνο στο εξωτερικό (Γερμανία, 
Κύπρο, κοκ), αλλά παραιτούνται 
μαζικά από το ΕΣΥ για τον ιδι-
ωτικό τομέα, όπου οι αμοιβές 
είναι καλύτερες.  Ενώ το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας και ο 
Άρειος Πάγος έκριναν αντισυ-
νταγματικές τις περικοπές του 
2012 στο ιατρικό μισθολόγιο 
και θα έπρεπε τα εισοδήματα να 
επιστρέψουν στα επίπεδα προ 
του 2012, η κυβέρνηση παρα-
κάμπτοντας, τελείως κουτοπό-
νηρα, την πρόσφατη απόφαση 
του ΣτΕ (28/6/2022) για το ια-
τρικό μισθολόγιο, ΔΕΝ το επα-
ναφέρει στα επίπεδα προ του 
2012 (οι ιατροί του ΕΣΥ εχουν 
υποστεί, από το 2012 έως και 
τώρα, μειώσεις έως και 43% 
των αποδοχών τους), αλλά με 
ταχυδακτυλουργίες μοιράζει ψί-
χουλα (40 – 90 ευρώ/μήνα) και 
στέλνει ξανά τους γιατρούς στα 
δικηγορικά γραφεία και στα δι-
καστήρια. Ζητάμε τώρα: Άμε-
ση απόσυρση του επαίσχυντου 
νομοσχεδίου Μαζικές προσλή-
ψεις ιατρών και νοσηλευτών. 
Μονιμοποίηση των επικουρι-
κών ιατρών Εφαρμογή των δι-
καστικών αποφάσεων του ΣτΕ 
και επαναφορά του ιατρικού μι-
σθολογίου στα επίπεδα προ του 
2012 Αύξηση της αποζημίωσης 
των εφημεριών κι επαναφορά 
της αυτοτελούς φορολόγησης 
τους με ειδικό συντελεστή και 
αφορολόγητες τις πρόσθετες 
εφημερίες Ολοκληρωμένα και 
συνεχή προγράμματα ειδικευ-
ομένων και ειδικών ιατρών του 
ΕΣΥ Αυτό το νομοσχέδιο σκοτώ-
νει την Δημόσια Δωρεάν Υγεία 
και δε συζητιέται, πετιέται!».

Συνεχίζονται οι αναταράξεις για το 
νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια 
Περίθαλψη 

ΓΚΑΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: 
«ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΕΣΥ – ΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ»   

Μαλτέζος: Υγεία πλέον ΕΠΙ 
πληρωμή – ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέναντι 
στα συμφέροντα των πολλών και 
αδύναμων 

Εργαζόμενους στην υγεία και αντιπολίτευση έχει ξεσηκώσει 
το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη 
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Με τη συμμετοχή 6 αρχικώς 
ενδιαφερόμενων προχωρά ο 
διαγωνισμός για την ανάθεση 
της Σύμβασης Σύμπραξης του 
έργου «Μελέτη, Κατασκευή, 
Χρηματοδότηση και Τεχνική 
Διαχείριση κτιρίων Στέγασης 
Υπηρεσιών πέντε Αστυνομικών 
Διευθύνσεων στην Επικράτεια 
μέσω ΣΔΙΤ», ενδεικτικού ύψους 
56,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, 
με ΦΠΑ σχεδόν 70 εκατ. ευρώ).

Όπως έχει αναφέρει το 
insider.gr, για προχτές Δευτέρα 
21 Νοεμβρίου είχε προγραμμα-
τιστεί η διαδικασία υποβολής 
φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος στην οποία φέρονται 
να συμμετείχαν, σύμφωνα με 
πληροφορίες, 6 σχήματα και 

ειδικότερα οι ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ, 
INTRAKAT, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – 
ΑΤΕΣΕ, ΕΚΤΕΡ – ΕΡΕΤΒΟ και 
ΤΕΚΑΛ. Πρόκειται για την α’ 
φάση της διαγωνιστικής δια-
δικασίας που έχει μπροστά της 
τον έλεγχο των φακέλων, τον 
ανταγωνιστικό διάλογο και στο 
τέλος της υποβολή των οικονο-
μικών προσφορών, όπως και 
στα υπόλοιπα ΣΔΙΤ.

Πού θα κατασκευαστούν

Βάσει της προκήρυξης από 
τον φορέα «Κτιριακές Υποδο-
μές» (Πού και πώς θα γίνουν 
5 Αστυνομικά Μέγαρα μέσω 
ΣΔΙΤ), το αντικείμενο της σύ-
μπραξης αφορά στη μελέτη, 
χρηματοδότηση, κατασκευή, 

συντήρηση και τεχνική διαχεί-
ριση, ασφάλιση και λειτουργία 
των κατωτέρω πέντε Αστυνο-
μικών Διευθύνσεων στην Επι-
κράτεια για τους σκοπούς του 
παρόντος Διαγωνισμού:

Αλεξανδρούπολη, Έβρου
Πατρών, Αχαΐας

Καρδίτσας, Καρδίτσας
Βέροιας, Ημαθίας
Λευκάδας, Λευκάδας

Η διάρκεια της 
σύμπραξης

Η διάρκεια της σύμπραξης 
θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 

30 έτη από τη θέση σε Ισχύ της 
Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφω-
να με όσα θα αναφέρονται ει-
δικότερα στα τεύχη της Β΄ Φά-
σης και, ιδίως, στο Σχέδιο της 
Σύμβασης Σύμπραξης. Η συ-
νολική προθεσμία περάτωσης 
της κατασκευής του Έργου μέ-

χρι την έναρξη λειτουργίας του, 
εκτιμάται, σε δύο έτη, αρχομένη 
από την ημερομηνία, κατά την 
οποία θα τεθεί σε ισχύ η Σύμ-
βαση Σύμπραξης. Οι επιμέρους 
προθεσμίες της σύμπραξης θα 
οριστικοποιηθούν κατά την Β’ 
Φάση της διαγωνιστικής δια-
δικασίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά 
την έναρξη λειτουργίας του Έρ-
γου, θα καταβάλει στον Ι.Φ.Σ. 
πληρωμές διαθεσιμότητας, που 
έχουν εκτιμηθεί σε καθαρά πα-
ρούσα αξία, χωρίς να ληφθεί 
υπόψη η ενδεχόμενη συμμε-
τοχή του Δημοσίου στη χρη-
ματοδότηση του κόστους κα-
τασκευής του Τεχνικού Έργου. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
των πληρωμών διαθεσιμότη-
τας, κατά την περίοδο λειτουρ-
γίας του έργου ανέρχεται στα 
56,8 εκ. ευρώ κατά μέγιστο, 
πλέον Φ.Π.Α. σε όρους καθα-
ρής παρούσας αξίας και δεν 
περιλαμβάνει τυχόν συμμετοχή 
του Ελληνικού Δημοσίου στη 
χρηματοδότηση της εκτέλεσης 
του Έργου. Σε κάθε περίπτωση, 
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
συμμετάσχει στη χρηματοδότη-
ση της κατασκευής του Έργου

Έξι συμμετοχές στον διαγωνισμό για το νέο 
Αστυνομικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης 

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΔΙΤ, ΥΨΟΥΣ 56,8 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΚΟΜΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
       
Μεγάλες εταιρείες εξέφρασαν ενδιαφέρον 
για το διαγωνισμό

Λίγα χρόνια  υπομονή ακόμη θα πρέπει να κάνουν αστυνομικοί 
και πολίτες παραμένοντας στο υπάρχον κτίριο, μέχρι να 
υλοποιηθεί το νέο Αστυνομικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης

Η ΔΕΔΑ, στο πλαίσιο των 
δράσεων Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης, προχώρησε σε 
δωρεά 10 απινιδωτών που θα 
καλύψουν τις ανάγκες του Δ΄ 
Σώματος Στρατού (ΣΣ) «ΘΡΑ-
ΚΗ» και θα αναβαθμίσουν το 
επίπεδο ιατρικής φροντίδας 
προς τους κατοίκους απομα-
κρυσμένων περιοχών των νο-
μών Ξάνθης, Ροδόπης και 
Έβρου. Η παράδοση των 
απινιδωτών έγινε από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της ΔΕΔΑ, Μάριο Τσάκα 
προς τον Διοικητή του Δ΄ 
ΣΣ «ΘΡΑΚΗ», Αντιστρά-
τηγο Ιωάννη Τσιόπλο, σε 
συνάντηση που είχαν στην 
έδρα του σχηματισμού 
στην Ξάνθη, την Τετάρτη 
30 Νοεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, ο κ. Τσάκας 
ενημέρωσε σχετικά με την 
πρωτοβουλία της εταιρεί-
ας να προσφέρει ιατρικό 
εξοπλισμό για τις ανάγκες 
του Δ΄ ΣΣ «ΘΡΑΚΗ», ενώ 
αναφέρθηκε στα μεγάλα 
αναπτυξιακά έργα της ΔΕ-
ΔΑ που πραγματοποιού-
νται στην Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, με την κατασκευή 
υποδομών διανομής φυ-
σικού αερίου στις πόλεις 
της Ξάνθης, της Δράμας, 

της Κομοτηνής, της Αλεξαν-
δρούπολης, της Καβάλας και 
της Ορεστιάδας.

Eπίσης, συζητήθηκαν οι 
δράσεις και η κοινωνική προ-
σφορά του Δ΄ ΣΣ «ΘΡΑΚΗ», 
που καθημερινά δίνει τον αγώ-
να του για την εκτέλεση της 
αποστολής του και τη διασφά-
λιση της εδαφικής ακεραιότη-

τας της χώρας.
Σημειώνεται ότι το Δ΄ ΣΣ 

«ΘΡΑΚΗ», που εδρεύει στην 
Ξάνθη, ιδρύθηκε πριν από τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και πή-
ρε μέρος σε όλες τις πολεμι-
κές συγκρούσεις στις οποίες 
συμμετείχε η Ελλάδα μέχρι τη 
γερμανική εισβολή στη χώρα 
το 1941. Επανασυστάθηκε το 
1976, με σκοπό τη φύλαξη 
των ελληνοτουρκικών χερσαί-
ων συνόρων κατά μήκος του 
ποταμού Έβρου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας 

υπογράμμισε σχετικά:
“Η ΔΕΔΑ στέκεται πάντα 

αρωγός στις ανάγκες των το-
πικών κοινωνιών, αλλά και των 
φορέων που προσφέρουν πο-
λύτιμες υπηρεσίες στους πολί-
τες και τη χώρα, όπως είναι οι 
Ένοπλες Δυνάμεις. Στο πλαί-
σιο της κοινωνικής προσφοράς 
της εταιρείας και των έργων 
φυσικού αερίου που υλοποι-
εί στην Θράκη θωρακίζοντας 
ενεργειακά τη πατρίδα μας, εί-
χα την τιμή να επισκεφτώ την 
έδρα του Δ΄ Σώματος Στρα-
τού «ΘΡΑΚΗ», του ισχυρότε-

ρου σχηματισμού του στρατού 
μας με το έμβλημα που εμπνέ-
εται από τον Μ. Αλέξανδρο : 
ΞΙΦΕΙ ΤΟΝ ΔΕΣΜΟΝ ΛΕΛΥΣ-
ΘΑΙ (με το ξίφος έλυσε το δε-
σμό), να ενημερωθώ για τις 
πολυσχιδείς δράσεις του, αλ-
λά και να δω από κοντά την 
ηρωική σημαία που κρατού-
σε ο ελληνικός στρατός κατά 
τη διάρκεια των Βαλκανικών 
Αγώνων απελευθερώνοντας 
τη πόλη της Ξάνθης. Με με-
γάλη χαρά παραδώσαμε 10 
απινιδωτές που θα καλύψουν 
τις ανάγκες του Δ΄ ΣΣ και θα 

αναβαθμίσουν το επίπεδο ια-
τρικής φροντίδας των Ακριτών 
της Θράκης. Εκ μέρους των 
εργαζομένων και της διοίκη-
σης της ΔΕΔΑ, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω θερμά το Δ΄ ΣΣ 
«ΘΡΑΚΗ» και τον Διοικητή του, 
αντιστράτηγο Ιωάννη Τσιόπλο 
για το τεράστιο επιχειρησιακό 
και κοινωνικό έργο που προ-
σφέρουν, αποτελώντας ανα-
πόσπαστο μέρος της κοινωνίας 
της Θράκης και βασικό πυλώ-
να εγγύησης της εθνικής μας 
κυριαρχίας”.

ΔΕΔΑ: Δωρεά 10 απινιδωτών στο Δ΄ Σώμα Στρατού «ΘΡΑΚΗ»

Στόχος η στήριξη του πιο ισχυρού 
σχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων 
της χώρας  
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Στο προσκήνιο φέρνουν η ενεργει-
ακή κρίση και η ανάγκη για ασφάλεια 
εφοδιασμού, το project του «Κάθετου 
Διαδρόμου» μεταφοράς φυσικού αε-
ρίου από το Νότο μέχρι την Κεντρι-
κή Ευρώπη.

