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«Τελικός» για τον 
Αθλο η μάχη με 

τον ΟΦΗ 

Τη νίκη θέλουν οι Ορεστιαδί-
τες την Κυριακή. Θρακιώτικο 
ντέρμπι στην Αλεξανδρού-

πολη για την Α2 ανδρών 
βόλεϊ, Εθνικός εναντίον 

Κομοτηνής

� 16

Ορεστιάδα-
Διδυμότειχο: Διανομή 

τροφίμων στους 
δικαιούχους του 

ΤΕΒΑ 

Τα προϊόντα και τα 
σημεία διανομή

� 5

Η Αλεξανδρούπολη στις πρώτες 
προτιμήσεις τουριστών για την 

Πρωτοχρονιά

Την επιλέγουν εγχώριοι και ξένοι τουρίστες, κυρίως Βαλκάνιοι, σύμφω-
να με τον πρόεδρο των ξενοδόχων Θράκης Απόστολο Παλακίδη. Καλή 

κίνηση και στην υπόλοιπη ΑΜΘ � 5

H Αλεξανδρούπολη πρωτοπορεί 
«ξεκλειδώνοντας» τη γεωθερμία

Το υπό κατασκευή έργο θεωρείται ως το πρώτο βήμα αξιοποίησης 
της διαθέσιμης γεωθερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση δημόσιων 

κτηρίων και θέρμανση θερμοκηπίων. Ιντζεπελίδου: “Η προσπάθεια για τη 
διεκδίκηση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου ξεκίνησε το 2012 

με τον τότε Αντιδήμαρχο Γ. Φαλέκα»
�  4

ΑΣ ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ»: 28 ΑΣ ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ»: 28 
χρυσά μετάλλια και 4η θέση στην χρυσά μετάλλια και 4η θέση στην 
πανελλαδική κατάταξη το 2022 πανελλαδική κατάταξη το 2022 

Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου 
Αλεξανδρούπολης μας κάνουν 

ξανά περήφανους
Επτά συμμετοχές και δύο βραβεία στον 4ο 

Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό συγγραφής 
Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου
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Τριήμερο Φεστιβάλ Μεταξιού 
στο Σουφλί με συναυλία, 

βιβλιοπαρουσίαση, διημερίδα από 
εξειδικευμένους εισηγητές 
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Μεντίζης: «Αυτοί είναι 
οι λόγοι που το ν/σ 
για το ΕΣΥ πρέπει να 
καταργηθεί» 

● Μιλά στη «Γ» ο επί χρόνια πρόεδρος του Σωματείου Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Έβρου 
Χριστόδουλος Μεντίζης, νυν μέλος του ΔΣ

● «Ακυρώνει τη δημόσια υγεία και βάζει τον κόσμο να πληρώνει από την τσέπη του», σημειώνει και 
εκφράζει τη διαφωνία του για το γεγονός ότι ο ΣΥΚΝΕ, δεν έχει αντιδράσει ακόμη δυναμικά  

● Περίπου 30 οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί που επιστρέφουν στο ΠΓΝΑ 

● Μανωλόπουλος: «Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί λειτούργησαν με μεσαιωνικό φανατισμό κατά της 
επιστήμης» � 6,7

«Αρμονίας Γένεσις»: Από τη «Αρμονίας Γένεσις»: Από τη 
Σαμοθράκη στο Νομαρχείο μας Σαμοθράκη στο Νομαρχείο μας 
έφερε πιο κοντά στις γιορτινές ημέρες    έφερε πιο κοντά στις γιορτινές ημέρες    
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Τραπεζών-Οργανισμών  €200
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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
1912
Το υποβρύχιο «∆ελφίν», με κυβερ-
νήτη τον Υποπλοίαρχο Στέφανο Πα-
παρρηγόπουλο, επιτίθεται με τορπί-
λες κατά του τουρκικού θωρηκτού 
«Μετζιτιέ». Είναι η πρώτη αναφε-
ρόμενη στην παγκόσμια ναυτική 
ιστορία επιχείρηση υποβρυχίου με 
τορπίλη.

1970
Το ζεύγος Κωνσταντίνου και Αμα-
λίας Καραμανλή υποβάλει αίτηση 
διαζυγίου σε γαλλικό δικαστήριο.

1987
Ξεσπά εξέγερση των Παλαιστινίων 
κατά των Ισραηλινών στη Λωρίδα 
της Γάζας και τη ∆υτική Όχθη, γνω-
στή και ως πρώτη Ιντιφάντα.

1990
Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς εκλέγε-
ται πρόεδρος της Σερβίας, στις πρώ-
τες ελεύθερες εκλογές έπειτα από 
50 χρόνια.

2002
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, 
Κόφι Ανάν, παραδίδει στην ελλη-
νοκυπριακή και την τουρκοκυπρια-
κή πλευρά το αναθεωρημένο σχέ-
διό του για επίλυση του Κυπριακού 
(«Σχέδιο Ανάν»).

2008
Σε κλίμα οδύνης κηδεύεται στο Νε-
κροταφείο του Παλαιού Φαλήρου 
ο 16χρονος μαθητής Αλέξανδρος 
Γρηγορόπουλος, που σκοτώθηκε 
από σφαίρα ειδικού φρουρού στα 
Εξάρχεια. Επαφές του πρωθυπουρ-
γού με τους πολιτικούς αρχηγούς 
και τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας. 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ χαϊδεύει τα αυτιά των 
κουκουλοφόρων» δηλώνει η Αλέκα 
Παπαρήγα και προκαλεί αίσθηση.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1859
Γεώργιος ∆ροσίνης, έλληνας 
ποιητής και πεζογράφος. (Θαν. 
3/1/1951)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1641
Άντονι Βαν Ντάικ, φλαμανδός ζω-
γράφος. (Γεν. 22/3/1599)

1971
Άλκης Θρύλος, φιλολογικό ψευδώ-
νυμο της Ελένης Ουράνη, ελληνί-
δα δοκιμιογράφος και κριτικός και 
πρώτη γυναίκα ακαδημαϊκός στην 
Ελλάδα. (Γεν. 1896)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

«Έργο με πιθανά οφέλη αλλά και πολλούς 
κινδύνους…» ο πλωτός σταθμός αερίου

9
ΔΕΚ
2016

«Φως» στο πολύ σοβαρό θέμα της κατασκευής και 
λειτουργίας υπεράκτιου σταθμού παραλαβής και αεριο-
ποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στο θρακικό πέ-
λαγος, από τον Όμιλο Κοπελούζου, ρίχνει με συνέντευξή 
του στη «ΓΝΩΜΗ» ο καθηγητής Αχιλλέας Χριστοφορί-
δης, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός στο Τμήμα Τεχνο-
λογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβά-
λας. Ο κ. Χριστοφορίδης απαντά αναλυτικά σε όλες τις 
απορίες που έχουν γεννηθεί στην τοπική κοινωνία και 
τους φορείς της περιοχής, σχετικά με το πολύπλοκο αυ-
τό έργο, με απλά και κατανοητά λόγια και παραδείγματα

Όπως επισημαίνει, το έργο είναι επικίνδυνο, γι’ αυ-
τό άλλωστε κι έχει καταταχθεί στην κατηγορία Sevezo 
ΙΙ, επισημαίνοντας πως, προκειμένου να εξασφαλιστούν 
οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη λειτουργία του, 
θα πρέπει να υπάρξει «ειλικρίνεια» από όλες τις εμπλε-
κόμενες πλευρές. Αναφέρεται ακόμη σε όλους τους πι-
θανούς κινδύνους που ελλοχεύουν, σε ατυχήματα σε 
άλλες περιοχές του κόσμου, στέκεται ιδιαίτερα στη θέ-
ση του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα πρέπει 
να είναι παρόν καθ’ όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος

Ο καιρός σήμερα

5
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Ανατολή - 07:29
Δύση - 16:49
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Μικρογνωμικά

Η ποιότητα, η νοστιμιά, 
το μεράκι επιβραβεύονται με 
τον καλύτερο τρόπο στην πε-
ρίπτωση της ΓΑΙΑ, που εδώ και 
χρόνια ξεχωρίζει με τα υπέρο-
χα χειροποίητα προϊόντα της, 
που έχουν θαυμαστές σε όλη 
την Ελλάδα και όχι μόνο. 

Όπως έγραψαν οι γυναίκες 
του συνεταιρισμού, δημοσιεύ-
οντας και μία ενδεικτική φω-
τογραφία – κολάζ με τα σχό-
λια των καταναλωτών, «σας 
ευχαριστούμε για τα όμορ-
φα σχόλιά σας, την ιδιαίτερη 
προτίμηση στα προϊόντα μας 
και τη στήριξη σας όλα αυ-
τά τα χρόνια!  Μας δίνετε δύ-
ναμη και συνεχίζουμε να πα-
ράγουμε στον τόπο που αγαπάμε, τον 
βόρειο Έβρο. Προμηθευτείτε τα αποκλει-
στικά χειροποίητα, παραδοσιακά προϊό-
ντα του συνεταιρισμού μας με ένα click 
στο www.gaia-evros.gr  Επικοινωνήσετε 

μαζί μας τηλεφωνικά στο 2556051100. 
Έχετε τους θερμότερους χαιρετισμούς 
των γυναικών της ΓΑΙΑ από το ακριτι-
κό Σπήλαιο!»

Κ.Η.

H ΓΑΙΑ, ένα διαμάντι του Έβρου 

Μια ξεχωριστή εικαστική προσέγγιση 

Μάγια μάγια 
H πίστη στις διάφορες μαγικές πρα-

κτικές είναι απρόσμενα εξαπλωμένη πα-
γκοσμίως, αν και με μεγάλες αποκλίσεις 
από χώρα σε χώρα, δείχνει μια νέα επι-
στημονική έρευνα. Ενδεικτικά, πάνω από 
το 40% των ανθρώπων - δηλαδή του-
λάχιστον οι τέσσερις στους δέκα - δη-
λώνουν πώς πιστεύουν ότι «ορισμένοι 
άνθρωποι είναι ικανοί να ρίξουν κατά-
ρες ή να κάνουν μαγικά που έχουν ως 
αποτέλεσμα να συμβούν άσχημα πράγ-
ματα σε κάποιον».

Ο Μπόρις Γκέρσμαν του Αμερικανι-
κού Πανεπιστημίου στην Ουάσινγκτον, 
ο οποίος έκανε τη σχετική δημοσίευση 
στο επιστημονικό περιοδικό «PLoS One», 

ανέλυσε στοιχεία για περισσότερους από 
140.000 ανθρώπους σε 95 χώρες, τα 
οποία προέκυψαν από δια ζώσης και τη-
λεφωνικές συνεντεύξεις. Η μελέτη εκτι-
μά ότι τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο 
άνθρωποι στη Γη πιστεύουν στη μαγεία 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε μεγαλύ-
τερο ή μικρότερο βαθμό. Στο παρελθόν 
αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι είναι 
διάχυτη η ιδέα πως ορισμένοι άνθρω-
ποι έχουν υπερφυσικές ικανότητες και 
μπορούν να προξενήσουν κακό σε άλ-
λους. Η νέα έρευνα είναι η πιο ολοκλη-
ρωμένη του είδους της και δείχνει ότι οι 
θρησκευόμενοι και οι γυναίκες είναι πιο 
επιρρεπείς στη μαγεία από ό,τι οι άνδρες.

Κ.Η. 

Στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου 
μνήμης για τη συμπλήρωση εκατό χρό-
νων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, 
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου σε συ-
νεργασία με τον ζωγράφο Απόστολο 
Ιτσκούδη και την ιστορικό τέχνης – επι-
μελήτρια εκθέσεων Ίριδα Κρητικού θα 
φιλοξενήσει στον χώρο περιοδικών εκ-
θέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Αλεξανδρούπολης την εικαστική εγκα-
τάσταση «ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ».