Τέσσερις χώρες η Ελλάδα, η Βουλ-
γαρία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, 
αποφάσισαν να υλοποιήσουν τις ανα-
γκαίες επενδύσεις προκειμένου τα 
διασυνδεδεμένα δίκτυα τους που με-
ταφέρουν αέριο να αποκτήσουν την 
ικανότητα της αμφίδρομη ροής. Έτσι 
το πολύτιμο για τα επόμενα χρόνια 
καύσιμο θα ξεκινά από το FSRU της 
Αλεξανδρούπολης και θα καταλήγει 
μέχρι τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, 
σήμερα εκτός απροόπτου αναμένεται 
να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασί-
ας μεταξύ των εθνικών διαχειριστών 

συστημάτων μεταφοράς φυσικού αε-
ρίου. Την υπογραφή τους θα βάλουν 
και η κοινοπραξία του αγωγού IGB 
(Ελλάδας – Βουλγαρίας), η ICGB αλλά 
και η Gastrade που τρέχει το έργο του 
FSRU Αλεξανδρούπολης, του πλωτού 
σταθμού αποθήκευσης και αεριοποί-
ησης LNG. Από την πλευρά των Δια-
χειριστών είναι ο ΔΕΣΦΑ, η Transgaz 
(Ρουμανία), FGSZ (Ουγγαρία) και η 
Bulgaratransgaz (Βουλγαρία).

Ο στόχος
Σκοπός της ανάπτυξης του «Κά-

θετου Διαδρόμου» είναι η σταδιακή 
απεξάρτηση των χωρών από το ρω-
σικό φυσικό αέριο μέσω της διαφο-
ροποίησης των πηγών εφοδιασμού 
τους. Η Ελλάδα μέσω του FSRU Αλε-
ξανδρούπολης αλλά και του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 

έρχεται να προσφέρει δύο τέτοιες 
πρόσθετες λύσεις. Πλοία με LNG θα 
εκφορτώνουν τόσο στο FSRU της 
Αλεξανδρούπολης και μέσω του IGB 
το αέριο θα ανεβαίνει… προς τις χώ-
ρες των Βαλκανίων αλλά και της Κε-
ντρικής Ευρώπης. Ίδια διαδρομή θα 
ακολουθούν ποσότητες αερίου μέσω 
του ΕΣΦΑ από φορτία LNG που θα 
φτάνουν στον τερματικό σταθμό της 
Ρεβυθούσας.

Οι τρεις χώρες Βουλγαρία, Ρου-
μανία και Ουγγαρία είναι διασυνδε-
δεμένες μεταξύ τους τόσο με δια-

συνδετήριους αγωγούς όσο και με 
τον TransBalkan Pipeline τον αγω-
γό που έφερνε μέχρι πρώτινος αέριο 
από τη Ρωσία μέσω Ουκρανίας στα 
κράτη της Ρουμανίας, Βουλγαρίας 
και Ελλάδας.

Το μνημόνιο συνεργασίας αναφέ-
ρει, σύμφωνα με πληροφορίες, πως οι 
διαχειριστές των τεσσάρων κρατών 
δεσμεύονται ώστε να προχωρήσουν 
στις αναγκαίες επενδύσεις προκειμέ-
νου τα συστήματα μεταφοράς αερίου 
να αποκτήσουν αμφίδρομη ροή (ου-
σιαστικά και από νότο προς βορρά), 

ενώ και οι κυβερνήσεις θα προχωρή-
σουν σε τυχόν αναγκαίες νομοθετικές 
παρεμβάσεις.

Οι προαναφερόμενες βαλκανικές 
χώρες αλλά και η Ουγγαρία είναι σε 
υψηλό βαθμό εξαρτημένες από το 
ρωσικό αέριο. Ο «Κάθετος Διάδρο-
μος» σε συνδυασμό με την προσθήκη 
στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια 
άλλων τεσσάρων FSRUs στην Ελλά-
δα ανοίγει το δρόμο για διαφοροποί-
ηση των πηγών εφοδιασμού.
ot.gr

Πώς η Αλεξανδρούπολη 
θα δίνει αέριο στη Βουδαπέστη

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΧΩΡΕΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΕΤΟ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟ»           

Τέσσερις χώρες αποφάσισαν να υλοποιήσουν 
αναγκαίες επενδύσεις προκειμένου τα 
διασυνδεδεμένα δίκτυα τους που μεταφέρουν αέριο 
να αποκτήσουν την ικανότητα της αμφίδρομη ροής

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Συνελήφθη   στην Εγνατία Οδό 
Καβάλας – Θεσσαλονίκης μία 
ημεδαπή, η οποία προωθούσε 
στο εσωτερικό της χώρας 4 
μη νόμιμους μετανάστες. Αρ-
χικά η δράστιδα δεν συμμορ-
φώθηκε σε σήμα στάσης των 
αστυνομικών, ενώ τελικά το 
όχημα ακινητοποιήθηκε μετά 
από πρόσκρουση σε προστα-
τευτικές μπάρες.

Ο Δήμος Κομοτηνής από τη Δευτέ-
ρα 05/12 θα λειτουργήσει στο κτή-
ριο του Πολυλειτουργικού Κέντρου 
εθελοντικά στελεχωμένο Γραφείο 
Διοικητικής Βοήθειας, το οποίο θα 
παρέχει άτυπη πληροφόρηση και 
ενημέρωση σε συνταξιοδοτικά και 
ασφαλιστικά θέματα.  Οι μέρες και 
οι ώρες λειτουργίας του γραφείου 
θα είναι: Δευτέρα-Παρασκευή από 
τις 09:00 μέχρι τις 13:00. 

ΞΑΝΘΗ

 Το τελωνείο Αλεξανδρούπο-
λης συμπεριλαμβάνεται στις 
20 τελωνειακές υπηρεσίες 
της χώρας, οι οποίες  εντάσ-
σονται, για πρώτη φορά, στις 
εφαρμογές «τα αιτήματά μου» 
και «τα ραντεβού μου», μέσω 
της ψηφιακής πύλης myAADE 
(myaade.gov.gr). Δίνεται -με 
τον τρόπο αυτό- η δυνατότη-
τα σε συναλλασσόμενους ή 
εκπροσώπους τους,  να υπο-
βάλουν ψηφιακά τα αιτήμα-
τά τους προς την τελωνειακή 
υπηρεσία.    

Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη είχε 
την Τετάρτη (30/11) το πρωί ο Δήμαρ-
χος Ξάνθης, Μανώλης Τσέπελης. Στο 
επίκεντρο της συζήτησης η πορεία υλο-
ποίησης της αγροτικής οδοποιίας στα 
Πομακοχώρια» έγραψε στο twitter ο 
Άδωνις Γεωργιάδης.

Διάπλατα ανοίγουν την Κυ-
ριακή 4 Δεκεμβρίου, οι πύλες της 
19ης Ονειρούπολης Δράμας. Στις 
7 το απόγευμα, ο Δήμαρχος της 
πόλης θα παραδώσει στον Αη Βα-

σίλη το κλειδί του Χριστουγεν-
νιάτικου χωριού και θα ακολου-
θήσει συναυλία του Stavento με 
την Ήβη Αδάμου 

Στη Βουλγαρία πηγαίνουν αρκετοί κά-
τοικοι της Ροδόπης, προκειμένου να 
φουλάρουν με καύσιμα τα ρεζερβου-
άρ των αυτοκινήτων τους. Μάλιστα, 
στην προσπάθειά τους να εξοικονο-
μήσουν χρήματα, φέρνουν στην Ελ-
λάδα καύσιμα από τη γειτονική χώρα, 
τα οποία όμως μεταφέρουν σε ακα-
τάλληλα δοχεία. (EΡΤ)

ΚΑΒΑΛΑ 
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΡΟΔΟΠΗ
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Νέα κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ 
δημοτικής αρχής Αλεξανδρούπολης 
και της παράταξης της μείζονος αντι-
πολίτευσης «Πόλη & Πολίτες», αυτή 
τη φορά για το θέμα της μετεγκατά-
στασης του ΚΤΕΛ και της απομάκρυν-
σής του από το κέντρο.

Μετά τη συζήτηση του θέματος 
στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, όπου στο πλαί-
σιο του νέου Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου, αποφασίστηκε κατά πλειοψη-
φία, να προκριθεί η επιλογή οικοπέδου 
ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ στα δυτικά της πό-
λης, η παράταξη Λαμπάκη, που υπο-
στηρίζει ότι η λογικότερη λύση είναι η 
μεταφορά του ανατολικά, δίπλα στον 
Γαλλικό Σταθμό, ακολούθησε ανταλ-
λαγή ανακοινώσεων. 

Προηγήθηκε η παρακάτω αναφο-
ρά σε ανάρτηση της παράταξης «Πό-
λη & Πολίτες»: 

«Δυστυχώς κατά την χθεσινή συ-
νεδρίαση, αγνοήθηκαν τα επιστημο-
νικά δεδομένα, η κοινή λογική και η 
νομιμότητα. 

Μπήκαν στο περιθώριο όλοι οι κό-
ποι και οι αγώνες των προηγούμενων 
δημοτικών Αρχών και Δημάρχων.

Προτάχθηκαν τα ιδιωτικά και προ-
σωπικά συμφέροντα έναντι του συνο-
λικού συμφέροντος.

Δεν υιοθετήθηκε η ορθή εφαρμογή 
νόμων, κανονισμών και παλαιών απο-
φάσεων του δημοτικού Συμβουλίου.

Προπάντων όλα αυτά έγιναν με-
θοδευμένα και προετοιμασμένα χάριν 
ιδιωτικών συμφερόντων.

Εμείς επιλέξαμε να τιμήσουμε τους 

αγώνες μας και τους αγώνες προη-
γούμενων Δημάρχων και Συμβούλων 
Πορευθήκαμε απαρέγκλιτα με πυξίδα 
το συλλογικό συμφέρον και την αξι-
οπρέπεια. 

Επιλέξαμε να κάνουμε την προσπά-
θεια ώστε το καράβι που λέγεται Δη-
μοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης 
να μην πέσει στα βράχια.

Η ιστορία για πάρα πολλά χρόνια...
θα μελετά αυτά τα γεγονότα»

Η απάντηση της δημοτικής 
αρχής

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη 
«Δήμος για όλους – Πρώτα Εσύ» του 
Γιάννη Ζαμπούκη αναφέρει τα παρα-
κάτω:

«13 χρόνια τώρα, οι συνεδριάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμ-
βάνουν το θέμα της μετεγκατάστα-
σης του ΚΤΕΛ από την Βενιζέλου σε 
... άλλο σημείο.

13 χρόνια τώρα, κάποιοι θέλουν να 
μετεγκατασταθεί το ΚΤΕΛ Ανατολικά, 
άλλοι θέλουν Δυτικά και δεν έλειψαν 
κι αυτοί που πρότειναν Βόρεια. Από τα 
τέσσερα σημεία του ορίζοντα μόνον ο 
...νότος απουσίαζε.

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή 
επέμενε στην ανατολική χωροθέτη-
ση και όχι στην δυτική όπου το ΚΤΕΛ 
είχε ήδη δαπανήσει χρήματα για την 
αγορά οικοπέδου, με την σύμφωνη 
γνώμη του Δήμου μάλιστα! Η θεωρία 
της συγκέντρωσης όλων των Μέσων 
Μαζικής  Μεταφοράς σε ΜΙΑ πλευρά 
της πόλης, έχει αναμφίβολα σοβαρά 
πλεονεκτήματα. Μόνο που από την 

θεωρία στην πράξη, μεσολάβησαν 13 
ολόκληρα χρόνια απόλυτης απραξίας 
που δεν παρήγαγαν κανένα ουσιαστικό 
αποτέλεσμα. Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ 
εξακολουθούν να «φρακάρουν» συ-
χνά την κυκλοφορία στο κέντρο της 
πόλης, η οδός Βενιζέλου, (ο δεύτερος 
κεντρικότερος δρόμος της Αλεξαν-
δρούπολης), παραμένει αναξιοποίη-
τη από οποιαδήποτε ανάπλαση και 
οι ιδιοκτήτες του ΚΤΕΛ δεν μπορούν 
να εκσυγχρονίσουν την υπηρεσία που 
προσφέρουν στο επιβατικό τους κοινό.

Η Δημοτική Αρχή, δεν μπορούσε 
να ανεχτεί άλλο αυτή την απραξία, με 
θεωρίες, αίολες φιλοσοφίες και ορά-
ματα, που ουσιαστικά δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν στην πράξη. Όλα αυτά, 
δημιουργούν ίσως εντυπώσεις σε ένα 
εκλογικό κοινό, που αρέσκεται σε συ-
ζητήσεις μεταξύ ποτών και εδεσμάτων, 
αλλά έχουν και την ασφάλεια ότι δεν 
θα κληθούν να τα υλοποιήσουν ποτέ 
στην πράξη.

Η Δημοτική Αρχή παρέλαβε το θέμα 
του ΚΤΕΛ τελματωμένο σε μια απόφα-
ση που προέβλεπε την εγκατάσταση 
του ΚΤΕΛ ανατολικά, απέναντι από το 

ΚΕΓΕ, σε οικόπεδο που υποτίθεται ότι 
θα παραχωρούσε η ΓΑΙΟΣΕ, ώστε να 
προσαρτηθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο 
του ΚΤΕΛ 1,5 στρέμματος.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου 
Αλεξανδρούπολης που δεν είχε ούτε 
καν προσυνεννόηση με την Διοίκη-
ση του ΚΤΕΛ, προκλήθηκε κοινή σύ-
σκεψη στην Αθήνα με την ΓΑΙΟΣΕ, το 
ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ και με την παρουσία του 
Δημάρχου ώστε να τεθούν όλοι προ 
των ευθυνών τους, για την ταλαιπω-
ρία και την απραξία που υφίσταται η 
πόλη επί 13 ολόκληρα χρόνια. Στην 
σύσκεψη αυτή, διαπιστώθηκε ότι δεν 
υπάρχει πλέον διάθεση από την ΓΑΙΟ-
ΣΕ για αξιοποίηση του ακινήτου τους 
για τέτοιους σκοπούς, για διάφορους 
λόγους που βεβαίως δικαιούται η Δι-
οίκηση του Οργανισμού. Παράλληλα 
δεν έχει λυθεί ακόμη το θέμα με τον 
χαρακτηρισμό της περιοχής ως «Ιστο-
ρικού τόπου», λόγω του κτιρίου του 
Γαλλικού Σταθμού.

Το ουσιαστικό συμπέρασμα είναι 
ότι αυτή τη στιγμή στην υπό συζήτη-
ση ανατολική περιοχή της πόλης, ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ για 

την εγκατάσταση του ΚΤΕΛ. Έτσι η μο-
ναδική περίπτωση που θα δώσει την 
δυνατότητα εκκίνησης, σχεδόν εκ του 
μηδενός, των διαδικασιών μετεγκα-
τάστασης του ΚΤΕΛ Έβρου από την 
Βενιζέλου, είναι το οικόπεδο ιδιοκτη-
σίας τους απέναντι από  την περιοχή 
SANTA ROSA, στη δυτική πλευρά της 
πόλης. Μάλιστα ένα τμήμα των αδει-
ών που απαιτούνται έχει ήδη εξασφα-
λιστεί από τα παρελθόντα έτη.

Η απόφαση του προχθεσινού Δη-
μοτικού Συμβουλίου μας που ΠΡΟΚΡΙ-
ΝΕΙ την δυτική χωροθέτηση σε έτοιμο 
ακίνητο, αλλά αφήνει ανοιχτό και το 
ενδεχόμενο της προοπτικής στην ανα-
τολική πλευρά, χωρίς όμως διαθέσιμο 
οικόπεδο αυτή τη στιγμή, δίνει το δι-
καίωμα ελπίδας στη λύση ενός προ-
βλήματος που παραμένει άλυτο και 
μπλοκαρισμένο (ηθελημένα ή αθέλη-
τα) επί 13 ολόκληρα χρόνια!

Οι επικλήσεις ορισμένων στην «ΙΣ-
ΤΟΡΙΑ» που τάχα θα ... «μελετά αυτά 
τα γεγονότα για πολλά χρόνια», είναι 
απλώς ιστορίες για ... «αρκούδες» και 
ίσως άλλα θηλαστικά!»

Νέα κόντρα δημοτικής αρχής- αντιπολίτευσης 
για την απομάκρυνση του ΚΤΕΛ από το κέντρο

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΖΑΜΠΟΥΚΗ: 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ: ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ...13 ΧΡΟΝΙΑ 
ΔΡΟΜΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ    

Πόλη & Πολίτες: «Προτάχθηκαν τα προσωπικά 
συμφέροντα»

Πεδίο αντιπαράθεσης, για ακόμη μια φορά, το θέμα του ΚΤΕΛ

Νέος Δημοτικός Σύμβουλος, ενώ-
πιον του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη, 
ορκίστηκε σήμερα το πρωί ο Κωστα-
ντίνος Πετρίδης, πρώτος αναπλη-
ρωματικός δημοτικός σύμβουλος 
του συνδυασμού «Ενότητα για μια 
Νέα Πορεία», σύμφωνα με την αριθ. 
27/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης περί 
επικύρωσης του αποτελέσματος των 
αρχικών και επαναληπτικών δημοτι-
κών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 
και της 2ας Ιουνίου 2019, και πλέον 
δημοτικός σύμβουλος της παράτα-
ξης ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ 
μετά τη σύμπραξη των δύο παρατά-
ξεων, αναπληρώνοντας τη θέση του 
Δημητρίου Λαζόπουλου, μετά την πα-
ραίτηση του τελευταίου λόγω –κατά 

δήλωσή του- επαγγελματικών υπο-
χρεώσεων και αδυναμίας συμμετοχής 
του στις συνεδριάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Ο δήμαρχος με το πέρας 

της διαδικασίας, καλωσόρισε τον κ. 
Πετρίδη στην παράταξή του και το 
Δημοτικό Συμβούλιο και του ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Μετά την παραίτηση του 
Δημήτρη Λαζόπουλου

Στο πλαίσιο του ανοικτού ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης «Προμή-
θεια  Εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγά-
στρων στο Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης» που χρηματοδοτείται από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και 
ιδίους πόρους, υπογράφηκε χθες 
από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπο-
λης Γιάννη Ζαμπούκη και τον εκ-
πρόσωπο της αναδόχου εταιρίας  
VETA AEBE, Δημήτριο Ζέρβα,  η 
σύμβαση για την προμήθεια  και 
πλήρη τοποθέτηση στάσεων με 
στέγαστρο στην αστική συγκοινω-

νία του Δήμου  Αλεξανδρούπολης, 
συνολικής δαπάνης 129.844,12 
ευρώ  με ΦΠΑ.

Ο συνολικός αριθμός των στά-
σεων με στέγαστρο είναι είκοσι πέ-
ντε (25) και η επιλογή των θέσεων 
τοποθέτησης βασίζεται στην εξυ-
πηρέτηση των δημοτών σύμφωνα 
με την ημερήσια επιβατική κίνηση. 

Ο σχεδιασμός βασίζεται σε 
μοντέρνα στοιχεία και  καθαρές 
γραμμές αισθητικής futura που 
προσδίδουν δυναμισμό στις δια-
μορφωμένες φόρμες φύλλων με-
τάλλου και στις περίτεχνες δια-
τρήσεις όπου θα αποτυπώνονται 
τοπόσημα του δήμου.

Η τοποθέτηση των στεγάστρων 
θα πραγματοποιηθεί τους επόμε-
νους τρεις μήνες

Νέες στάσεις αστικής 
συγκοινωνίας στον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης

Τι προβλέπει ο 
σχεδιασμός τους  

Καθήκοντα Δημοτικού Συμβούλου 

Αλεξανδρούπολης ανέλαβε ο Κώστας Πετρίδης
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Ένα αφιέρωμα στη διαδρομή της Μητρόπολης και κυρίως στα πρόσωπα – Μητροπολίτες  

Συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ίδρυση της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως

του Θεόδωρου Ορδουμποζάνη

Η 
φετινή χρονιά εμπεριέχει 
μια σημαντική επέτειο για 
την πόλη μας. Στις 17 Νο-
εμβρίου 2022 συμπληρώ-
θηκαν εκατό (100) χρόνια 
από την απόφαση του Οι-

κουμενικού  Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως  (προκαθήμενου Μελετίου) 
με την οποία  ιδρύθηκε η Ιερά Μητρό-
πολης Αλεξανδρουπόλεως με έδρα την 
Αλεξανδρούπολη και την απόσπασή της 
από την Μητρόπολη Αίνου, στην οποία 
υπάγετο μέχρι τότε. Στο παρόν  άρθρο 
θα προσπαθήσω να αναφερθώ πολύ πε-
ριληπτικά στην εκατοντάχρονη αυτή δια-
δρομή της Μητρόπολης και κυρίως στα 
πρόσωπα – Μητροπολίτες που είχαν την 
ευλογία του Θεού να Ποιμάνουν τον λαό 
της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Σημειώνεται ότι τελευταίος Μητροπολί-
της Αίνου  (1907-1922) είχε διατελέσει ο 
μετέπειτα Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Ιωα-
κείμ Γεωργιάδης.

Με την ίδρυση τη πόλης αρχικά η πόλη 
υπήχθη στην Μητρόπολη Μαρωνείας και στη 
συνεχεία στην Μητρόπολη Αίνου. Παρόλο 
που οι κάτοικοι του Δεδέαγατς επανειλημ-
μένα ζητούσαν την μεταφορά της έδρας 
της Μητρόπολης από την Αίνο στην περιο-
χή τους, καθ΄ όσον η νέα πόλη είχε μετα-
τραπεί σε σημαντικό εμπορικό, ναυτιλιακό 
και διοικητικό  κέντρο της ευρύτερης περι-
οχής, η  Οθωμανική διοίκηση αποτελούσε 
τροχοπέδη με την άρνηση της να δεχτεί το 
αίτημά των κατοίκων του Δεδέαγατς. Με 
συνοδική όμως απόφαση επί Πατριαρχίας 
του Οικουμενικού  Πατριάρχη Μελετίου Με-
ταξάκη, μετά τη συνθήκη των Μουδανίων 
και την απώλεια της Ανατολικής Θράκης, το 
Δεδέαγατς, με τη νέα του ονομασία πλέον 
ως  Αλεξανδρούπολη,  γίνεται στις 17 Νο-
εμβρίου 1922, έδρα αυτοτελούς μητρόπο-
λης με την αιτιολογία ότι: «… το εν τη Δυτι-
κή Θράκη τμήμα της επαρχίας Αίνου λόγω 
των πολιτικών συνθηκών, υφ΄ ας τούτο νυν 
διατελεί εν σχέσει προς το εν τη Ανατολική 
Θράκη τμήμα της αυτής επαρχίας, το διατε-
λούν υπό άλλας πολιτικάς συνθήκας και λό-
γω της συγκεντρώσεως και εγκαταστάσεως 
εκεί χιλιάδων ομογενών προσφύγων, έχει 
ανάγκην αμέσου και συνεχούς ποιμαντο-
ρικής προνοίας και επιβλέψεως, ενέκρινεν 
όπως αποσπώμενον εκ του εν τη Ανατολική 
Θράκη τμήματος της επαρχίας Αίνου και μετά 

κατάλληλον των ομόρων επαρχιών Μαρω-
νείας και Ξάνθης διαρρύθμισιν αποτελέση 
νέαν Μητρόπολιν υπό το όνομα Μητρόπολις 
Αλεξανδρουπόλεως, κατέχουσα θέσιν εν τη 
Β΄ στήλη του Συνταγματίου ευθύς προ της 
Μητροπόλεως Φιλαδελφείας». 

Την ίδια ημέρα με την ανακήρυξη της 
νέας Μητρόπολης, η Πατριαρχική Σύνοδος 
εξέλεξε ως  πρώτο Μητροπολίτης της νέ-
ας Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως τον  
Γερβάσιο (κατά κόσμον Γεώργιο) Σαρασίτη, 
μέχρι τότε Μητροπολίτη Άγκυρας.

 Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, ο 
Γερβάσιος (1867-1933) την ημέρα των Χρι-
στουγέννων του 1922, αφού εκκλησιάσθη-
κε στον Πατριαρχικό Ναό, αποχαιρέτησε τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη Μελέτιο και στις  28 
Δεκεμβρίου 1922 αναχώρησε ατμοπλοϊκώς 
για την Αλεξανδρούπολη, συνοδευόμενος 
από υπάλληλο της Αγγλικής Αρμοστείας 
Κωνσταντινουπόλεως και τον απεσταλμέ-
νο του Πατριαρχείου Επίσκοπο Χρυσόστο-
μο, για προστασία και ασφάλεια. Στην νέα 
του μητρόπολη ο Γερβάσιος έτυχε μεγάλης 
και πάνδημης υποδοχής από το ποίμνιο του 
και αμέσως έσπευσε ο Γερβάσιος να ενημε-
ρώσει το Πατριαρχείο για την άφιξή του.

Ο Γερβάσιος, μια σημαντική πνευματι-
κή προσωπικότητα της Ελλαδικής Εκκλη-
σίας και τελευταίος γόνος της μεγάλης εκ 
Πόντου οικογενείας των Σαρασιτών, κάτω  
από πολύ δύσκολες συνθήκες, πραγματο-
ποίησε σπουδαίο έργο και αγαπήθηκε πολύ 
από τους κατοίκους της πόλης. Σημειώνεται 
ότι, πέρα από την οργάνωση της νέας Μη-

τρόπολης,  είχε να διαχειριστεί και την απο-
κατάσταση των χιλιάδων προσφύγων από 
την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο. Πλην 
όμως ο αιφνίδιος θάνατός του βύθισε σε 
πένθος τους πιστούς της περιοχής. Το πρωί 
της 31ης Μαΐου 1934 απεβίωσε σε ηλικία 
67 ετών από συγκοπή. Με την γνωστοποί-
ηση του θανάτου του η πόλη βυθίστηκε στο 
πένθος.  Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Γερ-
βάσιος Σαρασίτης κηδεύτηκε την 1η Ιουνί-
ου 1934, με όλες τις τιμές που άρμοζαν στη 
θέση που κατείχε, αλλά και με εκδηλώσεις 
μεγάλης στοργής και αγάπης από το ποίμνιο. 
Έλεγε πως το χρήμα είχε προορισμό τη θε-
ραπεία των κοινωνικών αναγκών γι’ αυτό 
και το διέθετε όλο σε αγαθοεργίες. Έφυγε 
φτωχός από τον κόσμο αυτό, όπως φτωχός 
ήρθε από την πατρίδα του τον Πόντο. Ο τά-
φος του βρίσκεται σήμερα στην νότια πλευ-
ρά του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου.