Σύμφωνα με τον δημιουργό και την 
επιμελήτρια της έκθεσης, πρόκειται για 
μια ενδελεχή μελέτη πάνω στο πορ-
τραίτο του Αγνώστου, που συνθέτει 
ιστορικά στοιχεία ης περιοχής της Θρά-
κης, όπου μετά την καταστροφή με-
τεγκαταστάθηκαν πολλοί πρόσφυγες.

Μέσα από την εγκατάσταση είκοσι 
δύο μονοχρωματικών πορτραίτων ίδιου 
μεγέθους, τοποθετημένων με τον τρόπο 
μιας προσευχής, ο Αποστόλης Ιτσκού-
δης, επιδιώκοντας όχι τόσο την πιστή 
αναπαράσταση των φωτογραφικών αρ-

χείων που χρησιμοποιεί ως αφετηρία, 
αλλά κυρίως, μια ανίχνευση της ατμό-
σφαιρας και της αίσθησης, επιχειρεί μια 
ψυχική συνομιλία των εικονιζόμενων με 
τον ίδιο και με τον θεατή.  Τα εγκαίνια 
της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το 
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 από τις 
18.00 έως τις 22.00.
Γ.Π.

Θεωρώ ότι η πανδημία έχει μπει 
ήδη σε άλλη φάση και είμαστε πο-
λύ κοντά στο να επιτύχουμε τον 
έλεγχό της. Ό,τι έχουμε καταφέ-
ρει οφείλεται κυρίως στον εμβο-
λιασμό και τη βελτιστοποίηση της 
ιατρικής φροντίδας και της φαρ-
μακολογικής αντιμετώπισης των 
νοσούντων αλλά και στο γεγονός 
ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
έχει μολυνθεί ήδη, κάποιοι ίσως 
και πάνω από μία φορά.  ..

Β. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΠΘ

Μετά από μια πολύ πετυχημέ-
νη καλοκαιρινή σεζόν, συνεχί-
ζοντας τις δράσεις που υπα-
γορεύει ο στρατηγικός μας 
σχεδιασμός για την ανάπτυξη 
όλης της περιοχής, βλέπουμε 
ανταπόκριση και ενδιαφέρον 
από τον κόσμο και τον χει-
μώνα. Πλέον τόσο η Αλεξαν-
δρούπολη, όσο και η Καβάλα 
έχουν καταστεί city break προ-
ορισμοί … . 
Α. ΤΣΩΝΗΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΜΘ

Βέτο που προβληματίζει 
Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας 

Γκέρχαρντ Κάρνερ ανακοίνωσε σήμερα ότι 
θα ψηφίσει κατά της διεύρυνσης της ζώνης 
του Σένγκεν στην Ρουμανία και την Βουλγα-
ρία κατά την σύνοδο των υπουργών Εσωτε-
ρικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ασκώντας βέ-
το στην είσοδο των δύο αυτών χωρών στην 
ζώνη της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Aντίθετα oι υπουργοί Εσωτερικών ανα-
μένεται να εγκρίνουν ομοφώνως την ένταξη 
της Κροατίας στην ζώνη του Σένγκεν. Ωστό-
σο, οι υπουργοί Εσωτερικών της Γαλλίας και 
της Γερμανίας δήλωσαν ότι υποστηρίζουν 
την ένταξη της Κροατίας, της Ρουμανίας και 
της Βουλγαρίας στην ζώνη ελεύθερης κυ-
κλοφορίας.

Γ.Π. 

Σφύρα κ έληξε
«Η συζήτηση λήγει» είπε ο Πρωθυ-

πουργός λήγοντας τον κοινοβουλευτικό 
διάλογο για το νομοσχέδιο για τις παρα-
κολουθήσεις και το σκάνδαλο υποκλο-
πών που τον έχει θέσει υπόλογο.

Διαφυγή αντί απαντήσεων, επέλεξε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης υπό τη σκιά των 
ερωτημάτων σύσσωμης της αντιπολί-
τευσης για το σκάνδαλο υποκλοπών, κι 
αφού προσήλθε για να δώσει απαντή-
σεις στο θέμα μετά από 4 καταθέσεις 
επερωτήσεων προς το πρόσωπό του, 
που είχαν προηγηθεί. 

Στο «ναό της δημοκρατίας» όλα αυτά
Γ.Π.

Photo   Shoot

Από τον εργοταξιάρχη της εταιρείας ΤΕΡΝΑ, Αθανάσιο Σταφυλίδη, ενημερώθηκε ο Αντιπεριφερει-
άρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, για την πορεία των εργασιών που αφορούν την προσγειάλωση 
του υποθαλάσσιου αγωγού LNG στην περιοχή ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Όπως διαπιστώ-
θηκε, το έργο προχωρά με εντατικούς ρυθμούς.
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Σε μια εποχή ενεργειακής 
κρίσης, η Αλεξανδρούπολη, 
ένας παραθαλάσσιος δήμος 
στη βορειοανατολική άκρη 
της Ελλάδας, πρωτοπορεί 
στην εκμετάλλευση πλέον 
οικονομικά αποδοτικής γεω-
θερμίας για θέρμανση. «Βε-
βαιωμένο γεωθερμικό πεδίο 
Αριστήνου- Τραϊανούπολης» 
αναγράφεται στην ταμπέ-
λα που βρίσκεται στον χώ-
ρο της γεώτρησης, η οποία 
έχει ανοίξει πολύ πριν το 
ξέσπασμα της πανδημίας, 
επιβεβαιώνοντας πως εκεί 
κάτι «τρέχει». Και αυτό που 
όντως «τρέχει», είναι ένα εμ-
βληματικό έργο για την αξι-
οποίηση του γεωθερμικού 
πεδίου χαμηλής ενθαλπίας 
Άνθειας-Αριστήνου που βρί-
σκεται περίπου 10χλμ έξω 
από την πόλη της Αλεξαν-
δρούπολης και το οποίο 
αποτελεί το μοναδικό γεω-
θερμικό πεδίο στην Ελλά-
δα όπου η θερμοκρασία του 
νερού που αντλείται αγγίζει 
τους 99 βαθμούς Κελσίου!

Η γεωθερμική ενέργεια 
δεν βρίσκεται πουθενά αλ-
λού εκτός από περιοχές με 
ευνοϊκά γεωλογικά χαρακτη-
ριστικά. Τέτοια είναι βαθιά 
τεκτονικά ρήγματα που επι-
τρέπουν στο νερό να διεισ-
δύσει βαθύτερα στον φλοιό 
της Γης και να θερμανθεί, ή 
ηφαιστειογενή που απελευ-
θερώνουν θερμότητα από 
πετρώματα πιο κοντά στην 
επιφάνεια του φλοιού. Η Ελ-
λάδα διαθέτει και τους δύο 
τύπους ρηγμάτων, που βρί-
σκονται κατανεμημένα κατά 
μήκος της ηπειρωτικής χώ-
ρας, κυρίως κατά μήκος της 
βόρειας Ελλάδας (Κεντρική 
και Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη) αλλά και σε πολλά 
νησιά.

Υπάρχουν περιοχές στην 
Ελλάδα που χαρακτηρίζο-
νται από πλούσιο γεωθερ-
μικό δυναμικό με προοπτι-
κές αξιοποίησης στο μέγιστο 
βαθμό, είτε για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας είτε 
για θέρμανση. Το πεδίο Άν-
θειας-Αριστήνου θεωρείται 
ως ένα από τα σημαντικό-
τερα ελληνικά γεωθερμικά 

πεδία, κυρίως λόγω της δι-
αθεσιμότητας γεωθερμικού 
ρευστού θερμοκρασίας άνω 
των 90 ⁰C και των δυνατο-
τήτων του για εκμετάλλευ-
ση.

Το γεωθερμικό πεδίο 
της Αλεξανδρούπολης

Η ιδέα της χρήσης γεω-
θερμικής ενέργειας στην Ελ-
λάδα δεν είναι καινούργια. 
Πίσω στα μέσα της δεκαετί-
ας του 1980, η Δημόσια Επι-
χείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
άρχισε τις προσπάθειες πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από γεωθερμική ενέρ-
γεια σε ελληνικά νησιά, αλλά 
για κάποιους λόγους δεν 
προχώρησαν. Το ενδιαφέ-
ρον για τη γεωθερμική ενέρ-
γεια στην Ελλάδα αναζωπυ-
ρώθηκε πριν καν ξεκινήσει η 
ενεργειακή κρίση. Η «πρά-
σινη» μετάβαση είναι πάντα 
στο μενού των συζητήσεων 
του πρωθυπουργού, ο οποί-
ος έχει επανειλημμένα εκ-
φράσει τη φιλοδοξία του για 
την καθιέρωση της Ελλάδας 
ως κόμβου «πράσινης», αλ-
λά και «γαλάζιας» (με την 
αξιοποίηση των θαλασσών) 
ενέργειας για την Ευρώπη. 
Tα τελευταία χρόνια έχουν 
καταγραφεί θετικές πρωτο-
βουλίες σε σχέση με τη χρή-
ση γεωθερμικής ενέργειας 
χαμηλών θερμοκρασιών για 
τη λειτουργία εγκαταστάσε-
ων θερμοκηπίου.

Συνολικά υπάρχουν πε-
ρισσότερα από 350 στρέμ-
ματα γεωθερμικών θερμο-
κηπίων, το 95% των οποίων 
βρίσκεται στη Βόρεια Ελλά-
δα, και όπου ο κύριος όγκος 
των παραπάνω έργων υλο-
ποιήθηκε μέσα στην τελευ-
ταία επταετία. Σήμερα, τρία 
από τα σημαντικότερα γε-
ωθερμικά πεδία στη Βό-
ρεια Ελλάδα εντοπίζονται 
στον Ακροπόταμο του δή-
μου Παγγαίου, στο Ερατινό 
στη Χρυσούπολη Καβάλας 
και στο Αρίστηνο στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης, το οποίο 
είναι και το πρώτο που αξι-
οποιείται για τηλεθέρμανση 
κτιρίων.

«Το ξεκλείδωμα του γε-

ωθερμικού πεδίου χαμηλής 
ενθαλπίας Άνθειας-Αριστή-
νου είναι ο σημαντικότερος 
στόχος του στρατηγικού 
σχεδίου της Αλεξανδρού-
πολης για μια ανθεκτική 
τοπική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Άμεση 
επιδίωξή της είναι να εξε-
λιχθεί σε μια βιώσιμη πόλη 
και ένας τρόπος για να το 
επιτύχει είναι να αξιοποιή-
σει νέα και καθαρή ενέργεια 
που είναι διαθέσιμη σε το-
πικό επίπεδο, όπως είναι η 
γεωθερμία», παρεμβαίνει ο 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
και εξωτερικός συνεργάτης 
του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης για το ευρωπαϊκό έργο 
IRIS, κ. Κωνσταντίνος Λυ-
μπερόπουλος.

Η Αλεξανδρούπολη εί-
ναι το διοικητικό κέντρο 
της Περιφερειακής Ενότη-
τας Έβρου και αποτελεί πύλη 
διασύνδεσης μεταξύ μεσο-
γειακών και ασιατικών χω-
ρών. Αυτή η όμορφη παρα-
θαλάσσια πόλη, προκειμένου 
να σχεδιάσει τα επόμενα βή-
ματα για την περαιτέρω αξι-
οποίηση της γεωθερμίας σε 
αστική τηλεθέρμανση, συ-
νεργάστηκε με ένα δίκτυο 
«έξυπνων» και βιώσιμων πό-
λεων (όπως είναι το Γκέτε-
μποργκ στη Σουηδία, η Ου-
τρέχτη στην Ολλανδία και η 
Νίκαια στη Γαλλία) στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού έργου 
IRIS Smart Cities.