Στις 5 Ιουνίου του 1934, η Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας της Ελλάδος εκλέγει για την 
κάλυψη της χηρεύουσας θέσης του Μητρο-
πολίτη Αλεξανδρουπόλεως τον μέχρι τότε 
Μητροπολίτη Σουφλίου Ιωακείμ Καβύρη 
(1880-1974), ο οποίος κατάγονταν από τη 
Σηλυβρία της Ανατ. Θράκης και είχε υπηρε-
τήσει από το 1917 μέχρι το 1922 ως Τιτου-
λάριος Επίσκοπος Αμφιπόλεως του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
και  από τον Φεβρουάριο του 1922 το πρώ-
τον ως  Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου, 
στη συνέχεια Ικαρίας και από το 1926 μέχρι 
την εκλογή του ως Μητροπολίτης Αλεξαν-
δρουπόλεως είχε τοποθετηθεί ως Μητρο-
πολίτης της νεοσύστατης τότε Μητροπόλε-
ως Σουφλίου. 

Μαζί με την μετάθεση του Ιωακείμ Καβύ-
ρη στη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης (Ιού-
νιος του 1934 ) καταργήθηκε η Μητρόπολη 
Σουφλίου και το μεγαλύτερο τμήμα της, μαζί 
με την πόλη του Σουφλίου προσαρτήθηκαν 
στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου και Ορεστι-
άδος. Το νότιο τμήμα της Μητροπόλεως 
Σουφλίου προσαρτήθηκε στη Μητρόπολη 
Αλεξανδρουπόλεως, η οποία ταυτόχρονα 
διευρύνθηκε και προς νότο με την προσθή-
κη σε αυτή και της νήσου Σαμοθράκης, που 
αποσπάστηκε από την Μητρόπολη Μαρωνεί-
ας και έτσι απέκτησε τα σημερινά της γεω-
γραφικά όρια και την ονομασία της Μητρό-
πολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως 
και Σαμοθράκης.

Στη Μητρόπολη  Αλεξανδρουπόλεως ο 
Ιωακείμ Καβύρης παρέμεινε επί 30 και πλέον 
έτη μέχρι τον Γενάρη του 1966, όταν εξα-
ναγκάσθηκε να αποχωρήσει λόγω ορίου 

ηλικίας που είχε θεσπίσει η τότε Κυβέρνη-
ση.  Απεβίωσε την 19ην Φεβρουαρίου 1974  
σε ηλικία 86 ετών στην Αθήνα και ετάφη 
στην Αλεξανδρούπολη την 21 Φεβρουαρί-
ου 1974, δίπλα στον Ιερό Ναό των Αγίων 
Αναργύρων και το Ιωακείμιο Γηροκομείο, το 
οποίο είχε ανεγείρει ο ίδιος με δικά του χρή-
ματα. Επί ημερών του επίσης αναγέρθηκε ο 
νέος  Ιερός ναός του Αγίου Ελευθερίου, δί-
πλα στον  υπάρχοντα τότε παλαιό, Βουλγαρι-
κής κατασκευής, ομώνυμο ναό (παλαιότερη 
Βουλγαρική ονομασία του Ναού Κυρίλλου 
και Μεθοδίου) Ο Ιωακείμ Καβύρης υπήρξε 
μια εμβληματική μορφή της Ελλαδικής Εκ-
κλησίας. Κατά τη διάρκεια της κατοχής ευ-
ρισκόμενος στην Αθήνα, αναπληρούσε στα 
καθήκοντά του Αντιβασιλέως.  τον Αρχιεπί-
σκοπο Δαμασκηνό.

Τον Μάιο του 1967 εκλέγεται από την 
Αριστίδην Σύνοδο Μητροπολίτης Αλεξαν-
δρουπόλεως σε ηλικία 62 ετών, ο Κωνστά-
ντιος Χρόνης, έχοντας ήδη υπηρετήσει επί 
30 χρόνια ως ιεροκήρυκας στην Μητρόπολη 
Φιλίππων. Ιεράρχης εργατικός και δραστήρι-
ος, κήρυκας έμπειρος και ικανός, μερίμνησε 
με εξαιρετικό ζήλο για την πραγματοποίηση 
εκκλησιαστικών έργων.

 Με την προσωπική φροντίδα του κτίσθη-
κε το νέο επισκοπείο της Μητροπόλεως, το 
Πνευματικό Κέντρο και μια νέα πτέρυγα του 
Ιωακειμείου Γηροκομείου. Μερίμνησε για την 
λειτουργία των μαθητικών κατασκηνώσεων 
στην περιοχή της Μάκρης, οι οποίες λειτουρ-
γούν ανελλιπώς μέχρι και σήμερα με νέες 
προσθήκες και βελτιώσεις. Απομακρύνθηκε 

Ο τελευταίος Μητροπολίτης Αίνου 
Ιωακείμ Γεωργιάδης

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως  
Γερβάσιος Σαρασίτης

25 Μαρτίου 1961: Επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Μακαριστού 
Μητροπολίτη Γερβάσιου Σαρασίτη από την Μητροπολίτη Ιωακείμ  
Καβύρη.

1963 Ο Μητροπολίτης Ιωακείμ Καβύρης στο λιμάνι της πόλης 
αναμένων να υποδεχτεί τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
Αθηναγόρα.

Ο Μητροπολίτης Ιωακείμ Καβύρης 
στον Μητροπολιτικό Θρόνο στον 
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου 
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από τον θρόνο της Αλεξανδρουπόλεως, με 
την πτώση του καθεστώτος των Συνταγμα-
ταρχών, τον Ιούλιο του 1974, μαζί με άλλους 
έντεκα μητροπολίτες, με απόφαση της Ιεράς 
Συνόδου. Αγωνίσθηκε να αποκατασταθεί στη 
μητρόπολη από την οποία απομακρύνθηκε, 
χωρίς να το επιτύχει.

 Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας με την 
απόφαση της στις 7ης Μαρτίου 1991 τον 
αναγνώρισε ως μητροπολίτη πρώην Αλεξαν-
δρουπόλεως, κρίνοντας ότι δεν μπορούσε 
λόγω ασθενείας να αναλάβει άλλη ενεργό 
υπηρεσία. Απεβίωσε την 28η Ιουνίου 1991 
στην Καβάλα, όπου μονίμως διέμενε. Η προ-
τομή του έχει τοποθετηθεί  στον χώρο δί-
πλα από τη Λεονταρίδειο Σχολή Αρρένων 
μαζί με τις προτομές των διατελεσάντων 
Μητροπολιτών της πόλης.

Στις 13 Ιουλίου του 1974 εκλέ-
χθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Ιε-
ραρχίας της Ελλάδος ο Άνθιμος (κατά 
κόσμον Διονύσιος Ρούσσας)  ως Μητρο-
πολίτης Αλε¬ξαν¬δρου¬πό¬λε¬ως, Τρα¬ϊ-
α¬νου¬πό¬λε¬ως και Σα¬μο¬θρά¬κης.  Η 
χειροτονία του έγινε στις 14 Ιουλίου στην 
Αθήνα και  στις 30 Ιουλίου 1974, εν μέσω 
της γνωστής  επιστράτευσης λόγω του Κυ-
πριακού, ήρθε στην Αλεξανδρούπολη και  
ενθρονίστηκε στη τοπική Μητρόπολη.

 Ο Μητροπολίτης Άνθιμος (κατά κόσμον 
Διονύσιος) Ρούσσας, γεννήθηκε το 1934 στη 
Σαλμώνη Πύργου Ηλείας και σπούδασε στη  
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών  από όπου αποφοίτησε το 1957 και  στη 
συνέχεια εργάστηκε ως άμισθος βοηθός της 
έδρας της Βυζαντινής Φιλολογίας καθώς και 
ως δάσκαλος στα εκπαιδευτήρια Ελληνική 
Παιδεία, των οποίων διετέλεσε και διευθυ-
ντής γυμνασίου. Παράλληλα σπούδαζε στη 
θεολογική σχολή Αθηνών, απ’ όπου το 1963 
πήρε το πτυχίο του. Το 1964 χειροτονήθηκε 
διάκονος από τον Μητροπολίτη Θήρας Γα-
βριήλ και τον επόμενο χρόνο πρεσβύτερος. 
Η Ιερά Σύνοδος του ανέθεσε την σύνταξη 
του φυλλαδίου «Φωνή Κυρίου», το οποίο 
διηύθυνε για έξι χρόνια, ενώ εργάστηκε και 

ως διορθωτής στα έντυπα της Αδελφότη-
τος Θεολόγων «Ο Σωτήρ». Το 1966 παραι-
τήθηκε από της θέσεώς του ως καθηγητού 
και τοποθετήθηκε διευθυντής κηρύγματος 
στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας 
της Ελλάδας. Δύο χρόνια αργότερα ανέλα-
βε την διεύθυνση του φοιτητικού θεολογι-
κού οικοτροφείου, θέση στην οποία παρέ-
μεινε μέχρι το 1974. Τον ίδιο χρόνο (1968) 
ανέλαβε την ευθύνη των εκδόσεων και του 
Τυπογραφείου της Αποστολικής Διακονίας. 

Το 1971 ήταν υπεύθυνος για την φι-
λοξενία και την εκκλησιαστική συμμετοχή 
των Ορθοδόξων κληρικών για τους εορτα-
σμούς της Εθνικής 150ετηρίδας. Τον Ιούλιο 
του 1971 εκπροσώπησε την Εκκλησία της 
Ελλάδος στην εκλογή και ενθρόνιση του 
Πατριάρχου Βουλγαρίας Μαξίμου. Από το 
1965 ήταν προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Αγί-

ου Βασιλείου της οδού Μετσόβου Αθηνών, 
όπου παρέμεινε μέχρι την εκλογή του στον 
Μητροπολιτικό θρόνο της Αλεξανδρούπο-
λης. Παρέμεινε ως Μητροπολίτης Αλεξαν-
δρουπόλεως μέχρι τις 26 Απριλίου 2004 ότε 
και μετατέθηκε στη Μητρόπολη Θεσσαλο-
νίκης ως διάδοχος του αποβιώσαντος Μη-
τροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος 
του Β΄.  Από τα ξεχωριστά του έργα είναι η 
ανέγερση της Ιερής Μονής Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, γνωστής και ως «Παναγία του 
Έβρου», με 45 Μοναχές στη περιοχή της 
Μάκρης και η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάν-
νου του Θεολόγου στο Αετοχώριο Έβρου με 
15 Ιερομονάχους, με ξενώνα 50 επισκεπτών 
και συνεδριακό κέντρο.

Στις 6 Οκτωβρίου 2004  η Ιεραρχία της 
Εκκλησίας της Ελλάδος εξέλεξε ως Μητρο-
πολίτη Αλεξανδρουπόλεως Τραϊανουπόλε-
ως και Σαμοθράκη  τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο 
Κουκουρίδη, στη θέση του μετατεθέντος στη 
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης πρώην Μητροπο-
λίτου Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου Ρούσα. 

 Ακολούθησε η χειροτονία του στις 9 
Οκτωβρίου 2004 στον Καθεδρικό Ναό των 
Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών  και 
πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου και στις 5 Νο-
εμβρίου πραγματοποιήθηκε η ενθρόνισή του 

στην Αλεξανδρούπολη παρουσία του Αρχιε-
πισκόπου Αθηνών κ.κ. Χριστόδουλου,   του 
πρώην Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως, 
και ήδη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου,  άλλων 
Αρχιερέων και χιλιάδων πιστών της πόλε-
ως και της ευρύτερης περιοχής. Ο νέος Μη-
τροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, 
γέννημα και θρέμμα της Αλεξανδρούπολης, 
φοίτησε στην Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης 
(1981), Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία 
Αλεξανδρούπολης (1983), και Θεολογική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, από όπου απεφοίτη-
σε το 1987. Στις 6 Οκτωβρίου 1985 χειρο-
τονήθηκε Διάκονος από τον Μητροπολίτη 
Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο, οπότε μετονο-
μάσθηκε Άνθιμος. Το 1989 χειροτονήθηκε 
Πρεσβύτερος και τοποθετήθηκε Εφημέριος 
του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νι-
κολάου Αλεξανδρουπόλεως. 

Το 1990 διορίστηκε Πρωτοσύγκελος της 
Ιεράς Μητροπόλεως και το 2000 Προϊστάμε-
νος του Μητροπολιτικού Ναού. Από το 1993 
υπήρξε ο πνευματικός των Κατασκηνώσεων 
της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και 
από το 2000 μέλος του Ηγουμενοσυμβου-
λίου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου Έβρου. Επισκέφθηκε τα Πατρι-
αρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρεί-
ας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, το Σινά 
και τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Βουλγα-
ρίας, της Ρουμανίας, της Μ. Βρετανίας, της 
Γαλλίας, της Ιταλίας και της Αμερικής. Συμ-
μετείχε στην ακολουθία του Οικουμενικού 
Πατριάρχου Βαρθολομαίου στη Ρώμη για 
την επιστροφή των λειψάνων των Αγίων 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Γρηγορίου 
του Θεολόγου στην Κωνσταντινούπολη στις 
27 Νοεμβρίου 2004. Στις 30 Σεπτεμβρίου 
του 2007 συμμετείχε στην τριμελή Αντιπρο-
σωπεία της Ιεράς Συνόδου για την ενθρό-
νιση του νέου Πατριάρχου Ρουμανίας στο 
Βουκουρέστι. Τον Ιούνιο του 2008 μετέβη 
επικεφαλής ιεραποστολικού κλιμακίου στην 
πόλη Κιπούσι της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Κονγκό όπου εγκαινίασε το σχολείο με το 
όνομα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ", προσφορά 
των πιστών της Μητροπόλεώς.  .

Σήμερα η Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλε-
ως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, έχει 
στην δικαιοδοσία της   61 ενορίες3 Ιερά 
Προσκυνήματα, 2 Ιδρυματικούς Ναούς, 2 
Ιερές Μονές, 3 φιλανθρωπικά ιδρύματα και 

Σήμερα  η Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλε-
ως έχει στη δικαιοδοσία της, εκτός από τις 
61 ενορίες  (από τις οποίες 5 στην Αλεξαν-
δρούπολη), πέντε μνημεία:

 1)Ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτει-
ρας Φερών που  αποτελούσε το καθολικό 
της μονής Θεοτόκου της Κοσμοσώτειρας, 
που ιδρύθηκε το 1152 από τον Ισαάκιο Κο-
μνηνό στην τοποθεσία Βήρα (πρόκειται για 
τις σημερινές Φέρες Έβρου), κοντά στο δέλ-
τα του Έβρου. 2) Το Στασίδι του Αποστόλου 
Παύλου στη Σαμοθράκη. Πρόκειται για ένα 
ημικυκλικό περιστύλιο κτισμένο με βάση την 
Σαμοθρακική οικοδομική τέχνη και που κο-
σμείται από τέσσερα ψηφιδωτά που αναπα-
ριστάνουν το πέρασμα του Αποστόλου των 
Εθνών Παύλου από το νησί το 49 μ.Χ. 3)3) 
Ο Βραχώδης Ναός των Αγίων Θεοδώρων., 
4) Ιερός Ναός Αγίας Αναστασίας Φαρμακο-
λυτρίας Μάκρης (1833). Και 5) Ιερός Ναός 
Γενεσίου Θεοτόκου Λευκίμης (1900).

 Πλουσιότατο κοινωνικό και πολιτιστικό 
έργο ήτοι: 1) Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης. 2) Ανθίμειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο. 3) Γεύματα Αγάπης 4) Εκκλησιαστικό 
Νεανικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης. 5) Ενο-
ριακή Εστία Αγίου Νεκταρίου Αλεξανδρού-
πολης, όπου στεγάζεται και τμήμα της ορ-
θοπεδικής κλινικής για ανάπηρα παιδιά. 6) 
«Ιωακείμειον» Γηροκομείο Αλεξανδρούπολη. 
7) Οικοτροφείο Μαθητικό «Άγιος Στέφανος», 
Αλεξανδρούπολης. 8) Φοιτητικό Ξενώνα 
Θεσσαλονίκης.9) Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό 
10) Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχό-
ντων «Ο Άγιος Κυπριανός»,. 11) Κατασκη-
νώσεις «Ουρανούπολις», Μάκρης-Δικέλλων.

Επίσης διάφορα αγιολόγια και πολλές 
σπάνιες, ιστορικές και θαυματουργικές ει-
κόνες όπως την εικόνα Παναγίας της Τρυ-
φώτισσας (του 12ος αι.).

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης 
Αλεξανδρουπόλεως  Κωνστάντιος  
Χρόνης 

Μάιος 1967:  Από την άφιξη και ενθρόνιση  στη Μητρόπολη 
Αλεξανδρούπολη του Μητροπολίτη Κωνστάντιου Χρόνη

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως 
Άνθιμος Ρούσσας.

25.3.1975 Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος Ρούσσας 
με τους επισήμους προσέρχεται στο μνημείο του Αγνώστου 
Στρατιώτη για την κατάθεση στεφάνου.

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως 
Άνθιμος Κουκουρίδης 

Από την επετειακή Θεία Λειτουργία για τα 12 χρόνια Αρχιερατείας
 του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου Κουκουρίδη.
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Η Κινηματογραφική Λέσχη 
Αλεξανδρούπολης σε συνερ-
γασία με το Κέντρο Πρόληψης 
Εξαρτήσεων ΠΕ Έβρου  σας 
προσκαλεί σήμερα Δευτέρα 
5/12 στις 20.15 στο Δημοτι-
κό Θέατρο Αλεξανδρούπολης 
στην προβολή του ντοκιμαντέρ 
του Λουκά Παλαιοκρασσά "Τέ-
λος Χρόνου" (Γενική Είσοδος: 
3 ευρώ)

Η Σοφία, ο Λορντ, ο Αλέ-

ξανδρος και ο Νίκος είναι μα-
θητές Λυκείου στην Αθήνα. Το 
σχολείο τους στεγάζεται σε ένα 
κτίριο που φέρνει στην όψη του 
τη φθορά του χρόνου και μιας 
δεκαετίας οικονομικής κρίσης. 
Όπως πολλά παιδιά της ηλικίας 
τους, δυσκολεύονται να βρουν 
τη θέση τους σε ένα εκπαιδευτι-
κό σύστημα που βασίζεται στην 
αποστήθιση γνώσεων και τους 
οδηγεί στα φροντιστήρια. Το 
άγχος που φέρνει η κρίση και η 
πανδημία, κάνουν τη ζωή τους 
ακόμα πιο δύσκολη. Καθώς οι 
μαθητές μπαίνουν στη τελική 
ευθεία για τις πανελλήνιες εξε-
τάσεις, η ζωή τους μπαίνει σε 

αναμονή όταν μια μαθητική κα-
τάληψη επιβάλλει το κλείσιμο 
του σχολείου...

Σκηνές παρατήρησης μέσα 
στις τάξεις και τους διαδρόμους 
του σχολείου αλλά και στην 
καθημερινότητα των παιδιών, 
αποκαλύπτουν πώς ξεπερνούν 
το άγχος, τα εμπόδια, τη

μοναξιά αλλά και πώς αλ-
λάζουν στην πορεία τους προς 
την ενηλικίωση. Επί δύο χρόνια, 
η κάμερα γίνεται μάρτυρας της 
εμπειρίας των μαθητών και κα-
ταγράφει τον

τρόπο που εκφράζουν τις 
σκέψεις και τα συναισθήμα-
τά τους, απέναντι σε ένα σχο-
λείο που αγνοεί τις πραγματικές 
τους ανάγκες.

Μετά την προβολή, τη συζή-
τηση θα συντονίσει ο κ. Στράτος 
Βραχιώλιας, ψυχολόγος & επι-
στημονικά υπεύθυνος του Κέ-
ντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας ΠΕ Έβρου.

Βιογραφικό του 
σκηνοθέτη

 Ο Λουκάς Παλαιοκρασάς 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Ελλά δα. Σπούδασε Επικοινω-
νία στο Αμερικάνικο Κολλέ-
γιο Ελλάδος και το 2014 απέ-
κτησε εργασιακή εμπειρία σε 
εταιρεία παραγωγής στο Λος 
Άντζελες μέσω υποτροφί-
ας του διεθνούς οργανισμού 
Libra Group. Έχει σκηνοθετή-
σει ντοκιμαντέρ για την τηλε-
όραση και τον κινηματογράφο 
που έχουν προβληθεί σε διε-
θνή φεστιβάλ και σημαντικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως 
το Πανεπιστήμιο Sapienza της 
Ρώμης και το NYU της Νέας 
Υόρκης. Το «Citizen Xenos», το 

πρώτο μεγάλου μήκους ντο-
κιμαντέρ του έκανε πρεμιέρα 
το 2018 στο Φεστιβάλ Θεσ-
σαλονίκης και ήταν υποψήφιο 
για το βραβείο της Διεθνούς 
Αμνηστίας. Το δεύτερο μεγάλου 
μήκους ντοκιμαντέρ του με τίτ-
λο «Final Year», συμπαραγωγή 
της ANEMON και του Ελληνι-
κού Κέντρου Κινηματογράφου, 
προβλήθηκε στο Διαγωνιστικό 
Τμήμα του 24ου Φεστιβάλ Ντο-
κιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ενώ 
θα κυκλοφορήσει στους κινη-
ματογράφους το φθινόπωρο 
του 2022.

Ακόμα, έχει αναλάβει τη δη-
μιουργία ντοκιμαντέρ για τις 
δράσεις του προγράμματος 
Active citizens fund Greece 
με διαχειριστές επιχορήγησης 
το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το

SolidarityNow. Έχει βραβευ-
τεί από την ARTWORKS (2022) 
και είναι Fellow του Προγράμ-
ματος Υποστήριξης Καλλιτε-
χνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Φεστιβάλ Ταινιών 
Ολυμπίας για παιδιά και 
νέους  

Η Κινηματογραφική Λέσχη 
Αλεξανδρούπολης σε συνεργα-
σία με το 25ο Διεθνές Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 
για Παιδιά και Νέους για πρώ-
τη φορά εντάσσεται στο πρό-
γραμμα περιφερειακών προβο-
λών του Φεστιβάλ Ολυμπίας 
και προβάλλει για τους μαθη-
τές των σχολικών μονάδων  Α/
βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαί-
δευσης της Αλεξανδρουπολης 
βραβευμένες ταινίες του Φε-
στιβάλ Ολυμπίας και εγκεκριμέ-
νες από το ΙΕΠ του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων , 
από τις 5/12 έως στις 12/12 

σε προγραμματισμένες πρωινές 
προβολές στο Δημοτικό Θέατρο 
Αλεξανδρούπολης, με ελεύθε-
ρη είσοδο για τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς. 

Τα σχολεία Α/βάθμιας και Β/
βάθμιας Εκπαίδευσης του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης έχουν 

"αγκαλιάσει θερμά"  το πρό-
γραμμα των περιφερειακών 
προβολών του Φεστιβάλ Ολυ-
μπίας και  οι συμμετοχές ξεπερ-
νούν τους 1200 μαθητές όλων 
των εκπαιδευτικών βαθμίδων 
που θα παρακολουθήσουν τις 
προβολές ταινιών.

Οι νέες προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Αλεξανδρούπολης

Ντοκιμαντέρ, 
συζήτηση και ταινίες 
για παιδιά

10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Από τα μέσα της επόμενης 
εβδομάδας, εφόσον οι καιρι-
κές συνθήκες το επιτρέψουν, 
θα συνεχιστούν οι εργασίες 
κατασκευής δικτύου Φυσικού 
Αερίου στο τμήμα του ιστορι-
κού κέντρου της Αλεξανδρού-
πολης, όπου το έργο διακόπη-
κε προ δέκα ημερών περίπου, 
όταν στη διάρκεια εκσκαφών 
ήρθαν στο φως αρχαιολογικά 
ευρήματα της ρωμαϊκής περι-
όδου, σύμφωνα με τις πρώτες 
εκτιμήσεις των αρχαιολόγων.  

Η σωστική ανασκαφή που 

ξεκίνησε αμέσως από την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Έβρου, υπο-
λογίζεται ότι θα ολοκληρω-
θεί μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 
(08/12) εφόσον ο καιρός ευ-
νοήσει και δεν οδηγήσει σε 
παράταση των εργασιών που 
γίνονται από τους αρχαιο-
λόγους. Έργο τους είναι να 
φτάσουν στα όρια των τρι-
ών ταφών που βρέθηκαν και 
να αφαιρέσουν με ασφάλεια 
τα ευρήματα που ήρθαν στο 
φως, ανάμεσά τους και σκε-
λετικό υλικό. 

«Ήμασταν σχεδόν σίγουροι 
ότι θα βρεθούν αρχαιολογικά 
ευρήματα στο συγκεκριμένο 
τμήμα της πόλης», σχολίασε 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η αρ-
χαιολόγος της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Έβρου, Φένια Παρ-
δαλίδου, αφού, όπως εξήγησε, 
ήδη από τη δεκαετία του ’70 
και μέχρι τη δεκαετία του ’90, 
«σε όλο εκείνο το τμήμα, είτε 
στη διάρκεια εργασιών θεμε-
λίωσης οικοδομών είτε σε ερ-
γασίες δημόσιων έργων, είχαν 
βρεθεί ταφές ρωμαϊκών χρό-
νων». Η ίδια σημείωσε ότι από 
την αρχή του έργου κατασκευ-
ής δικτύου Φυσικού Αερίου, 
τόσο στην Αλεξανδρούπολη 
όσο και στην Ορεστιάδα, πα-
ράλληλα “τρέχει” και το υπο-
έργο αρχαιολογικής παρακο-
λούθησης των εκσκαφών, με 
αρχαιολόγους που είναι παρό-
ντες σε όλη την πορεία των ερ-
γασιών, ώστε να επέμβουν σω-
στικά όπου βρεθούν ευρήματα. 