Το ευρωπαϊκό έργο IRIS 
αποτελεί μέρος του προ-
γράμματος Horizon 2020 και 
προσφέρει καινοτόμες και 
επαναλαμβανόμενες λύσεις 
στους τομείς του περιβάλλο-
ντος, των ανανεώσιμων πη-

γών ενέργειας, της έξυπνης 
κινητικότητας και ευρύτερα 
της πόλης του αύριο. Το έρ-
γο που ξεκίνησε τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 συγκεντρώ-
νοντας 41 εταίρους από 7 
χώρες, υποστηρίζει τις χα-
ρακτηριζόμενες από το έργο 
ως πόλεις-“φάρους”, Ουτρέ-
χτη, Γκέτεμποργκ και Νίκαια 
και ακολούθως τις Βάασα 
στη Φινλανδία, Αλεξανδρού-
πολη, Σάντα Κρουζ Τενερί-
φης και Φοσκάνι στη Ρουμα-
νία, στην προσπάθειά τους 
να επιτύχουν μια καλύτερη 
και πιο βιώσιμη αστική ποι-
ότητα ζωής.

Ένα ταχέως αυξανόμενο 
ποσοστό (σήμερα 75%) του 
πληθυσμού της ΕΕ ζει σε 
αστικές περιοχές, χρησιμο-
ποιώντας το 70% των διαθέ-
σιμων ενεργειακών πόρων. 
Οι πόλεις πρέπει να παρέ-
χουν λύσεις για να αυξήσουν 
σημαντικά την αποδοτικό-
τητα των πόρων τους μέσω 
δράσεων που αφορούν τα 
ενεργειακά συστήματα, την 
κινητικότητα και την ποιό-
τητα του αέρα. «Επομένως, 
υπάρχει ανάγκη για στρα-
τηγικές που βοηθούν τις 
πόλεις να ενσωματώνουν 
έξυπνα τις τεχνολογικές 
εφαρμογές και να λειτουρ-
γούν ως πρότυπα ολοκλη-
ρωμένων λύσεων μεγάλης 
κλίμακας. Το πρόγραμμα 
IRIS προσφέρει μια εξαιρε-
τική ευκαιρία ανάδειξης των 
μεγάλων δυνατοτήτων των 
πόλεων», υποστηρίζει ο κ. 
Λυμπερόπουλος.

Το ταξίδι του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Στο Αρίστηνο Αλεξαν-

δρούπολης υπάρχει ένα βε-
βαιωμένο γεωθερμικό πεδίο 
χαμηλής ενθαλπίας έκτα-
σης 20.000 στρεμμάτων το 
οποίο ο Δήμος είχε εκμισθώ-
σει το 2013 από το ελληνικό 
Δημόσιο έναντι 93.140,00 
€/ έτος. Το πόσο, μετά από 
ενέργειες της Αντιδημάρχου 
Διοικητικών και Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, Ενέργειας, 
Φυσικών Πόρων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και Δ.Ε. 
Τραϊανούπολης, κα. Ελένης 
Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου, 
μειώθηκε στις 13.626,48 
€/ έτος.

Το ταξίδι του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης για την εκμε-
τάλλευση του γεωθερμικού 
πεδίου ήταν μακρύ, όπως 
περιγράφει η ίδια: «Η προ-
σπάθεια για τη διεκδίκηση 
και εκμετάλλευση του γε-
ωθερμικού πεδίου ξεκίνησε 
το 2012, από τον τότε Αντι-
δήμαρχο Ενέργειας και Φυ-
σικών Πόρων Αλεξανδρού-
πολης κ. Ιωάννη Φαλέκα. Τα 
δικαιώματα διαχείρισης του 
επιβεβαιωμένου γεωθερμι-
κού πεδίου Αριστήνου εκ-
μισθώθηκαν στο Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης το 2013 και 
το 2016 κατασκευάσθηκε 
μια παραγωγική γεώτρηση 
βάθους 500m, η οποία πα-
ράγει ρευστά θερμοκρασί-
ας πάνω από 90°C. Το 2021 
πιστοποιήθηκαν οι 99ο C».

Το υπό κατασκευή έργο 
θεωρείται ως το πρώτο βή-
μα αξιοποίησης της διαθέσι-
μης γεωθερμικής ενέργειας 
για τηλεθέρμανση δημόσι-
ων κτηρίων και θέρμανση 
θερμοκηπίων. Στο έργο χρη-
σιμοποιείται δίκτυο διανο-
μής μήκους 14,3-18 km και 

συνολικής θερμικής ισχύ-
ος που υπολογίζεται στα 
10 MW, ενώ προβλέπεται η 
κατασκευή θερμικού σταθ-
μού με πλακοειδείς εναλ-
λάκτες θερμότητας, διανο-
μείς νερού και συστήματα 
αυτοματισμού καθώς και 2 
γεωτρήσεων επανεισαγω-
γής, βάθους 500-550m η 
κάθε μια.

«Η πρώτη φάση του προ-
γράμματος περιλαμβάνει 
την αστική τηλεθέρμανση, 
η οποία θα θερμάνει 16 δη-
μόσια κτίρια συμπεριλαμβα-
νομένου του Παιδικού Χω-
ριού SOS και την αγροτική 
τηλεθέρμανση, για παραγω-
γικές επενδύσεις και θερ-
μοκήπια. Η δεύτερη φάση 
αφορά την αστική τηλεθέρ-
μανση 8 οικισμών της πε-
ριοχής (1000 νοικοκυριών 
περίπου) και ήδη συντάσ-
σεται η τεχνική έκθεση για 
αυτή την χρηματοδότηση, 
ενώ παράλληλα εξετάζεται 
και η δυνατότητα παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας», 
συμπληρώνει η Αντιδήμαρ-
χος κ. Ιντζεπελίδου.

Η επένδυση για την κα-
τασκευή του δικτύου γεω-
θερμικής τηλεθέρμανσης 
ανήλθε σε 6,2 εκατ. Ευ-
ρώ. Το έργο ήταν επιλέξι-
μο για χρηματοδότηση από 
το Περιφερειακό Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα του ΕΤΠΑ 
2014-2020 της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, το οποίο χρηματο-
δότησε το 95,31% του. Το 
υπόλοιπο 4,69% επενδύθη-
κε από ίδια κεφάλαια του 
Δήμου.
dikaiologhtika.gr

H Αλεξανδρούπολη πρωτοπορεί 
«ξεκλειδώνοντας» τη γεωθερμία

ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ: “Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
ΤΟ 2012 ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Γ. ΦΑΛΕΚΑ»  

Το υπό κατασκευή έργο θεωρείται 
ως το πρώτο βήμα αξιοποίησης της 
διαθέσιμης γεωθερμικής ενέργειας για 
τηλεθέρμανση δημόσιων κτηρίων και 
θέρμανση θερμοκηπίων, σημειώνεται 
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Την διαπίστωση ότι η Αλε-
ξανδρούπολη βρίσκεται στις 
πρώτες προτιμήσεις των του-
ριστών για την Πρωτοχρονιά, 
επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος των 
Ξενοδόχων Θράκης Απόστο-
λος Παλακίδης.

Η Αλεξανδρούπολη εδώ 
και ενάμιση μήνα παρουσιά-
ζει υψηλή πληρότητα, όπως 
ανέφερε, διότι είναι μια πε-
ριοχή με ήπιο κλίμα, προσφέ-
ρεται για city break και θε-
ωρείται εύκολος προορισμός 
για εορταστικό τριήμερο. Την 
προτιμούν εγχώριοι και ξένοι 
τουρίστες, κυρίως Βαλκάνιοι, 
οι οποίο ταξιδεύουν εκτός χώ-
ρας ειδικά την Πρωτοχρονιά 
για να γιορτάσουν σε κάποιο 
ξενοδοχείο.

«Είναι 1η επιλογή για Βούλ-
γαρους, Τούρκους, αλλά και 
Έλληνες. Εκτός αυτού είναι 
μια πόλη που αποκτά πλέον 
και άλλο στρατηγικό χαρα-
κτήρα, οπότε με την ανάπτυ-
ξη της ενεργειακής ταυτότητας 
θα δημιουργήσει ένα ρεύμα 
επισκεπτών και μέσα στο χει-
μώνα» δήλωσε ο κ. Παλακίδης 

στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
Το ενεργειακό κόστος βέ-

βαια έχει οδηγήσει σε μια 
άνοδο στις τιμές διαμονής, 
όχι δραματική, αφού όπως 
διευκρίνισε, οι ξενοδόχοι της 
Θράκης είναι συνετοί και έχουν 
προχωρήσει σε λογικές αυξή-
σεις.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες 
στην Αλεξανδρούπολη συνδυ-
άζουν τα χαρακτηριστικά μιας 
12μηνης λειτουργίας, αφού 
εκτός των εταιρικών πελα-
τών τους, έχουν αναπτυχθεί 
και διάφορα είδη τουρισμού, 
όπως ο συνεδριακός που βο-
ηθούν στην επιβίωση τους σε 
αντίθεση με τα ξενοδοχεία στο 
υπόλοιπο τμήμα του νομού, 
όπου η μείωση των αποστά-
σεων ελαχιστοποιεί την ανά-
γκη για διαμονή εκεί.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, 
ότι η Αλεξανδρούπολη αντέ-
χει την δημιουργία περισσό-
τερων ξενοδοχείων 12μηνης 
λειτουργίας. Σύμφωνα με τον 
κ. Παλακίδη, «το μόνο που θα 
μπορούσε να συμβεί είναι η 
στροφή στα εποχιακά ξενο-

δοχεία, αφού ο καλοκαιρινός 
χαρακτήρας της πόλης ανα-
πτύσσεται τελευταία, έτσι που 
στο μέλλον αυτό που μπορού-
με να δούμε είναι τα season 
ξενοδοχεία. Γι’ αυτό κάποιοι 
επιχειρηματίες σε πιο μικρά 
καταλύματα θα μπορούσαν 
να επενδύσουν στην εποχια-
κή λειτουργία. Εμείς θα τους 
καλοδεχθούμε και θα τους κα-
τευθύνουμε» πρόσθεσε.

Με καλές πληρότητες πο-

ρεύεται προς τα Χριστού-

γεννα η ΑΜΘ

 Με σταθερά βήματα και 
καλές πληρότητες πορεύεται 
προς τα Χριστούγεννα και η 

περιοχή της Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, που επεν-
δύει στον 12μηνο τουρισμό, 
όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο εντεταλμένος σύμβουλος 
Τουρισμού της ΠΑΜ-Θ Αθα-
νάσιος Τσώνης.

«Μετά από μια πολύ πε-
τυχημένη καλοκαιρινή σεζόν, 
συνεχίζοντας τις δράσεις που 
υπαγορεύει ο στρατηγικός μας 
σχεδιασμός για την ανάπτυξη 
όλης της περιοχής, βλέπου-
με ανταπόκριση και ενδιαφέ-
ρον από τον κόσμο και τον χει-
μώνα.

Πλέον τόσο η Αλεξαν-
δρούπολη, όσο και η Καβάλα 
έχουν καταστεί city break προ-

ορισμοί και σημειώνουν πο-
λύ υψηλές πληρότητες, ενώ 
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον 
από τους επισκέπτες και για 
την Ξάνθη, που προσφέρεται 
για χειμερινός προορισμός και 
εξορμήσεις στη φύση, όπως 
και τη Δράμα και την Κομο-
τηνή.

Την ίδια ώρα, εκτός από το 
θεματικό πάρκο της Ονειρού-
πολης, βλέπουμε αντίστοιχη 
πρωτοβουλία για τη δημιουρ-
γία θεματικού πάρκου (το Πάρ-
κο του Πινόκιο) και στην Κο-
μοτηνή, όπως επίσης και τη 
δημιουργία χριστουγεννιάτι-
κου χωριού στο Σουφλί και αλ-
λού. Είναι σημαντικό να ενι-

σχύεται με αυτόν τον τρόπο 
το έργο της Περιφέρειας που 
έχει επενδύσει πολύ δυναμι-
κά στον τουρισμό και ήδη τα 
αποτελέσματα είναι εμφανή», 
υπογράμμισε ο κ.Τσώνης.