Και ενώ για την Αλεξαν-
δρούπολη το αναμενόμενο 
επιβεβαιώθηκε, για την Ορε-
στιάδα, όπως ανέφερε η κα. 
Παρδαλίδου, «δεν περιμέ-
νουμε να βρεθεί κάτι», χωρίς 
ωστόσο να αποκλείει την πι-

θανότητα «κάποια έκπληξης». 
Τα ευρήματα των τριών τα-
φών που βρέθηκαν στο ιστορι-
κό κέντρο της Αλεξανδρούπο-
λης (μία ταφή στη Νικηφόρου 
Φωκά με Λεωφόρο Δημοκρα-
τίας και δύο ταφές στην Ψα-

ρών με Ειρήνης) μεταφέρονται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
πόλης και στο μέλλον θα συ-
μπληρώσουν την προθήκη της 
μόνιμης έκθεσης του Μουσεί-
ου, που αφορά την Αλεξαν-
δρούπολη.    

Εντός της εβδομάδας ολοκληρώνεται 
η σωστική ανασκαφή στο κέντρο της 
Αλεξανδρούπολης

ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΤΟ 
ΦΩΣ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ   

Από την Τετάρτη αναμένεται να 
συνεχιστεί το έργο φυσικού αερίου 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 02-12-2022   
 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10519

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                           
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

    Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρο-
νικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (CPV 
24111900-4) με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή μίας 
(1) δεξαμενής για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Διδυμοτείχου, 
για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ακόμα ένα έτος, συνολικής εν-
δεικτικής δαπάνης 136.896,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή.

    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

    Ως τόπος διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμο-
τείχου Γραφείο Προμηθειών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών ορίζεται η 23η Δεκεμβρίου 2022,  ημέρα  Παρασκευή κι ώρα 
15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματο-
ποιηθεί στις 30η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

    Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, από 12:30μ.μ. έως 14:30μ.μ., στο τηλέφωνο 2553350329. 
Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από 
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr), από την ιστοσε-
λίδα του εθνικού τυπογραφείου www.et.diavgeia.gov.gr καθώς και στο 
www.eprocurement.gov.gr. 

    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμε-
νοι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr και διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής.

                                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 
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Δάκρυα που δεν στεγνώ-
νουν ποτέ. Ο πανδαμάτωρ χρό-
νος δεν έχει θαρρείς δύναμη 
για να γιατρέψει έστω να απα-
λύνει τον πόνο και τη δυστυ-
χία των γονιών για την τραγι-
κή δολοφονία της θυγατέρας 
τους . Η κ. Κούλα Αρμουτίδου 
η μητέρα της Ελένης ξεσπά.

Όπως λέει μιλώντας στο 
GRTimes, ο πόνος και η οργή 
δεν μπορούν ακόμη και μετά 
την πρωτόδικη απόφαση κα-
ταδίκης των δολοφόνων του 
παιδιού της να αγαλλιάσει. Το 
μαρτύριο είναι καθημερινό, η 
απώλεια και το κενό που δη-
μιούργησε η δολοφονία της 
κόρης της δεν τελειώνει, όπως 
λέει χαρακτηριστικά.

Όλα στο σπίτι στο Διδυ-
μότειχο θυμίζουν την Ελένη, 
υπάρχει παντού και αυτό δε 
θα σταματήσει να ισχύει πο-
τέ. Ανάρτησε μια φωτογραφία 
ντοκουμέντο στον προσωπικό 

της λογαριασμό στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Είναι μια 
φωτογραφία από τον Αύγου-
στο του 2018. Λίγο καιρό με-
τά η Ελένη θα βρισκόταν δο-
λοφονημένη.

Η τραγωδία συνεχίστηκε με 
την εκδίκαση της υπόθεσης και 
το μαρτύριο που κλήθηκε να 
βιώσει εκ νέου η οικογένεια 
της στις δικαστικές αίθουσες με 
πρωτόδικη απόφαση την κατα-
δίκη των δολοφόνων του παι-
διού της όπως η ίδια σημειώ-
νει. Όμως σε λίγες μέρες θα 
κληθεί εκ νέου να ζήσει όλο 
αυτό τον εφιάλτη καθώς στις 
13 Δεκέμβρη εκδικάζεται και 
πάλι η απόφαση στο Εφετείο. 

Η ανάρτηση της 
συγκλονίζει.

“Αύγουστος του 2018.
Η τελευταία φωτογραφία. 

Πετάχτηκε η Ελένη για να μας 
συναντήσει. Που να ήξερα ,μετά 

από λίγο διάστημα τι θα ζούσα.
Τίποτε δεν προμήνυε όλη αυ-

τή την τραγωδία.
Και τώρα οι βασανιστές, οι 

βιαστές, οι στραγγαλιστές, οι 
στυγνοί δολοφόνοι προσφεύ-
γουν στον Άρειο Πάγο.

Στις 13 Δεκεμβρίου του 
2022.

Θα μου πείτε τι δουλειά 
έχουν;

Αφού τους δίνει το δικαίωμα 
η ευνομούμενη

Πολιτεία και το Κράτος Δι-
καίου, γιατί να μην το κάνουν;

Και εγώ πρέπει να παραστώ 
για την ιερή μνήμη του παιδιού 
μου και ξανά να πληρώνω 6000 
ευρώ. Που θα τα βρω;

Αυτό το Κράτος Δικαίου μας 
δολοφονεί ξανά,ξανά και ξανά.

Δεν ντρέπεται κανείς τους.

Μια ζωή ζούσαμε μέσα στην 
αξιοπρέπεια και τώρα μας κατά-
ντησε επαίτες.

Γιατί; γιατί; γιατί;
Στους δολοφόνους δίνει δι-

κηγόρους από τη λίστα των δι-
κηγόρων και πληρώνονται από 
το Κράτος.

Στην οικογένεια του θύμα-
τος τίποτε.

Αν αυτό το Κράτος είχε λί-

γη ευαισθησία θα μας στήριζε.
Δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται 

κανείς τους.
Μόνο που εγώ δεν είμαι 

Λάτσης, Βαρδινογιάννης, Μα-
ρινάκης, ούτε βουλευτής ούτε 
υπουργός με παχυλούς μισθούς 
και αδυνατώ.

Δυστυχώς δεν υπάρχει ΕΛ-
ΠΙΔΑ!!!

ΧΑΡΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ!!!”.

Στις 13 Δεκεμβρίου εξετάζεται 
η προσφυγή των καταδικασθέντων 
για την δολοφονία Τοπαλούδη

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ 
ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ 
ΤΗΣ ΕΦΙΑΛΤΗ   

Η συγκλονιστική ανάρτηση 
της μητέρας

Η τελευταία φωτογραφία της Ελένης Τοπαλούδη, Αύγουστος του 2018

Το εορταστικό ωράριο λειτουρ-
γίας των εμπορικών καταστημάτων 
για τα Χριστούγεννα και την Πρω-
τοχρονιά ανακοίνωσε ο Εμπορικός 
Σύλλογος Αλεξανδρούπολης.

Η ανακοίνωση του 
Εμπορικού Συλλόγου

Τον πολιούχο της Άγιο Νικόλαο τι-
μά η Αλεξανδρούπολη αύριο, Τρίτη 6 
Δεκεμβρίου. Σε σχετική ανακοίνωσή 
της, η Μητρόπολη Αλεξανδρούπο-
λης αναφέρει:

“Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, η Εκκλη-
σία εορτάζει την μνήμη του εν Αγίοις 
πατρός ημών Νικολάου, αρχιεπισκό-
που Μύρων της Λυκίας, του πολιού-
χου της Αλεξανδρουπόλεως και πα-
νηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός και 
Καθεδρικός Ναός της πόλεώς μας. 
Θα εκτεθεί σε παλλαϊκό προσκύνη-
μα η εφέστιος εικόνα του Πολιού-
χου μας και το τεθησαυρισμένο ιερό 
λείψανο του Αγίου. Για την εορτή του 
Πολιούχου μας ο Μητροπολίτης μας 
προσεκάλεσε και θα συμμετάσχουν 
στον Εσπερινό οι Σεβ. Μητροπολίτες 
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος & Σουφλί-
ου κ. Δαμασκηνός και Μαρωνείας & 
Κομοτηνης κ. Παντελεήμων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

7.00’ μ.μ.: Μέγας Πολυαρχιερα-
τικός Εσπερινός με αρτοκλασία. Στο 
τέλος του Εσπερινού θα πραγματο-
ποιηθεί η ανακήρυξη του έτους 2023, 
ως ιωβηλαίου έτους των εκατό χρό-
νων από την ίδρυση της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Αλεξανδρουπόλεως και θα 
εξαγγελθούν από τον Μητροπολίτη 
μας κ. Άνθιμο οι επετειακές εκδηλώ-
σεις που θα λάβουν χώρα σε αυτό.
ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

7.00’- 10.30’ π.μ.: Όρθρος & Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουρ-
γούντος του Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ. Ανθίμου.

10.30’ π.μ.: Λιτάνευση της Ιερᾶς 
Εικόνος του Αγίου Νικολάου.

Προσκαλείσθε όλοι να συνεορτά-
σουμε στην Εκκλησιαστική Πανήγυ-
ρη, στις ακολουθίες της Εορτής του 
προστάτου και Πολιούχου της πόλε-
ώς μας Αγίου Νικολάου.

Η Αλεξανδρούπολη τιμά τον 
πολιούχο της Άγιο Νικόλαο

Το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων από 
την Μητρόπολη 
Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη: Αυτό είναι το 

εορταστικό ωράριο της αγοράς



Η ΓΝΩΜΗ 
5  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  202212 

 SUDoKU

3 4 5 1

8 9 1

9 8

6 7 4 3

4 8 2 1

1 7 8 4

1 2

1 7 2

7 6 8 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Dec  1 08:38:45 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Nov 30 10:03:54 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Δυο τύποι παίζουν γκολφ. Μπροστά τους παί-

ζουν δυο γυναίκες, τελείως άσχετες και η καθυστέ-

ρηση είναι μεγάλη.

Λέει ο ένας:

– Θα πάω να τις παρακαλέσω να μας αφήσουν 

να τις περάσουμε.

Πάει μέχρι τα μισά, κάνει μεταβολή και… γυρί-

ζει πίσω!

– Τι συμβαίνει; Τον ρωτάει ο άλλος.

– Να… η μια είναι η γυναίκα μου και η άλλη η

φιλενάδα μου! Καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύομαι.

Λέει ο άλλος:

– Κατανοώ  το πρόβλημα σου… άσε να πάω

εγώ να τις πω.

Ξεκινάει, πάει μέχρι τα… μισά, κάνει μεταβολή 

και γυρίζει κι αυτός πίσω..

– Τι συμβαίνει;

– Έ ρε… μικρός που σου είναι ο κόσμος…

* * * * * * 

Ένας αναρριχητής, κοντεύει να φτάσει στην κο-

ρυφή του βράχου, αλλά λίγο πριν φτάσει γλιστράει 

και πέφτει στο κενό. Για καλή του τύχη όμως πιάνε-

ται από ένα κλαδί και αρχίζει να φωνάζει:

– Βοήθεια…με ακούει κανείς;

Δεν παίρνει καμία απάντηση. Πιο δυνατά αυ-

τή τη φορά:

– Βοήθεια…βοήθεια με ακούει κανείς;

– Σε ακούω παιδί  μου. Μην φοβάσαι είμαι δί-

πλα σου.

Άφησε τα χέρια σου ελεύθερα και 2 άγγελοι θα 

σε οδηγήσουν σε Εμένα.

Και ξαναφωνάζει περισσότερο τρομαγμένος ο 

αναρριχητής:

– Μ’ ακούει κανείς άλλος;

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Παλτό, επενδύτης.
8. Ιθαγενείς της Ν. Καληδονίας.
13. Δεν αρρωσταίνει εύκολα.
14. Σωματική δύναμη.
16. Με το σκέτα… απερίφραστα.
17. Ταινία επιστημονικής φαντασίας.
19. Γιος του Δία και της Κρήτης.
20. Εξαιτίας, επειδή (αρχ.).
22. Ευχή εκφράζει.
24. Ο παράδεισος των αρχαίων Αιγυ-
πτίων.
26. Είδος παγωτού (ξ.λ.).
28. Αφρικανικό λιμάνι της Μεσογείου.
29. Φορητή κούνια βρέφους.
31. Ορθάνοιχτα.
33. Βρίσκονται μέσα στο… σπίτι.
34. Ερείπια του ναού της βρίσκονται
στην Αίγινα.
36. Αρχαίων… ούγια.
37. Ένας μεγάλος προφήτης.
39. Λούκι…: παιδικός ήρωας.
41. Ανατολίτικο… ξέσπασμα.
42. Έκκριμα των δερματικών αδένων.
44. Ο… έξω από δω.
45. Παλιά, συγκοινωνιακά αρχικά.

-- Συστατικά --

• 100 γρ. Βούτυρο
• 100 γρ. Ζάχαρη
• 1 αυγό
• 280 γρ. Αλεύρι γiα όλες τις χρήσεις
• 1 βανίλια
• 1/2 κ.γ αλάτι
• 1 κ.γ μπέικιν

--Υλικά για το γλάσο--
• Γάλα
• Άχνη ζάχαρη
• Χρώματα ζαχαροπλαστικής

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Καταρχάς για να φτιάξουμε τα χριστουγεννιά-

τικα μπισκότα πρέπει να είναι όλα υα υλικά σε
θερμοκρασία δωματίου.

• Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη
για 3-4 λεπτά.

• Προσθέτουμε το αυγό και συνεχίζουμε το χτύ-
πημα για 2-3 λεπτά.

• Στη συνέχεια ρίχνουμε το αλεύρι και τα υπό-
λοιπα υλικά.