Η Αλεξανδρούπολη στις πρώτες προτιμήσεις 
τουριστών για την Πρωτοχρονιά

ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ, ΚΥΡΙΩΣ 
ΒΑΛΚΑΝΙΟΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΛΑΚΙΔΗ

Καλή κίνηση και στην υπόλοιπη ΑΜΘ

Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στις πρώτες προτιμήσεις των 
τουριστών για την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τους ξενοδόχους

Η Αλεξανδρούπολη εδώ και 
ενάμιση μήνα παρουσιάζει 
υψηλή πληρότητα, διότι είναι 
μια περιοχή με ήπιο κλίμα, 
προσφέρεται για city break 
και θεωρείται εύκολος προ-
ορισμός για εορταστικό τριή-
μερο. Την προτιμούν εγχώριοι 
και ξένοι τουρίστες, κυρίως 
Βαλκάνιοι

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΑΚΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 
ΘΡΑΚΗΣ

Στο πλαίσιο της   Κοινωνι-
κής υποστήριξης των Ευαίσθη-
των Ομάδων Πληθυσμού, για 
την αντιμετώπιση των συνε-
πειών της ανθρωπιστικής κρί-
σης, ο Δήμος Ορεστιάδας και ο 
Δήμος Διδυμοτείχου, θα διανέ-
μουν τρόφιμα και βασικά είδη 
υλικής συνδρομής  δια μέσου 
του Προγράμματος Επισιτιστι-
κής Βοήθειας (ΤΕΒΑ), από  την 
Τετάρτη  14 Δεκεμβρίου 2022  
έως και την Πέμπτη 15 Δεκεμ-
βρίου 2022.

Τηρώντας όλα τα απαραίτη-
τα μέτρα προστασίας, για την 
πρόληψη της μετάδοσης του 
κορωνοϊού τόσο για τους πολί-
τες όσο και για τους εργαζομέ-
νους, η διανομή θα πραγματο-
ποιηθεί , κατόπιν τηλεφωνικής 
ειδοποίησης- ραντεβού και  θα 
διανεμηθούν τα παρακάτω εί-
δη, στις παρακάτω συσκευα-
σίες, και σε ποσότητες ανάλο-

γες με τα μέλη-μέγεθος, κάθε 
νοικοκυριού.
• Είδη Παντοπωλείου: 
• τυρί φέτα(400-600γρ),
• γραβιέρα ( 300γρ), 
• γάλα υπερύψηλης θερμο-

κρασίας (1λίτρου), 
• αλεύρι (1 κιλού), 
• κονσέρβα τόνου σε ελαιόλα-

δο (160γρ), 
• κονσέρβα σαρδέλα σε ελαι-

όλαδο (100γρ) 
• ρύζι Καρολίνα (500γρ), 
• ζυμαρικά (500γρ),
• φασόλια (500γρ), 
• ρεβίθια (500γρ)
• φακές (500γρ), 
• ζάχαρη, (1κιλού), 
• χυμός ντομάτας (500γρ),
• ελαιόλαδο (1λίτρου), 
• ηλιέλαιο  (1λίτρου),

Τα  σημεία διανομής θα 
είναι: 

- Για τον Δήμο Ορεστιάδας, 
στον χώρο του Κέντρου Κοι-
νότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ 
Εθνομαρτύρων 98 (παλιά δι-
καστήρια), από την Τετάρτη 
14 Δεκεμβρίου 2022 08:00 
– 17.00 και την Πέμπτη 15 

Δεκεμβρίου  2022,  από τις 
08:00-15:00.

 - Για τον Δήμο Διδυμοτεί-
χου, το σημείο  διανομής η ημε-
ρομηνία και το ωράριο εξυπη-
ρέτησης ωφελούμενων ,   θα 

οριστικοποιηθεί με νέα ανακοί-
νωση  με το νέο έτος.

Παρακαλούνται όλοι όσοι 
είναι δικαιούχοι του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ) 
και θα λάβουν  προγραμματι-

σμένο ραντεβού κατόπιν τηλε-
φωνικής ειδοποίησης ,να προ-
σέρχονται με την ταυτότητά 
τους  και τον ΑΜΚΑ  τους στο 
σημείο διανομής του φορέα 
υποστήριξής τους, στη μέρα και 

την ώρα  έχει συμφωνηθεί , για 
να αποφευχθεί ο συνωστισμός 

- Τα  είδη θα παραδίδονται 
σε πλαστικές σακούλες χειρός 
Για την καλύτερη εξυπηρέτη-
σή τους, οι ωφελούμενοι να 
έχουν μαζί τους  ανθεκτικές  
τσάντες μεταφοράς  ή καρο-
τσάκια λαϊκής.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι 
το «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δή-
μου Ορεστιάδας » θα πραγ-
ματοποιήσει κατ’ οίκον δια-
νομές από τις 15 Δεκεμβρίου 
2022, στις Δημοτικές Ενότητες 
Ν. Βύσσας, Τριγώνου και Κυ-
πρίνου, προκειμένου οι ωφε-
λούμενοι του προγράμματος 
να εξυπηρετηθούν άμεσα και 
χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση .

Πληροφορίες στα παρακά-
τω τηλέφωνα:

• Δήμος Ορεστιάδας: Κέ-
ντρο Κοινότητας με Παράρτη-
μα ΡΟΜΑ Δήμου Ορεστιάδας, 
τηλ. 2552 081 375.

• Δήμος Διδυμοτείχου: Κέ-
ντρο Κοινότητας με Παράρτη-
μα ΡΟΜΑ Δήμου Διδυμοτείχου 
τηλ. 2553 023 480.

Ορεστιάδα-Διδυμότειχο: Διανομή τροφίμων 
στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ
Τα προϊόντα και τα 
σημεία διανομής
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Ο Βαγγέλης Μανωλόπου-
λος καθηγητής Φαρμακολο-
γίας ΔΠΘ και πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Φαρμα-
κολογίας θεωρεί ότι η πανδη-
μία έχει μπει ήδη σε άλλη φάση 
και ότι είμαστε πολύ κοντά στο 
να επιτύχουμε τον έλεγχό της

— Πώς εξηγείτε την έξαρ-

ση των ιώσεων και την αρ-

κετά πρώιμη εμφάνιση της 

γρίπης;

Υπάρχει πράγματι μια έξαρ-
ση των ιώσεων φέτος, την 
αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, 
πολλοί μάλιστα την έχουμε 
υποστεί ήδη. Όχι ένας αλλά 
τρεις αναπνευστικοί ιοί (ο RSV, 
ο ιός της γρίπης αλλά και ο 
SARS-CoV-2) έχουν έντονη 
παρουσία και στη χώρα μας και 
δημιουργούν τις συνθήκες για 
έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα. 
Είναι αξιοσημείωτο το ότι φέ-
τος η γρίπη έκανε την εμφά-
νισή της πολύ νωρίς, ήδη από 
τον Αύγουστο. Τα περιοριστικά 
μέτρα των δύο προηγούμενων 
χρόνων την είχαν σχεδόν εξα-
φανίσει, με αποτέλεσμα η φυ-
σική ανοσία του οργανισμού 
απέναντι στον ιό αυτό να έχει 
μειωθεί σημαντικά.

Η άρση των μέτρων και η 

γενικότερη χαλάρωσή μας ως 
προς τις συναναστροφές και τη 
μη χρήση της μάσκας τής έδω-
σαν χώρο να επανέλθει δριμύ-
τερη. Μάλιστα, τα συμπτώματα 
φέτος είναι ιδιαίτερα έντονα 
και στα βρέφη και στα μικρά 
παιδιά. Μια άλλη πιθανή αιτία 
που βρίσκεται υπό διερεύνη-
ση είναι η αυξημένη ευαισθη-
σία που δημιουργεί η νόσηση 
από Covid-19.

— Πώς σχολιάζετε την επι-

στροφή των ανεμβολία-

στων υγειονομικών; Ποια 

προβλήματα μπορεί να δη-

μιουργήσει;

Θεωρώ την απόφαση αυτή 
εσφαλμένη για πολλούς λό-
γους. Οι ανεμβολίαστοι υγει-
ονομικοί λειτούργησαν στους 
δύσκολους μήνες της πανδη-
μίας με έναν αδικαιολόγητο, 
μεσαιωνικού τύπου φανατι-
σμό κατά της επιστήμης που 
έχουν κληθεί να υπηρετήσουν 
μέσα στις δομές υγείας. Η άρ-
νησή τους να αποδεχτούν τα 
επιστημονικά δεδομένα δημι-
ουργεί αμφιβολίες για το κατά 
πόσο μπορούν να αντεπεξέλ-
θουν στις απαιτήσεις του υγει-
ονομικού έργου γενικότερα. 
Οι δημόσιες δομές υγείας στη 

χώρα μας έχουν πολλά προ-
βλήματα ήδη και το τελευταίο 
που χρειάζονται είναι εργαζό-
μενους που δεν πιστεύουν, λό-
γω άγνοιας ή ιδεοληψίας, στις 
θεμελιώδεις αρχές της ιατρι-
κής επιστήμης.

— Η λοίμωξη από γρίπη 

μειώνει το κίνδυνο λοίμω-

ξης από κορωνοϊό;

Μεγάλες επιδημιολογικές 
μελέτες από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο και τις ΗΠΑ, που δημο-
σιεύτηκαν πρόσφατα, δείχνουν 
πράγματι ότι η λοίμωξη από 
γρίπη πιθανόν να μειώνει το 
κίνδυνο λοίμωξης από κορω-
νοϊό. Αυτό ίσως οφείλεται στο 
γεγονός ότι η ενεργοποίηση 
της ανοσιακής μας απάντησης 
μετά την πρώτη λοίμωξη μει-
ώνει τις πιθανότητες ταυτό-
χρονης λοίμωξης με τον άλ-
λο ιό. Βέβαια, αυτή είναι μόνο 

μια αρχική παρατήρηση και θα 
χρειαστούν περισσότερα δεδο-
μένα για να τεκμηριωθεί. Και 
σίγουρα μια τέτοια σκέψη δεν 
αποτελεί λόγο για να αφεθού-
με να μολυνθούμε από τον ιό 
της γρίπης, απλοϊκά θεωρώ-
ντας τον ως ασπίδα για το κο-
ρωνοϊό.

— Όσον αφορά τον κορω-

νοϊό και την επόμενη μέρα, 

πιστεύετε ότι βρισκόμαστε 

ήδη στον επίλογο της παν-

δημίας;

Θεωρώ ότι η πανδημία έχει 
μπει ήδη σε άλλη φάση και εί-
μαστε πολύ κοντά στο να επι-
τύχουμε τον έλεγχό της. Ό,τι 
έχουμε καταφέρει οφείλεται 
κυρίως στον εμβολιασμό και 
τη βελτιστοποίηση της ιατρι-
κής φροντίδας και της φαρμα-
κολογικής αντιμετώπισης των 
νοσούντων αλλά και στο γε-

γονός ότι μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού έχει μολυνθεί ήδη, 
κάποιοι ίσως και πάνω από μία 
φορά. Αποτέλεσμα όλων αυ-
τών είναι η ανάπτυξη ανοσίας 
στον πληθυσμό. Επίσης, έχει 
περάσει ακριβώς ένας χρόνος 
από την εμφάνιση του στελέ-
χους και των διάφορων υπο-
παραλλαγών του και το γνω-
ρίζουμε αρκετά καλά. Είναι 
πλέον σαφές ότι είναι λιγότε-
ρο επιβαρυντικό από το Δέλ-
τα ή ακόμα και από το αρχικό. 
Όσο περνάει ο καιρός, μειώνε-
ται η πιθανότητα να προκύψει 
κάποιο νέο, πιο επιβαρυντικό 
στέλεχος. Συνολικά τα δεδο-
μένα αυτά επιτρέπουν να εκ-
φράσουμε μια συγκρατημένη 
αισιοδοξία.

— Τι δεν γνωρίζουμε ακόμη 

για τον κορωνοϊό;

Υπάρχουν ακόμα πολλά που 

δεν ξέρουμε, άρα δεν θα πρέ-
πει να επιτρέψουμε στον εαυ-
τό μας ως μεμονωμένα άτομα, 
ως κοινωνία αλλά και ως ια-
τρική κοινότητα κανέναν εφη-
συχασμό. Για παράδειγμα, αυτό 
που θα εξακολουθήσει να μας 
απασχολεί όλο και περισσότε-
ρο τους επομένους μήνες, ίσως 
και χρόνια, είναι το σύνδρομο 
Long Covid, δηλαδή η κατά-
σταση κατά την οποία ένα άτο-
μο εξακολουθεί να εκδηλώνει 
κάποια συμπτώματα ακόμα και 
πολύ καιρό μετά την αρνητικο-
ποίηση του ιού από τον οργα-
νισμό. Συνεχίζουμε να αναζη-
τούμε εξηγήσεις και τρόπους 
αντιμετώπισης. Δεν θα ησυχά-
σουμε έως ότου το δυσάρεστο 
κεφάλαιο «κορωνοϊός κλείσει 
οριστικά για την ανθρωπότητα.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε 
στην έντυπη LIFO.

«Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί λειτούργησαν 
με μεσαιωνικό φανατισμό κατά της επιστήμης»

ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ            

θεωρεί ότι η πανδημία έχει μπει ήδη σε 
άλλη φάση και ότι είμαστε πολύ κοντά στο 
να επιτύχουμε τον έλεγχό της 

Ακατέργαστη κάνναβη βά-
ρους 209,5 γραμμαρίων βρή-
καν οι αστυνομικοί του τμή-
ματος δίωξης ναρκωτικών 

της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Αλεξανδρούπολης, σε 
έρευνα που έκαναν εχθές το 
μεσημέρι, με τη συνδρομή 

εκπαιδευμένου αστυνομικού 
σκύλου, στο σπίτι ενός Έλλη-
να, κατοίκου Αλεξανδρούπο-
λης. Η κάνναβη βρέθηκε σε 
δύο συσκευασίες και κατα-
σχέθηκε, όπως και μία ηλε-
κτρονική ζυγαριά που επίσης 
εντοπίστηκε στην οικία του 
άνδρα που συνελήφθη. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των 
αστυνομικών Αρχών Στους Μεταξάδες Διδυμο-

τείχου θα πραγματοποιηθεί στις 
11 Δεκεμβρίου το 28ο Πανέ-
βριο Συνέδριο Συλλόγων και 
Ομάδων Εθελοντών Αιμοδο-

τών του νομού. Θα ξεκινήσει 
στις 11:30 το πρωί της ερχό-
μενης Κυριακής στην αίθουσα 
του Πνευματικού Κέντρου της 
κοινότητας και στη διάρκειά του 
θα γίνουν ενημερώσεις για τα 
νέα επιστημονικά δεδομένα και 
τις νέες διαδικασίες στην αιμο-

δοσία. Ως είθισται, θα αποδο-
θούν και έπαινοι σε μέλη της 
Ένωσης Συλλόγων και Ομά-
δων Εθελοντών Αιμοδοτών 
Έβρου, που ξεχώρισαν για την 
προσφορά τους μέχρι τώρα και 
αποτελούν παράδειγμα προς 
μίμηση. 

Την Κυριακή το 28ο Πανέβριο Συνέδριο 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Στους Μεταξάδες 

Σύλληψη για κατοχή 209 γρ 
ακατέργαστης κάνναβης 
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της Κικής Ηπειρώτου 
«Το νομοσχέδιο για τη δευ-

τεροβάθμια περίθαλψη κλεί-
νει τις πόρτες των νοσοκομεί-
ων για τους πολίτες, είναι ένα 
έκτρωμα και είναι το πρώτο 
που θα πρέπει να καταργηθεί», 
λέει στη ΓΝΩΜΗ το μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σωματείου Υπαλλήλων Κρα-
τικών Νοσοκομείων Έβρου 
Χριστόδουλος Μεντζίδης. Πα-
ράλληλα, εκφράζει τον προ-
βληματισμό του για το γεγο-

νός ότι το Σωματείο δεν έχει 
αντιδράσει δυναμικά κατά του 
νομοσχεδίου, κάτι που φάνηκε 
και από την ισχνότατη συμμε-
τοχή των εργαζομένων στην 
πρόσφατη απεργιακή κινητο-
ποίηση.

«Καταργώντας το δικαίω-
μα της πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης των για-
τρών του ΕΣΥ στο δημόσιο 
νοσοκομείο και δίνοντας τη 
δυνατότητα της μερικής απα-
σχόλησης, οδηγούμαστε σε 

περαιτέρω αύξησης των δα-
πανών για την ιδιωτική υγεία, 
όπου ήδη, φτάνουν στο 40%. 
Με το νομοσχέδιο, το ποσο-
στό αυτό θα εκτοξευτεί. Θα 
πηγαίνει ο κόσμος στο ιδιω-
τικό ιατρείο ή στην ιδιωτική 
κλινική, θα τον βλέπει ο για-
τρός και για να χειρουργηθεί 
θα πρέπει να πληρώνει από 
την τσέπη του. Το δικαίωμα 
στη δημόσια υγεία, περίθαλ-
ψη και νοσηλεία είναι αναφαί-
ρετο και αυτό το νομοθέτημα, 
το καταργεί στην πράξη, είναι 
τρομερά σκληρό. Εξάλλου, εί-
χαμε το προηγούμενο διάστη-
μα και τα απογευματινά χει-
ρουργεία, άλλο ένα έκτρωμα 
κι ένα χτύπημα σε όλους μας» 
σημειώνει ο κ. Μεντίζης, ενώ 
σχολιάζοντας τη «φιλοσοφία» 
του  νομοσχεδίου, αναφέρει: 
«Θέλουν λένε να αυξήσουν 
το εισόδημα στους γιατρούς 
του ΕΣΥ, λόγω της αδυναμίας 
και αδιαφορίας τους να ενι-
σχύσουν το δημόσιο σύστημα 
υγείας. Αντί να προσλάβουν 
προσωπικό, να ανοίξουν όλες 
οι αίθουσες χειρουργείων και 
να εξυπηρετείται ο κόσμος… 

Δεν μπορεί ο πολίτης να πη-
γαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο 
και να του λένε πλήρωσε, όταν 
ο πληθωρισμός και το κόστος 
ζωής έχουν φτάσει στα επίπε-
δα που είναι σήμερα. Το χει-
ρότερο σενάριο θα είναι να 
χρειάζεται ένας άνθρωπος πε-
ρίθαλψη και να μην έχει να 
πληρώσει».

Σε επίσκεψη της αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Υγείας Μί-
νας Γκάγκα στο νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης, το καλο-
καίρι, ο κ. Μεντίζης εξέφρασε 
τον προβληματισμό του για το 
γεγονός ότι η όποια ενίσχυ-
ση του ΕΣΥ είναι επιφανειακή. 
Εξάλλου, ο προϋπολογισμός 
πέρσι μειώθηκε κατά 180 εκ 
ευρώ, ενώ οι μόνιμες προ-
σλήψεις έχουν αντικαταστα-
θεί από τις διαρκείς ανανεώ-
σεις συμβάσεων επικουρικών 
γιατρών. Η προκήρυξη 3Κ που 
είναι σε εξέλιξη και αφορά την 
πρόσληψη 3.700 νοσηλευτών 
και νοσηλευτριών δεν αναμέ-
νεται να έχει κάποιο αποτέ-
λεσμα πριν το καλοκαίρι του 
2023, ενώ και τότε, τα κενά 
δεν μπορούν σε καμία περί-

πτωση να καλυφθούν. 
Κι όλα αυτά, την στιγμή που 

το Εθνικό Σύστημα Υγείας δο-
κιμάστηκε κατά την περίοδο 
της πανδημίας και παρά τα 
προβλήματα, άντεξε. Λαβώ-
θηκε, ωστόσο, τόσο από τις 30 
απώλειες εργαζομένων, πα-
νελλαδικά, λόγω covid, όσο 
και από την περαιτέρω εξου-
θένωση του προσωπικού, η 
οποία, αδιάλειπτα, συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα.

«Θα περίμενε κανείς πως 
μετά από την περιπέτεια του 
covid, θα λαμβάνονταν απο-
φάσεις ουσιαστικής στήριξης 
της δημόσιας υγείας. Αντ’ αυ-
τού, ήρθε αυτό το νομοθέτη-
μα, το οποίο είναι το πρώτο 
που θα πρέπει να καταργη-
θεί», αναφέρει ο κ. Μεντίζης.

Παράλληλα, εκφράζει την 
πικρία του για το γεγονός ότι 
το ΔΣ του ΣΥΚΝΕ δεν έχει 
αντιδράσει ακόμη δυναμικά 
κατά του νομοσχεδίου, κάτι 
που φάνηκε και από την ισχνό-
τατη συμμετοχή των εργαζο-
μένων στην πρόσφατη απερ-
γιακή κινητοποίηση. 

«Πρότεινα στο ΔΣ να γίνει 

άμεσα γενική συνέλευση για 
να οργανώσουμε τα επόμενα 
βήματά μας, να δώσουμε το 
έναυσμα και στην κοινωνία, 
γιατί οι επιπτώσεις από αυ-
τό το νομοθέτημα, μας αφο-
ρούν όλους. Αντί να πυκνώ-
σουν, όμως, οι αντιδράσεις, 
ελαχιστοποιούνται. Δεν μπορεί 
να καθόμαστε με σταυρωμένα 
τα χέρια και να μην έχυμε πα-
ρουσία στη γενική απεργία…»

Για την επιστροφή των 
μη εμβολιασμένων

Περίπου 30 εργαζόμενοι 
που δεν έχουν εμβολιαστεί 
κατά του covid θα επιστρέ-
ψουν στα καθήκοντά τους 
στο ΠΓΝΑ, μετά την απόφα-
ση Πλεύρη. Ο κ. Μεντίζης ση-
μειώνει πως αυτή η απόφαση 
θα έπρεπε να είχε ληφθεί πο-
λύ νωρίτερα. Ωστόσο, όπως 
αναφέρει, η εξέλιξη είναι θε-
τική και δικαιώνει την  Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ-
νων Δημόσιων Νοσοκομείων 
και τον αγώνα που είχε κά-
νει, καταθέτοντας σχετικό αί-
τημα στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας.  

Μεντίζης: «Το ν/σ για το ΕΣΥ είναι ένα 
έκτρωμα και πρέπει να καταργηθεί» 

«ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ 
ΤΟΥ», ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΚΝΕ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ, 
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΑ      
        
Περίπου 30 οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί 
που επιστρέφουν στο ΠΓΝΑ 

Το μέλος του ΔΣ του Σωματείου Υπαλλήλων Κρατικών 
Νοσοκομείων Έβρου Χριστόδουλος Μεντζίδης, εκφράζει τον 
προβληματισμό του για το γεγονός ότι το Σωματείο δεν έχει 
αντιδράσει δυναμικά κατά του νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη κλείνει τις 
πόρτες των νοσοκομείων για τους πολίτες, σημειωνεται

Δημοσιεύθηκε η αναμενό-
μενη προκήρυξη για την πρό-
σληψη μονίμων υπαλλήλων 
στον ΟΣΕ. Την πλήρωση με 
σειρά προτεραιότητας ενε-
νήντα (90) συνολικά θέσεων 
προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, κατηγορίας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (ΔΕ), και ειδικότερα τρι-
άντα τεσσάρων (34) θέσεων 
ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού 
Ελιγμών Κλειδούχων, τριά-
ντα έξι (36) θέσεων ειδικό-

τητας ΔΕ Σταθμάρχες, πέντε 
(5) θέσεων ειδικότητας ΔΕ 
Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί, δέκα 
(10) θέσεων ειδικότητας ΔΕ 
Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι και 
πέντε (5) θέσεων ειδικότητας 
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων 
Έργου στον Οργανισμό Σι-
δηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. 
(Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι για την 
κάλυψη των θέσεων αυτών 
καλούνται, εφόσον κατέχουν 
τα γενικά και απαιτούμενα 
προσόντα, να υποβάλουν 
«ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗ-
ΛΩΣΗ» καθώς και τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, σύμ-

φωνα με τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης.