• Αλευρώνουμε τον πάγκο ή το πλαστήρι μας

(αν έχουμε) και ανοίγουμε τη ζύμη σε πάχος 
περίπου μισού εκατοστού. Κόβουμε με ό,τι 
κουπάτ θέλουμε...

• Ψήνουμε τα μπισκότα σε αντικολλήτικό χαρτί ή
σε φύλο σιλικόνης σε προθερμασμένο φούρνο
για 10 λεπτά στους 170 βαθμούς.

• Μόλις τα μπισκότα κρυώσουν ετοιμάζουμε αν
θέλουμε γλάσο για να τα στολίσουμε.

• Για το γλάσο θα χρειαστούμε 3 κουταλιές της
σούπας ζεστό γάλα και άχνη ζάχαρη

• Σε ένα μπωλάκι βάζουμε το γάλα και ρίχνουμε
σιγά σιγά την άχνη μέχρι να γίνει ένα πηκτό
μείγμα. Το πόσο πηκτό εξαρτάται από το πώς
θα καλύψουμε την επιφάνεια μας.

• Χωρίζουμε το μείγμα σε λίγα μέρη τόσα όσα
τα χρώματα που μας χρειάζονται για να στο-
λίσουμε τα μπισκότα μας.

• Σε κάθε μέρος του μείγματος προσθέτουμε λί-
γες σταγόνες χρώμα ζαχαροπλαστικής.

• Διακοσμούμε τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα
μας όπως θέλουμε και αφήνουμε να στεγνώ-
σει καλά το γλάσο πριν τα αποθηκεύσουμε.

• Καλές γιορτές!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Χριστουγεννιάτικα Μπισκότα

Κάθετα
1. Ιστιοφόρο τα ανοίγει.
2. Κωμόπολη της Γαλλίας γνωστή για τον
πύργο της.
3. Τα γεμάτα υγρασία.
4. Παρομοίωση εκφράζει.
5. Λίγος… φόβος.
6. Μεγάλο λιμάνι της Ιαπωνίας.
7. Αρχαίο επιφώνημα.
8. Μελίνα…: η εικονιζόμενη.
9. Είναι μέσα στη… φάκα.
10. Βυζαντινά τύμπανα.
11. Εκεί σταμάτησε η κιβωτός του Νώε.
12. Μέρος του πλοίου.
15. Αρχαίοι πανελλήνιοι αγώνες προς τι-
μή του Δία.
18. Παστωμένο χοιρινό λίπος.
21. Το άγγιγμα.
23. Γλείφτης, γαλίφης.
25. Μαζί, ομού.
27. Δοχείο για υγρά.
30. Ανατρεπτικές ιδέες… τέτοια δαιμόνια.
32. Αιλουροειδές της Αμερικής.
33. Ήρωας της ελληνικής μυθολογίας.
35. … Τοπ: μάρκα υλικών ζαχαροπλαστικής.
38. Αρχικά απομαχικού ταμείου.
40. Γυναικεία οργάνωση (αρχικά).
43. Βουβή… μάσα.
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Η επιστημονική κοινότη-
τα την ονομάζει Γνωστική Δυ-
σλειτουργία Σκύλων και απο-
τελεί μια πάθηση παρόμοια με 
την άνοια στους ανθρώπους. Η 
νεοφυής εταιρεία Joipaw που 
εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ δημι-
ούργησε μια σειρά από βιντεο-
παιχνίδια τα οποία σχεδιάστη-
καν έτσι ώστε να γυμνάζουν τον 

εγκέφαλο των σκύλων που αρ-
χίζουν να δείχνουν σημάδια της 
πάθησης. Παρόμοιες μεθόδους 
εγκεφαλικής άσκησης προτεί-
νουν οι ειδικοί και στους αν-
θρώπους που κινδυνεύουν με 
εμφάνιση άνοιας ή έχουν κά-
νει την εμφάνιση τους τα πρώ-
τα σημάδια της. Η ενασχόληση 
με σταυρόλεξα, γρίφους τύπου 

σουντόκου και άλλες σχετικές 
δραστηριότητες πιστεύεται ότι 
καταπολεμά σε κάποιο επίπεδο 
κάποια νευροεκφυλιστική πά-
θηση στους ανθρώπους οπότε 
ανάλογη δραστηριότητα μπορεί 
να έχει παρόμοια αποτελέσματα 
στα αγαπημένα μας ζώα.

Τα παιχνίδια αυτά απαιτούν 
την χρήση μιας οθόνης αφής 
στην χρήση της οποίας πρέπει 
αρχικά να εκπαιδευτεί ο σκύλος. 
Ο σκύλος μαθαίνει να ακουμπά 
με την μουσούδα του την οθό-
νη και στη συνέχεια μαθαίνουν 
να παίζουν τα διάφορα βιντεο-
παιχνίδια. Στις δοκιμές που έγι-
ναν ο μέσος όρος χρόνου που 
οι σκύλοι μάθαιναν να παίζουν 
ένα videogame ήταν τα τριάντα 
λεπτά αλλά κάποιοι σκύλοι κα-
τάφερναν να το μάθουν μέσα 
σε μόλις δέκα λεπτά. Κάθε φορά 
που ο σκύλος κάνει στην σωστή 
κίνηση επιβραβεύεται με κάποιο 
σνακ για να μην τα παρατάει κα 
να συνεχίζει στην επόμενη πίστα 
του παιχνιδιού και το ίδιο συμ-
βαίνει όταν ολοκληρώνει με επι-
τυχία το παιχνίδι.

Πηγή: Na� emporiki.gr

Η Βικιπαίδεια, η ελληνική βερσιόν της 
διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, 
κλείνει τον Δεκέμβριο 20 χρόνια 
ιστορίας.

Η εγκυκλοπαίδεια που 
γράφεται αποκλειστι-
κά από εθελοντές προ-
σφέρει έναν θησαυρό 
γνώσης με περισσότε-
ρα από 215.000 λήμμα-
τα, αριθμός πολλαπλάσιος 
σε σχέση με τα 30.000 άρ-
θρα το 2007.

Κάθε μήνα η Βικιπαίδεια μετρά περί-
που 41 εκατομμύρια σελιδοπροβολές. 
Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2002, πε-
ρίπου ένα χρόνο μετά την εμφάνιση της 

αγγλόφωνης Wikipedia.
Στη συγγραφή και τη διόρθωση των 

κειμένων μπορεί να συνεισφέρει 
οποιοσδήποτε χρήστης, ανώ-

νυμα ή επώνυμα, ανεξάρ-
τητα από γραμματικές 
γνώσεις, κοινωνική θέ-
ση ή επάγγελμα.

Η ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια λει-

τουργεί σύμφωνα με 
την πολιτική και με την 

υποστήριξη του μη κερδοσκο-
πικού ιδρύματος Wikimedia, και χρη-
ματοδοτείται αποκλειστικά από δωρεές 
των χρηστών και φίλων της, καθώς δεν 
περιέχει διαφημίσεις.

Εκτός από τη Βικιπαίδεια, το Ίδρυμα 
Wikimedia έχει επίσης αναπτύξει το Βικι-
λεξικό με 810.000 λήμματα, τη Βικιθήκη 
με 15.300 πρωτογενή κείμενα από Όμη-
ρο και Αριστοτέλη μέχρι ποιήματα από 
την Ελληνική Ανθολογία, το Θούριο του 
Ρήγα Βελεστινλή, βυζαντινούς ύμνους και 
νεότερους λογοτέχνες, νόμους, διοικητι-
κά και δημόσια έγγραφα.

Ελεύθερα διαθέσιμη είναι και η κοι-
νή αποθήκη πολυμέσων  Wikimedia 
Commons με 88.853.242 ελεύθερα 
αρχεία πολυμέσων.

Η αγγλική Wikipedia έχει σήμερα πά-
νω από 6,5 εκατομμύρια λήμματα.

Πηγή: in.gr

Βικιπαίδεια: Είκοσι χρόνια ζωής 
και 215.000 λήμματα

Η υψηλή 
νοημοσύνη των 

χταποδιών μπορεί να 
σχετίζεται με την έκφραση 

του miRNA

Τα χταπόδια είναι σίγουρα εντυ-
πωσιακά πλάσματα με περίπλοκο 
νευρικό σύστημα και υψηλή νοημο-
σύνη και τώρα μία νέα ανακάλυψη 
έρχεται να μας δείξει πώς συνδέ-
ονται με τον άνθρωπο. Συγκεκρι-
μένα, μία ομάδα βιολόγων από το 
Max-Delbruck Center for Molecular 
Medicine ανακάλυψε πως ο εγκέ-
φαλος των χταποδιών μοιράζεται 
ένα χαρακτηριστικό με τον ανθρώπι-
νο εγκέφαλο. Ένα τεράστιο ρεπερτό-
ριο microRNA στο νευρικό ιστό τους.

Σε αντίθεση με άλλα έξυπνα ζώα, 
το νευρικό σύστημα των χταποδιών 
είναι πολύ εκτεταμένο, με ένα σημα-
ντικό ποσοστό των 500 εκατομμυ-

ρίων νευρώνων τους να εκτείνονται 
μέσω των πλοκαμιών τους. Κάθε 
πλοκάμι μπορεί να παίρνει αποφά-
σεις ανεξάρτητα και μπορεί να συ-
νεχίσει να αντιδρά σε ερεθίσματα 
ακόμα και αφού έχει κοπεί.

Τα σώματά τους μπορούν να αλ-
λάξουν ταχύτατα το RNA τους για 
να προσαρμοστούν στο περιβάλλον 
τους. Η προσαρμογή αυτή είναι κά-
τι σπάνιο, αφού συνήθως ξεκινά με 
το DNA και αυτές οι αλλαγές περ-
νούν στο RNA.

Η ομάδα ανακάλυψε πως τα χτα-
πόδια έχουν αρκετό microRNA ή 
miRNA. Βρήκαν 164 miRNA γονίδια 
χωρισμένα σε 138 miRNA ομάδες. 

Αυτή είναι η τρίτη μεγαλύτερη επέ-
κταση των microRNA ομάδων στον 
κόσμο των ζώων και η μεγαλύτερη 
εκτός των σπονδυλωτών.

Το ανθρώπινο γονιδίωμα έχει 
2.600 miRNAs και η ανακάλυψη 
σύμφωνα με τους ερευνητές, 
υποδεικνύει πως η υψηλή 
νοημοσύνη των χταπο-
διών μπορεί να σχε-
τίζεται στενά με την 
έκφραση του miRNA. 
Το επόμενο βήμα της 
ομάδας είναι να κα-
ταλάβει τη λειτουργία 
των miRNAs στο χτα-
πόδι.

Ο εγκέφαλος των χταποδιών μοιράζεται 
ένα μοναδικό χαρακτηριστικό με τον ανθρώπινο 

Τα τελευταία χρόνια ερευνη-
τικές ομάδες σε όλο τον κόσμο 
κατασκευάζουν επιδέσμους που 
τοποθετούνται σε τραύματα και 
πληγές κάθε είδους οι οποίοι 
χρησιμοποιώντας διαφόρων ει-
δών συστήματα και τεχνολογίες 
είτε προστατεύουν καλύτερα την 
πληγή από εξωτερικούς παράγο-
ντες και τυχόν μολύνσεις είτε επι-
ταχύνουν την επούλωση είτε και 
τα δύο μαζί.

Με δημοσίευση τους 
στην επιθεώρηση «Nature 
Biotechnology» ερευνητές του 
Πανεπιστημίου Στάνφορντ στις 
ΗΠΑ παρουσιάζουν το δικό τους 
έξυπνο… τσιρότο. Πρόκειται για 
ένα επίδεσμο που χρησιμοποιεί 
ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο ενερ-
γοποιεί τον ιστό γύρω από την 
πληγή ώστε να επιταχυνθεί η 
επούλωση της. Στα πειράματα 
που έγιναν σε ποντίκια ο επίδε-
σμος έδειξε ότι μπορεί να επου-
λώνει 25% πιο γρήγορα το τραύ-
μα στο οποίο τοποθετείται από ότι 
θα συνέβαινε με ένα συμβατικό 
επίδεσμο.

Οι ερευνητές σημειώνουν μά-
λιστα ότι με την ηλεκτρική διέγερ-
ση αυξάνεται η ροή νέου αίματος 

στην πληγή με αποτέλεσμα όχι 
μόνο αυτή να επουλώνεται πιο 
γρήγορα αλλά να δημιουργείται 
παράλληλα και νέο δέρμα και να 
μην μένει κάποιο σημάδι. Το μυ-
στικό όπως αναφέρουν κρύβε-

ται στο ότι η ηλεκτρική διέγερση 
ενεργοποιεί γονίδια που σχετί-
ζονται με την αναγέννηση του 
σώματος αλλά και γονίδια που 
σχετίζονται με αντιφλεγμονώδη 
δραστηριότητα στον οργανισμό.

Έξυπνο τσιρότο επουλώνει γρήγορα τις πληγές 
και αναγεννά το δέρμα

Tα πρώτα videogames για σκύλους με στόχο την 
εγκεφαλική τους ενδυνάμωση

Science

Με ηλεκτρικό 
ρεύμα ενεργοποιεί 
τον ιστό γύρω από 
την πληγή ώστε να 

επιταχυνθεί η 
επούλωση.