Αναφορικά με την προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων και 
λοιπά θέματα της προκήρυ-
ξης, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στην 
εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε., στα τη-
λέφωνα 210-5297843 και 
210-5297898 (για προθε-
σμίες και λοιπά θέματα της 
προκήρυξης) και στα τηλέ-
φωνα 210-5297463 και 
210-5297451 (για τεχνικά 
θέματα της ψηφιακής αίτη-
σης).

ΟΣΕ: Βγήκε η νέα προκήρυξη για τις προσλήψεις
Τι προβλέπει 
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Ο Σύλλογος Φίλων Μετά-
ξης «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ» σας προ-
σκαλεί στο Φεστιβάλ Μεταξιού 
στο Σουφλί, από 9 έως και 11 
Δεκεμβρίου 2022, ολοκληρώ-
νοντας ένα επιτυχημένο κύκλο 
δραστηριοτήτων.

Το Σουφλί και οι Δρόμοι 
του Μεταξιού διαμορφώνουν 
το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, 
ώρα 21:00

«ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΣΜΥΡΝΗΣ»
Συναυλία αφιερωμένη στα 

100 χρόνια από την καταστρο-
φή της Σμύρνης με τους: Κυριά-
κο Γκουβέντα / Bιολί, Βασίλη 

Κασούρα / Λαούτο και τραγού-
δι, Ιωάννα Ρήγα / Σαντούρι.

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, 
ώρα 21:00

«Συν Μουσική Χορός κινεί»
Mουσικοχορευτικό δρώμενο 

με τους: Ιωάννα Ρήγα / Σαντού-
ρι, Σίμος Παπασπύρου / Νέυ, 
φωνή, Κρουστά, Χρήστος Σύγ-
γελος / Ούτι, φωνή, Χριστίνα 
Μαρκοπούλου / Χορός, Guest 
dancers / Χρύσα Λύτρα, Μάρ-
θα Λιβέρη - Δαλαβέρη, Lydia 
Bendali, Ομάδα / Mandala.

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, 
ώρα 11:00

«Κουκούλι και Σουφλί Δρό-
μοι Συνυφασμένοι»

Παρουσίαση βιβλίου του 

συγγραφέα Μιχάλη Πατέλη.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Ο δρόμος του 
μεταξιού από το παρελθόν, στο 
παρόν και το μέλλον»

Σάββατο 10 και Κυριακή 11 

Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Σουφλίου

Έναρξη: Σάββατο στις 17:30
Διημερίδα «Ο δρόμος του 

μεταξιού : Από το παρελθόν, 
στο παρόν και το μέλλον»

Έναρξη Σάββατο 17.30 στο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΥΦΛΙ-
ΟΥ Σάββατο 10 και Κυριακή 11 
Δεκεμβρίου 2022 «Ο δρόμος 
του μεταξιού από το παρελθόν, 
στο παρόν και το μέλλον»

με αξιόλογους ομιλητές.
Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη 

- «Η χειροτεχνία την εποχή της 
τεχνολογίας. Παράδοση και το-
πική ανάπτυξη»

Κατερίνα Φρέντζου « Επεν-
δύουμε στο πολιτιστικό μας 
προϊόν. Στηρίζουμε την πολιτι-
στική επιχειρηματικότητα »

Έλις Κις «Made in Soufl i? 
τάσεις, branding, τεχνογνωσία, 
επικοινωνία »

Αντώνης Ιωαννίδης - «Greek 
Silk Road: η περίπτωση της 
Θράκης»

Νάντια Μαχά-Μπιζούμη- «Η 
γυναικεία ενδυμασία στο Σου-
φλί ως τεκμήριο άυλης και υλι-
κής κληρονομιάς »

Φιόρη Ζαφειροπούλου - « 
Το νέο ευρωπαϊκό νομοθετι-
κό πλαίσιο για την πράσινη και 
ηθική μετάβαση της κλωστοϋ-
φαντουργίας »

Δημήτρης Γραμματικογιάν-
νης «Ηθική μόδα και η ανάγκη 
για ethical και sustainable 
branding and campaign »

Ίρις Κρητικού - workshop « 
Συμπληρώνοντας το puzzle με 
τα θρακιώτικα μοτίβα »

Τριήμερο Φεστιβάλ Μεταξιού στο Σουφλί 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ  9-11 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΜΕΤΑΞΗΣ 
«ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ»               

Συναυλία, βιβλιοπαρουσίαση, διημερίδα 
από εξειδικευμένους εισηγητές

Ο Σύλλογος Ελληνογαλ-
λικής Φιλίας Αλεξανδρού-
πολης «Το Σπίτι της Αντου-
ανέττας» σε συνεργασία με 
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης 
και την «Πειραματική Σκηνή 
Αλεξανδρούπολης» διοργα-
νώνουν ένα παραμυθένιο κυ-
νήγι θησαυρού, την Κυριακή 
18 Δεκεμβρίου, στις 11:00 
το πρωί.

Η εκκίνηση θα γίνει μπρο-
στά στο Δημαρχείο όπου θα 
δοθούν οι σχετικές οδηγίες 
για την διεξαγωγή του. Η μέ-
ση διάρκεια του παιχνιδιού 
υπολογίζεται σε 2-3 ώρες. 
Οι συμμετέχοντες θα κλη-
θούν να περιηγηθούν στα 
πιο εμβληματικά σημεία της 
πόλης, να συνομιλήσουν με 
τους αγαπημένους ήρωες και 
ηρωίδες των παραμυθιών, να 
λύσουν γρίφους και να παί-
ξουν παραδοσιακά παιχνίδια!

Το παιχνίδι είναι ομαδικό 
και απευθύνεται κυρίως σε 
παιδιά! Οι ομάδες είναι πε-
νταμελείς και η κάθε ομάδα 
πρέπει να αποτελείται από 
έναν τουλάχιστον ενήλικα 
και παιδιά.

Σχεδιαστής – Συντονιστής 

παιχνιδιού: Γιώργος Χονδρό-
πουλος.

Δηλώστε συμμετοχή και 
ελάτε στην παρέα μας!

Όριο συμμετοχών 30 ομά-
δες.

Θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας.

Την Κυριακή από 
τον Σύλλογο 
Ελληνογαλλικής 
Φιλίας «La Maison 
d’Antoinette»

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Έβρου και 
οι εκδόσεις Δρόμων σας προσκαλούν στην 
παρουσίαση της τελευταίας ποιητικής συλλο-
γής του Πασχάλη Κατσίκα με τίτλο «Τα κόκκι-
να πουλιά» που θα λάβει χώρα στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα 
12 Δεκεμβρίου, στις 7.00 μ.μ.

Για την ποιητική συλλογή θα μιλήσουν οι:
1. Γιούλη Ζήκα, Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Φιλολόγων Νομού Έβρου
2. Βασιλική Κοντογιάννη, Ομότιμη Καθη-

γήτρια
Νεοελληνικής Φιλολογίας - Ποιήτρια
3. Νικόλαος Παπάνας, Καθηγήτης Ια-

τρικής - Ποιητής
Ποιήματα θα διαβάσει η:
Αθανασία Τσαβδαρλή, Φιλόλογος
Λίγα λόγια για το βιβλίο:
«Τα κόκκινα πουλιά» (εκδ. Δρόμων, 

2022) αποτελούν την τέταρτη χρονο-
λογικά ποιητική δουλειά του Πασχάλη 
Κατσίκα. Πρόκειται για μία συλλογή από 
37 σύντομα, πυκνά, απαιτητικά και υπαι-
νικτικά ποιήματα που προσκαλούν σε 
πολλαπλές αναγνώσεις. Αποτελείται από 
τέσσερις ενότητες, οι οποίες ορίζονται 
αντίστοιχα από τέσσερα ποιήματα, των 
οποίων η στοίχιση γίνεται στο δεξί μέρος 
της σελίδας. Η μνήμη, ο έρωτας, ο θάνα-
τος, το παραμύθι, η πτήση, η προσγείωση 
αποτελούν βασικές θεματικές της συλ-
λογής. Ο λόγος είναι λιτός, αφαιρετικός 
και οικονομημένος. Η αγάπη και ο φόβος 
της, το κατακάθι των στεναγμών, η ψύ-
χραιμη μελαγχολία και η μετρημένη χαρά· 
η απορία της ύπαρξης και το μυστήριο 
του θανάτου, δυναμιτίζουν την αναζή-
τηση μιας βαθύτερης ουσίας. Μύθοι και 
σύμβολα, όροι και σηματοδοτήσεις, εξο-
μολογήσεις και αναστοχασμοί μεταφέ-

ρουν την πολύτιμη εμπειρία τους. Οι σχετικές 
αναφορές πολλές, κάθε ποίημα ορίζει και το 
σύμβολό του, κάθε σύμβολο αναπτύσσει την 
ποιητική λειτουργία του: το θαλάσσιο ερπετό, 
η πεταλούδα, το ποντίκι, ο λύκος, ο καρχαρί-
ας, η αλεπού και το φίδι, οι φάλαινες, αλλά πε-
ρισσότερο ακόμα τα πουλιά είναι κάποια από 
τα μυθοπλάσματα αυτά που τροφοδοτούν τις 
νοηματικές σχέσεις προσδιορίζοντας και τον 
χαρακτήρα της ποιητικής. Γίνεται έτσι μια ποί-
ηση υπαρξιακή που προχωράει στο μεδούλι της 
ανθρώπινης ουσίας δίχως να βαραίνει: με έναν 
παρήγορο και ανάλαφρο στοχασμό.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ

Αίνου 46, 38100 Αλεξανδρούπολη, 
2551089690 1089690

Παρουσίαση της τελευταίας 
ποιητικής συλλογής του 
Πασχάλη Κατσίκα

Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Χριστουγεννιάτικο κυνήγι 
θησαυρού, μια παραμυθένια 
εξερεύνηση στην 
Αλεξανδρούπολη
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Η Χορωδία και το Εργα-
στήρι Παραδοσιακού Τραγου-
διού του Συλλόγου Φίλων 
Μουσικής Σαμοθράκης «Αρ-
μονίας Γένεσις» παρουσίασαν 
χριστουγεννιάτικες μουσικές, 
τραγούδια και έθιμα, το περα-
σμένο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 
2022 στο Νομαρχείο Αλεξαν-
δρούπολης.

«Δώδεκα μέρες γιορτινές 
Χριστούγεννα σημαίνουν» 
όπως λέει ο λαός μας. Χριστού-
γεννα με ευχές και παινέματα 
για καλοτυχία και καλοζωία, 
για όλα τα καλά του κόσμου. 
Η χριστιανική λατρεία, μαζί με 
τη γέννηση του Μεσσία, οριο-
θετεί ταυτόχρονα και τον ετή-
σιο κύκλο. Με αφετηρία τον 
έντονο συμβολισμό του χειμε-
ρινού ηλιοστασίου, όταν –μετά 
την πιο μεγάλη νύχτα- το φως 
αρχίζει να αυξάνει, τότε και η 
ελπίδα μιας καινούργιας ζωής 
προετοιμάζεται στα σπλάχνα 
της γης.

Τα κάλαντα περιγράφουν 
τις εικόνες της γέννησης του 
Χριστού, σε κάποιες περιοχές 
είναι μια αφορμή για να εξυ-
μνήσουν τις αρετές της οικο-
γένειας του κύρη, της νοικο-
κυράς, του γιου, τη χάρη και 
την ομορφιά της θυγατέρας 
του σπιτιού... ενώ παράλληλα 

οι καλαντιστές ζητάτε φιλοδω-
ρήματα και κεράσματα!» 

Ο Σύλλογος της Μουσικής 

Πολλές Ευχές σας δίνει, Χρό-
νους Πολλούς να ζήσετε με 
Υγεία Αγάπη και Ειρήνη!!!

Θερμές ευχαριστίες στην 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, 
τον Δήμο Σαμοθράκης και την 
Zante Ferries που υποστήριξαν 
την εκδήλωση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον 
Σύλλογο Σαμοθρακιτών Αλε-
ξανδρούπολης που μας τίμησε 
με την παρουσία του.

Μια βραδιά γεμάτη έθιμα, 
τελετουργία και πολλή συγκί-
νηση!

Το πρόγραμμα που παρου-

σίασε η Χορωδία Σαμοθρά-

κης περιλάμβανε

1. Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ 
– Κοντάκιο Χριστουγέννων του 
Ρωμανού του Μελωδού γραμ-
μένο τον 6ο αιώνα μ. Χ.

2. ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – 
επεξεργασία Τάσου Παππά

3. ΚΑΛΑΝΤΑ ΜΟΡΙΑ & ΚΡΗ-
ΤΗΣ – επεξεργασία Γιώτα Τη-
γανούρια

4. ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ –ΘΡΑ-
ΚΗΣ - επεξεργασία Γιώτα Τη-
γανούρια

5. ΧΑΙΡΕΙ Η ΓΗ – Georg 
Friedrich Händel από το ορα-
τόριο Μεσσίας

Συμμετείχαν: Χαρανά Μα-
ρία Ουρανία, Ράξενα Αναστα-
σία, Βασιλειάδη Αναστασία 
Βραχιώλια Όλγα, Καλακίκου 
Αθανασία, Αραβία Κωνστα-
ντίνα Μαρία, Κυλίμου Ήρα, 
Κυλίμου Δήμητρα, Μελένιου 
Μαρίνα, Γαλατούμος Απόστο-
λος, Μινμπασιρίδου Αφροδί-
τη, Μπουρδάνου Σοφία, Ζορ-
μπάς Βασίλης, Συκά Ζαφειρία, 
Παπαθανασίου Μαρία, Πιτια-

κούδη
Μαίρη, Ταρτανής Παναγιώ-

της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗ-

ΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑ-

ΓΟΥΔΙΟΥ

1. Κάλαντα Σαμοθράκης
2. Βυζαντινά κάλαντα Κοτυώ-
ρων Πόντου
3. Χριστούγεννα Πρωτούγεν-
να / Κάλαντα Τρίλοφου Θεσ-
σαλονίκης
4. Ελάτε εδώ γειτόνισσες / Κά-
λαντα Ηπείρου
5. Μωρή κυράτσα πέρδικα / 
Τρίλοφος Θεσσαλονίκης
6. Κάλαντα Μακεδονίας- Συρ-
τός χορός
7. Π’ αρχοντικό κι αν βγήκαμι 
/ Θράκης
9. Για σένα κόρη όμορφη/ Κά-
λαντα Ικαρίας

10. Σούρβα σούρβα/ Κάλαντα 
Αιανής Κοζάνης
11. Κάλαντα και παινέματα Χί-
ου
12. Πανελλήνια Κάλαντα Χρι-
στουγέννων

Συμμετείχαν: Μινμπασιρίδου 
Αφροδίτη, Μπουρδάνου Σοφία, 
Ζορμπάς Βασίλης, Συκά Ζα-
φειρία, Παπαθανασίου Μαρία, 
Πιτιακούδη Μαίρη, Ταρτανής 
Παναγιώτης, Βάβαλος Γιάννης, 
Σαμαράς Γιάννης, Βροντάγια 
Αθανασία, Σταφυλά Αθανασία, 
Σαμαρά Γαρυφαλλιά, Παπαστε-
φάνου Μαρίνα, Χαρανά Μυρ-
σίνη, Παπανικολάου Μυρσίνη, 
Γουναρίδου

Σουζάνα
Κρουστά : Γιάννης Βάβαλος
Σαντούρι - Μουσική διεύ-

θυνση των χορωδιακών σχη-
μάτων έχει η Γιώτα Τηγανούρια

Η «Αρμονίας Γένεσις» μας έφερε 
πιο κοντά στις γιορτινές ημέρες 

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ 
ΕΘΙΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ     

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, έθιμα, 
τελετουργία και πολλή συγκίνηση!

Το Ιστορικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης και η πολυφω-
νική του χορωδία σας προσκα-
λούν στην επετειακή συναυλία 
χορωδιών το Σάββατο 10 Δε-
κεμβρίου 2022 στις 20:00, στο 

Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρού-
πολης, που συνδιοργανώνουν 
με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
του μουσείου για τα 100 χρό-
νια ελεύθερης Αλεξανδρούπο-

λης και τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση του 1821.

Στην εκδήλωση θα παρου-
σιαστεί το εμβληματικό έργο 
«Ελεύθεροι πολιορκημένοι» 
της Τερψιχόρης Παπαστεφά-
νου σε ποίηση Πάνου Πανα-
γιωτούνη και Νικηφόρου Βρετ-
τάκου.

Συμμετέχουν η πολυφωνική 
χορωδία του Ιστορικού Μου-
σείου Αλεξανδρούπολης και 
η χορωδία του Καλλίτεχνου 
Μορφωτικού Συλλόγου Νέας 
Ραιδεστού «ΒΙΣΑΝΘΗ».

Επετειακή συναυλία 
χορωδιών στο Δημοτικό 
Θέατρο Αλεξανδρούπολης
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί 
το εμβληματικό έργο "Ελεύθεροι 
πολιορκημένοι" της Τερψιχόρης 
Παπαστεφάνου, σε ποίηση Π. 
Παναγιωτούνη και Ν. Βρεττάκου
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Λ
έμε συχνά, πως οι νέοι δεί-
χνουν αδιαφορία για την 
πολιτική. Στην πραγματικό-
τητα όμως η πολιτική εί-
ναι αυτή που έδειξε αδια-
φορία για τους νέους. Οι 

πολιτικοί προσφέρουν στην νεολαία 
το δικαίωμα της νύχτας για να έχουν 
οι νέοι… μεσάνυχτα! 

Στους νέους πρέπει να δοθούν όχι 
μόνο μέσα για να ζήσουν αλλά κυ-
ρίως να μάθουν το πώς να ζήσουν 
και γιατί να ζήσουν. Για να κολυ-
μπήσει κανείς πρέπει να ξέρει κολύ-
μπι. Αν όμως πάρει τα κατάλληλα εφό-
δια ο νέος, όχι μόνο εφόδια βίου, αλλά 
και όραμα βίου, τότε σίγουρα θα κάνεις 
τους νέους να λειτουργούν όχι ως οπα-
δοί, όχι ως πελάτες, αλλά ως πολίτες 
και μάλιστα επιστήμονες που θα 
κάνουν τον κρατικό μηχανισμό 
να λειτουργήσει παραγωγικά. 
Να πάψει επιτέλους η Ελ-
ληνική Πολιτική να είναι 
αφεντικό των δούλων 
και δουλικό των αφε-
ντάδων.    

   
***

Ο λαός είναι ικανός να επι-
λέγει τους καλύτερους εκπροσώ-
πους του (βουλευτές) στη Βουλή 
των Ελλήνων ή οι εκπρόσω-
ποί του να… διορίζονται από 
τον αρχηγό τού κάθε κόμ-
ματος; 

Φθάσαμε σήμερα στο σημείο να μην 
τους εμπιστευόμαστε που εμείς οι ίδιοι 
τους εκλέξαμε!  

Τώρα θα μου πείτε: «Τόσα ακούγο-
νται στα τηλεοπτικά παράθυρα και τόσα 
γράφονται στον Τύπο…».

Λέτε να καταβάλλεται μια συστημα-
τική προσπάθεια απαξίωσης της κοι-
νοβουλευτικής Δημοκρατίας μας μέσω 
μιας ενορχηστρωμένης επίθεσης κατά 
των λεγομένων «προνομίων» των βου-
λευτών; 

Τί θα λέγατε να μειώναμε τον 
αριθμό των βουλευτών τουλάχι-
στον κάτω το ήμισυ; Η Βουλή των 
Ελλήνων θα «δούλευε» πολύ καλύ-
τερα και αποδοτικότερα και όχι τα 
έδρανα της Βουλής να είναι άδεια.

Ας ευχηθούμε να μη ξαναδούμε το 
θλιβερό θέαμα των κενών εδράνων της 
Βουλής όταν συζητούνται διάφορα νο-
μοσχέδια. 

Μην το ξεχνάμε πως οι πατέρες του 
Έθνους εκπροσωπούν εμάς το λαό και 
όπως εμείς κτυπάμε κάρτα παρουσί-
ας στην εργασία μας, έτσι κι αυτοί εί-
ναι υποχρεωμένοι να είναι πανταχού 
παρών… 

Οι εκπρόσωποι στη δική μας τη Βου-
λή το «ασθενές φύλο» είναι πολύ μικρό. 
Στους 300 της Βουλής οι γυναίκες εί-
ναι το 5,3%. 

Το υψηλότερο ποσοστό στις χώρες 
της Ενωμένης Ευρώπης το έχει η Δανία 
με 33% και ακολουθεί η Ολλανδία με 
24,4% και η Γερμανία με 21,5%. 

***
Ο πλανήτης Γη συνέχεια «μεγαλώνει» 

σε όγκο από αλλαγές θερμοκρασιών και 
τήξεων των πάγων.

Αυτό το φαινόμενο, το υποστηρίζουν 
γεωφυσικοί επιστήμονες και μας λένε 
πως η δημιουργία των σεισμών και των 

ηφαιστείων οφείλεται ακριβώς στο ότι 
η γη διαστέλλεται και γι’ αυτό… χορεύει.

Βρισκόμαστε στο κατώφλι των μεγά-
λων κλιματολογικών αλλαγών, που τώρα 
τελευταία πολύς λόγος γίνεται για την 
απότομη αλλαγή του κλίματος και για 
την αστάθεια των καιρικών φαινομένων. 

Οι εποχές έχουν μετατεθεί σε πολλές 
χώρες. Βλέπουμε παρατεταμένες ξηρα-
σίες, πλημμύρες και τυφώνες με ανυπο-
λόγιστες ζημιές.

Άραγε, μπορούμε να δαμάσουμε τη 
φύση; 

Μπορούμε να αλλάξουμε την ατμό-
σφαιρα που είναι ένας ζων οργανισμός 
και που αλλάζει συμπεριφορά εξαιτίας 
των συνεχών αλλαγών της ακτινοβολίας; 

       ***
Σύμφωνα με την Παγκό-
σμια Οργάνωση Υγείας 

τρία εκατομμύρια άν-
θρωποι πεθαίνουν κά-
θε χρόνο από το κά-
πνισμα. 

Στη χώρα μας 
πεθαίνουν περίπου 
7.000 κάθε χρόνο από 

καρκίνο του πνεύμονα.
Ένας Παγκόσμιος πό-

λεμος έχει λιγότερα θύμα-
τα.

Εμείς οι Έλληνες κα-
πνίζουμε μανιακά, πολύ 
περισσότερο από κάθε 
άλλη χώρα. Η χώρα 

μας κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις 
παγκόσμια στους θανάτους που οφεί-
λονται στο κάπνισμα! 

     
 ***

 Οι πολιτικοί και οι ηγέτες μάς 
λένε ότι η οικονομική κρίση τελειώνει και 
ότι μπαίνουμε στην ανάκαμψη. Ωστόσο 
εμείς διαπιστώνουμε ότι η κρίση συνε-
χίζεται…

Με τα μολύβια κάνουμε προβλέψεις. 
Με τις πράξεις όμως τί γίνεται; Τί συμ-
βαίνει λοιπόν; Η ανάκαμψη είναι ένα 
όνειρο; Γιατί δεν τελειώνει η οικονομι-
κή κρίση; Λέτε να φταίμε εμείς οι κα-
ταναλωτές; 

***
Όταν κάνει κάποιος μια δουλειά, πρέ-

πει να την κάνει σωστά, ώστε να αισθά-
νεται περηφάνια για την απόδοσή του.