«H σημαντική έκρηξη στο miRNA γονιδίωμα των κεφαλόποδων μπορεί να υποδεικνύει 
πως το miRNA συνδέεται με τις εκπληκτικές νευρωνικές λειτουργίες και πιθανόν να είναι 

απαραίτητο για την ανάπτυξη περίπλοκων εγκεφάλων στα ζώα.» 
Νικόλαος Ράτζεφσκι - Bιολόγος, Max-Delbruck Center

Η εγκυκλοπαίδεια 
που γράφεται 

αποκλειστικά από 
εθελοντές

Κάθε 
φορά που 

ο σκύλος κάνει 
στην σωστή κίνηση 
επιβραβεύεται με 

κάποιο σνακ
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο 25510 

24222 και  γίνε συνδρομητής 
της ΓΝΩΜΗΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ • Οδοντίατρος  
Λ.Δημοκρατίας 282 • Αλεξ/πολη
τηλ 25510 26871
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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού

Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους

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 Αντώναρου Z. - Ζωη Α. 
28ης Οκτωβρίου 16α (έναντι 1ου Δημοτικού) 
✆2551029082
18:00-08:00 Τερζής Λ. Δημοκρατίας 48 (πε-
ριοχή Σκλαβενίτη) ✆2551027127

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου Δ. Ευρι-
πίδου 17 ✆2552022456

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

Διογένης, Διογενία, Σάββας, 
Σαββούλα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Κριέ, είσαι πραγματικά 
στα καλύτερα σου! Κοινωνικοποιείσαι, 
λειτουργείς για το κοινό καλό και εν-
διαφέρεσαι περισσότερο για τους αν-
θρώπους που συναναστρέφεσαι, παρά 
για τον ίδιο σου τον εαυτό!  
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, η σημερινή μέρα χρει-
άζεται λίγη παραπάνω προσοχή, ιδί-
ως όσον αφορά προσδοκίες, ελπίδες, 
εξιδανικεύσεις και ψευδαισθήσεις σε 
διαπροσωπικές σχέσεις και συνανα-
στροφές!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, ετοιμάσου να λάμψεις 
σήμερα, με την Σελήνη στο δικό σου 
Ζώδιο! Είσαι φανερά ενθουσιώδης, 
παθιασμένος, ορμητικός και έτοιμος 
για δραστηριότητα και νέα ξεκινήματα!       

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, επιτέλους η σημερινή 
ημέρα, μέσα από συγκυρίες, γεγονότα 
και εξελίξεις, θα σου δώσει την σιγου-
ριά και την ασφάλεια, που αναζητούσες 
εδώ και καιρό! Μπορείς μέσα από δια-
προσωπικές συναναστροφές και επα-
φές, να πείσεις τους συνομιλητές σου!     

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα γίνεσαι σα-
φώς πιο κοινωνικός, δημοφιλής και 
ασχολείσαι με διαπροσωπικές επαφές! 
Απέφυγε ωστόσο κουτσομπολιά, ψέμα-
τα και την τάση σου να παίρνεις τις με-
τρητοίς ό,τι σου λένε και να αντιδράς!    

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα είσαι αρκετά πιο 
ευαίσθητος, τρυφερός και σαφώς πιο 
ανοιχτός σε κάθε είδους συναισθημα-
τική προσέγγιση, όσον αφορά τις δι-
απροσωπικές σου σχέσεις! Κατά την 
διάρκεια της ημέρας, μία χαρούμενη 
είδηση θα έρθει, μέσα από ένα μήνυ-
μα ή τηλεφώνημα!     

ΖΥΓΟΣ
Σήμερα φίλε Ζυγέ, απολαμβάνεις πολ-
λές στιγμές με καλή παρέα, γέλιο, χαρά 
και διασκέδαση! Θα αναζητήσεις την 
επιβεβαίωση από τους άλλους και φυ-
σικά θα το καταφέρεις εύκολα, λόγω 
της εντυπωσιακής σου προσωπικότη-
τας και της λάμψης σου!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα νιώθεις πως 
οι γύρω σου απομακρύνονται συναι-
σθηματικά από σένα, ενώ οι πρακτικές 
υποχρεώσεις και εκκρεμότητες αυξά-
νονται όλο και περισσότερο! Ωστόσο, 
η σημερινή ημέρα, είναι σαφώς μία 
ωφέλιμη ευκαιρία, να τακτοποιήσεις 
τις δουλειές σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα φίλε Τοξότη, καταφέρνεις να 
βάζεις οριστικό τέλος στα μπερδέμα-
τα που ταλαιπώρησαν τις διαπροσω-
πικές σου σχέσεις και επαφές! Κάνε τα 
ξεκαθαρίσματα σου και κάνε εσύ την 
επιλογή, για το ποιοι θα έχουν προτε-
ραιότητα στην ζωή σου! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, η σημερινή ημέ-
ρα, είναι αυτή, που μέσα από συνανα-
στροφές, θα σου δείξει ποιοι αξίζουν 
να είσαι στην ζωή σου και ποιοι όχι! 
Ορισμένες διαπροσωπικές σου σχέ-
σεις και επαφές, θα έχουν μία αινιγ-
ματική διάθεση!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Υδροχόε, μπορείς να 
αναμένεις, ευχάριστες ειδήσεις και 
μηνύματα, που θα σου δώσουν χαρά, 
αισιοδοξία και ευκαιρία να πετύχεις 
πολλούς από τους υψηλούς σου στό-
χους! Η ημέρα επίσης θέλει εξόδους 
και γι’αυτό βγες και πέρασε όσο πιο 
καλά μπορείς!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα μπορεί να εί-
ναι μία κουραστική ημέρα, γεμάτη ευ-
θύνες και πρακτικά ζητήματα, που σε 
αγχώνουν, αλλά ευτυχώς θα διεκπε-
ραιωθούν όλα! Δεν σε τρομάζουν πια 
οι δυσκολίες και αναποδιές, αφού θα 
λειτουργήσουν θετικά για σένα τελικά! 

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

Πώς θα φτιάξεις το 
ιδανικό σκηνικό για 
χουχούλιασμα

Πρόσθεσε μαξιλάρια. Θα σε κάνουν 
να θέλεις να βουτήξεις στο κρεβάτι κάθε 
στιγμή, χωρίς να ξοδέψεις πολλά.

Βάλε τα κεριά σου μέσα σε βαζάκια. 
Κάνουν το φως τους να διαχέεται κα-
λύτερα, δημιουργώντας έξτρα ρομαντίκ 
ατμόσφαιρα.

Σκούρυνε τα χρώματα. Μπορεί το πα-
ράδειγμα της φωτογραφίας να σου φαί-
νεται κάπως εξτρίμ, αλλά οι έρευνες λένε 
πως όσο πιο σκούρα είναι τα χρώματα 
(σε σεντόνια, κουβέρτες, αξεσουάρ…) τό-
σο πιο κόουζι μας φαίνεται ένας χώρος.

Πρόσθεσε κουβερτούλες.
 Τις βρίσκεις  σε μονοψήφιο κόστος, 

και κάνουν θαύματα στο να αναδείξουν 
σε χουχουλιάρικο ακόμα και τον πιο αυ-
στηρό χώρο.

Αν έχεις τζάκι, μετέφερε την πιο ανα-
παυτική σου πολυθρόνα δίπλα του. Προ-
φανές ναι, αλλά πολλές φορές το πώς 
έχεις συνηθίσει έναν χώρο δεν σε αφή-
νει να σκεφτείς ούτε την απλούστερη 
αλλαγή.

Φτιάξε μια γωνιά διαβάσματος.
Αν έχει και τζάκι και βιβλία, ακόμα 

καλύτερα.
Κρέμασε φωτάκια. Είναι πάμφθηνα, 

και έχουν τις μαγικές δυνάμεις να κάνουν 
κάθε χώρο χουχουλιαστό στη στιγμή.

Μην υποτιμάς το φυσικό φως. Ό,τι 
και να λέμε, όσο ωραία και αν είναι τα 
χουχουλιαστά βράδια του χειμώνα, η 
ανεπαρκής έκθεση σε φυσικό φως μπο-
ρεί να προκαλέσει ακόμα και συμπτώ-
ματα κατάθλιψης. Γι’ αυτό, έστω και τις 
ελάχιστες ώρες που έχουμε φως τον 
χειμώνα, τράβα τις κουρτίνες, άνοιξε τα 
παντζούρια, θυσίασε λίγο από το κόου-
ζινες που έχεις φτιάξει προκειμένου να 
μπει ήλιος στο σπίτι. Ο οργανισμός σου 
θα σε ευγνωμονεί.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Τα  Φο ιν ι κόπ τ ερα 
(Phoenicopterus roseus) είναι 
από τα πιο εντυπωσιακά πουλιά 

που μπορεί να συναντήσει κά-
ποιος σε μια υγροτοπική περιοχή. 
Ζουν στους υγρότοπους των πα-
ράκτιων χωρών της Μεσογείου, 
την Αφρική, την Ινδική υποήπειρο 
και την Μέση Ανατολή.

Η  επιστημονική παρακολού-
θηση που έγινε πριν λίγες μέρες 

στο Δέλτα του Έβρου έκρυβε μία 
ευχάριστη έκπληξη, με την εύρε-
ση ενός δακτυλιωμένου Φοινι-
κόπτερου. Συγκεκριμένα παρα-
τηρήθηκε στην λιμνοθάλλασσα 
Δράνα, ένα άτομο το οποίο είχε 
δακτυλιωθεί στο Δέλτα του Γκε-
ντίζ (στην περιοχή της Σμύρνης) 
στην Τουρκία, το 2004. Το συ-

γκεκριμένο Φοινικόπτερο έχει 
ξαναεμφανιστεί στο Δέλτα του 
Έβρου το 2011 και έκτοτε δεν 
είχε ξαναπαρατηρηθεί.

Σημειώνεται πως τα Φοινι-
κόπτερα μπορούν να φτάσουν 
στην ηλικία ακόμα και των 30 ή 
και 40 ετών στη φύση!

Κόβουν την ανάσα με την 
ομορφιά τους τα φλαμίνγκο 
στο Δέλτα του Έβρου
 Ένας επισκέπτης από 
τα παλιά επέστρεψε 
στα μέρη μας

Άκρως αποδοτική αποδείχτη-
κε η φετινή απογραφή των Όρ-
νιων στις θέσεις κουρνιάσματος 
του είδους στην ηπειρωτική χώ-
ρα που πραγματοποιήθηκε το 
διήμερο 18-19/11 στο πλαίσιο 
της αντίστοιχης συγχρονισμένης 
Βαλκανικής απογραφής.

Κατά την απογραφή, η οποία 
συντονίζεται από την ΟΡΝΙΘΟ-
ΛΟΓΙΚΗ στο πλαίσιο υλοποίη-
σης του Προγράμματος LIFE IP 
4 NATURA και του Εθνικού Σχέ-
διου Δράσης για τα πτωματο-
φάγα είδη πτηνών, καταμετρή-

θηκαν συνολικά 173 Όρνια σε 
13 θέσεις κούρνιας (από τις 24 
που ελέγχθηκαν), αριθμός κατά 
10 με 15% μεγαλύτερος από τις 
αντίστοιχες μετρήσεις των τελευ-
ταίων 2 ετών.

Στα highlights της απογρα-
φής, τα 29 Όρνια σε κούρνιες 
εντός του Εθνικού Πάρκου της 
Δαδιάς - που αποτελεί τη μεγα-
λύτερη μέτρηση της δεκαετίας 
για την περιοχή, αλλά κυρίως 
η καταγραφή 58 Όρνιων στην 
αποικία του Εμπεσού (Όρη Βάλ-
του), η οποία είναι ξανά ενεργή 

εδώ και λίγα χρόνια και εμφα-
νίζει πολύ αξιόλογη δυναμική.

Συνολικά, η Αιτωλοακαρ-
νανία (Εμπεσός - Όρη Βάλτου, 
Ακαρνανικά Όρη, Κλεισούρα - 
Αράκυνθος) επιβεβαιώνεται ως 
«προπύργιο» των Όρνιων στην 
ηπειρωτική χώρα και η προστα-
σία των βιοτόπων τους και η ενί-
σχυση των δράσεων διατήρησης 
αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Εκτός από στελέχη και εθε-
λοντές της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, 
στη φετινή απογραφή συμμετείχε 
και ο ΟΦΥΠΕΚΑ (Μονάδα Δια-

χείρισης Εθνικού Πάρκων Δέλτα 
Έβρου και Δαδιάς, τη Μονάδα 
Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Ηπείρου, Μονάδα 
Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Θεσσαλίας, Μονάδα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Μεσολογγίου και Προστατευό-
μενων Περιοχών Δυτικής Στερε-
άς Ελλάδας), αλλά και δασικές 
υπηρεσίες (Δασαρχείο Σταυρού-
πολης, Δασαρχείο Ιωαννίνων) 
και περιβαλλοντικές οργανώσεις 
(WWF, Εταιρεία Προστασίας Βι-
οποικιλότητας Θράκης).

Η Φύση ξαναγεννιέται! Ρεκόρ δεκαετίας στον 
αριθμό των ορνίων στο δάσος της Δαδιάς

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΤΑ 
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΥΡΝΙΕΣ 
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 
ΧΩΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

Συνολικά καταμετρήθηκαν 173 όρνια
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