Πρέπει να βάζετε με περηφάνια το 
όνομά σας στη δουλειά που κάνετε. Το 
όνομά σας είναι ένα από τα πιο προ-
σωπικά και πολύτιμα περιουσιακά σας 
στοιχεία. Εξασφαλίστε τη σύνδεση του 
ονόματός σας με την ποιότητα. Η προ-
σωπική ποιότητα δημιουργεί την αυτοε-
κτίμηση. Η αυτοεκτίμηση συμβάλλει στην 
ατομική ανάπτυξη, την αίσθηση ευεξίας 
και την αποδοτικότητα. 

***
Το δικαίωμα της απεργίας είναι συ-

νταγματικά κατοχυρωμένο ακόμη και για 
τους δημοσίους εκείνους υπαλλήλους 
που η εργασία τους έχει «ζωτική ση-
μασία» για την εξυπηρέτηση των ανα-
γκών του κοινωνικού συνόλου!

Κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα 
απεργίας κάθε επαγγελματικής τάξης για 
να διεκδικήσει τη βελτίωση των συνθη-
κών εργασίας του…

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Αναλύσεις

Και αν οι Αμερικανοί φύγουν από την 
Αλεξανδρούπολη;    

Ό
ταν το 1992 
με τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ 
η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (E.E.) 
θεσμοθέτη-

σε τα «Διευρωπαϊκά Δίκτυα 
Μεταφορών», ανάμεσά τους 
και τον άξονα ΙΧ που θα συ-
νέδεε τη Βαλτική (Ελσίνκι) με 
τη Μεσόγειο (Αλεξανδρούπο-
λη), προφανώς δεν μπορούσε 
να προβλέψει τον πόλεμο στην 
Ουκρανία τριάντα χρόνια με-
τά. Ο Διευρωπαϊκός άξονας ΙΧ 
δημιουργήθηκε το 1992 αμέ-
σως μετά τη διάλυση του Συμ-
φώνου της Βαρσοβίας και της 
ΕΣΣΔ, αξιοποιώντας τις δυνα-
τότητες που δημιούργησαν τα 
δύο κοσμοϊστορικά γεγονότα  
τα οποία ανέτρεψαν τις γεω-
πολιτικές συνθήκες που επικρα-
τούσαν μέχρι τότε.

 Όλα αυτά προσέδωσαν στο 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
και στη Θράκη τεράστια οικονο-
μική και γεωπολιτική αξία, άσχε-
τα αν δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ 
από την πολιτική ηγεσία του τό-
που έκτοτε, με αποτέλεσμα το 

Νοέμβριο του 2013 να απεντα-
χθεί το λιμάνι από τα Διευρω-
παϊκά Δίκτυα Μεταφορών. Ο 
Διευρωπαϊκός άξονας ΙΧ έδινε 
πλέον τη δυνατότητα στο λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης να μετα-
τραπεί σε κέντρο του διαμετα-
κομιστικού εμπορίου ανάμεσα 
στις χώρες της Β. Αφρικής και 
της Εγγύς Ανατολής αφενός με 
τις χώρες της Μ. Θάλασσας, της 
Κεντρικής της Ανατολικής και 
της Βόρειας Ευρώπης αφετέ-
ρου, δημιουργώντας μια τερά-
στια ενδοχώρα, κάτι αδιανόητο 
μέχρι τότε. Το λιμάνι επανεντά-
χθηκε στα Διευρωπαικά Δίκτυα 
Μεταφορών στις 5/12/2022 
με απόφαση του Συμβουλίου 
Υπουργών Μεταφορών στις 
Βρυξέλλες, τριάντα χρόνια με-
τά την αρχική του ένταξη, για 
να υπογραμμιστεί έτσι η πλή-
ρης ανικανότητα και αδιαφορία 
των κυβερνήσεων να αξιοποι-
ήσουν το προφανές καταδικά-
ζοντας την Αλεξανδρούπολη 

και τη Θράκη στον μαρασμό. 
Ας μη ξεχνάμε ότι η Αλε-

ξανδρούπολη δημιουργήθηκε 
σε συνθήκες πολυεθνικής αυ-
τοκρατορίας, της Οθωμανικής, 
είχε δηλαδή ενδοχώρα και ήταν 
επίνειο της Αδριανούπολης, 
ακόμη και της Κωνσταντινού-
πολης. Με τη δημιουργία κρα-
τών εθνών στη Βαλκανική και 
ιδιαίτερα με τον Ψυχρό πόλεμο 
ο ρόλος της μηδενίστηκε. Γιαυ-
τό η αξία της εκτοξεύθηκε και 
πάλι στις συνθήκες της παγκο-
σμιοποίησης που κατήργησε τα 
οικονομικά σύνορα των κρατών 
εθνών και τις κόκκινες γραμμές 
μεταξύ ΝΑΤΟ και Συμφώνου 
της Βαρσοβίας μετά το 1991. 
Όλα αυτά γράφονται για να κα-
ταστεί αντιληπτό ότι αν απο-
συρθούν αύριο οι ΗΠΑ  από το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, η 
γεωπολιτική και γεωοικονομική 
αξία της Αλεξανδρούπολης και 
της Θράκης που προσέλαβαν με 
τη διάλυση του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας και της ΕΣΣΔ παρα-
μένει ακέραιη. Διότι δεν προήλ-
θε από την παρουσία των ΗΠΑ. 
Αντίθετα. θα πρέπει να τονιστεί 
ότι η ανάδειξη αποκλειστικά της 
γεωστρατηγικής αξίας της Αλε-
ξανδρούπολης ως βάσης των 

ΗΠΑ, ιδιαίτερα με τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, ενταφιάζει στην 
κυριολεξία την γεωοικονομική, 
αξία της, την εν δυνάμει αξία 
του λιμένα της ως εμπορικού 
κέντρου του διαμετακομιστι-
κού εμπορίου, την ανάπτυξη 
της Αλεξανδρούπολης και της 
Θράκης. 

Από τη στιγμή που σύμ-
φωνα το Νόμο 4660/2020 
(ΦΕΚ 23Α) για την αμυντική 
συνεργασία μεταξύ Ελλάδας 
και ΗΠΑ "...χορηγείται στην Κυ-
βέρνηση των Ηνωμένων Πο-
λιτειών καθεστώς προτεραιό-
τητας (ανεμπόδιστη πρόσβαση 
και χρήση) του λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης...", απόλυτη προτε-
ραιότητα έχουν οι πολεμικές 
σκοπιμότητες των ΗΠΑ έναντι 
των οικονομικών. Εξ άλλου το 
δήλωσε και ο κ. Δένδιας κατά 
τη συζήτηση του νομοσχεδίου 
για την Αμοιβαία Αμυντική Συ-
νεργασία Ελλάδος - ΗΠΑ: «Θέ-
λουμε (τη) στρατιωτική παρου-

σία των ΗΠΑ. Ναι δεν θέλουμε 
να είναι εμπορικό το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης» (Καθημερι-
νή 10/5/2022),  Γιαυτό ακυρώ-
θηκε και η ιδιωτικοποίηση του 
λιμένα για να έχουν τον πλήρη 
έλεγχο οι στρατιωτικές σκοπι-
μότητες της υπερδύναμης.

 Ποιές είναι οι οικο-
νομικές δυνατότητες του λιμέ-
να από το 1989 και εντεύθεν 
που ακυρώνει η παρουσία των 
ΗΠΑ; Μελέτη που εκπόνησε 
τον Απρίλη του 2013 η Εθνι-
κή Τράπεζα για τα λιμάνια δια-
χείρισης εμπορευματοκιβωτίων 
(Ε/Κ), σημείωνε: «Τα ελληνικά 
λιμάνια έχουν σημαντικές προο-
πτικές όσον αφορά τη διέλευση 
Ε/Κ (transit) προς αγορές της 
Νοτιοανατολικής και Κεντρικής 
Ευρώπης. Βάσει των εκτιμήσε-
ών μας, σημείωνε η έκθεση, για 
τις μελλοντικές ανάγκες διακί-
νησης Ε/Κ στη Νοτιοανατολι-
κή και Κεντρική Ευρώπη (3,3 
εκατ. TEUs το 2015), και υπο-
θέτοντας ότι τα ελληνικά λιμά-
νια θα λάβουν το μερίδιο που 
αντιστοιχεί στο σχετικό τους 
μέγεθος έναντι ανταγωνιστι-
κών λιμανιών της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης, η διέλευση 
Ε/Κ μέσω ελληνικών λιμανιών 
θα φτάσει τα 1,2 εκατ. TEU το 
2015 (από μόλις 45,000 TEU 
το 2012 !!). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η συγκεκριμένη δραστηριό-
τητα δημιουργεί πολύ μεγαλύ-
τερη προστιθέμενη αξία σε σχέ-
ση με την μεταφόρτωση, καθώς 
συνοδεύεται από τις αντίστοι-
χες υπηρεσίες χερσαίων μετα-
φορών Ε/Κ». Οι δυνατότητες 
αυτές εννέα χρόνια μετά πα-
ραμένουν αναξιοποίητες.

Η διέλευση Ε/Κ αφορά το 
διαμετακομιστικό εμπόριο, το 
οποίο παραμένει σε εμβρυώδη 
κατάσταση, έχει δηλαδή τερά-
στιες δυνατότητες ανάπτυξης 
και είναι αυτό που ενδιαφέρει 
το λιμάνι της Αλεξ/πολης που 
100% είναι λιμάνι διαμετακο-
μιστικού εμπορίου. Δεδομένου 
ότι το λιμάνι του Πειραιά, απευ-
θύνεται κυρίως σε υπηρεσίες 
μεταφόρτωσης και το 75% της 
δραστηριότητάς του αφορά τη 
μεταφόρτωση των Ε/Κ που έρ-
χονται από την Ανατολή προς 
άλλους λιμένες της Μεσογείου, 
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εί-
ναι στα όρια του κορεσμού και 
απευθύνεται στην Κεντρική και 
στη Δυτική Ευρώπη ενώ η Κα-
βάλα παραμένει λιμάνι κρουα-
ζιέρας, είναι αυτονόητο ότι το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
είχε και έχει την ευκαιρία να αξι-
οποιήσει τις δυνατότητες, έχει 
μάλιστα την αποκλειστικότητα 
λόγω του Διευρωπαϊκού άξονα 
ΙΧ για την προώθηση του διαμε-
τακομιστικού εμπορίου προς τη 
Βόρεια, την Ανατολική Ευρώπη 
και τη Μαύρη Θάλασσα.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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Επτά συμμετοχές υπέβαλε 
το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρού-
πολης «Δόμνα Βισβίζη» στον 
4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Δι-
αγωνισμό συγγραφής Μονό-
πρακτου Θεατρικού Έργου που 
διοργανώνεται από τους πα-
ρακάτω φορείς:

• Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Εργαστήριο Θεάτρου Κινη-
ματογράφου Μουσικής, του 
Τμήματος Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου

• 5ο Πειραματικό Λύκειο 
Πανεπιστημίου Κρήτης (Όμι-
λος Θεατρικής και Μουσικής 
Παιδείας)

• Πρότυπο Γενικό Λύκειο 
Ηρακλείου ( Όμιλος Δημιουρ-
γική Έκφραση και Γραφή)

Το Γυμνάσιό μας θα συμ-
μετάσχει στην απονομή των 
βραβείων που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Ρέθυμνο στις 18-
12-2022. Εκεί θα είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να μάθουμε σε 
ποια από τις τρεις πρώτες θέ-
σεις σκαρφάλωσε η δική μας 
συμμετοχή!

Αξίζουν θερμά συγχαρητή-
ρια σε όλα τα παιδιά μας για 
τη συμμετοχή τους και ιδιαι-
τέρως στις δύο μαθήτριες της 
Γ΄ Γυμνασίου που θα βρα-
βευθούν: Δημούλα Ελένη και 

Μπέη Μαρία.
Οι υπεύθυνες καθηγήτριές 

τους, κα Μώρου Γεωργία (Φι-
λόλογος) και κα Λαζάκη Πανα-
γιώτα (Φιλόλογος), θα παρευ-
ρίσκονται στην τελετή για να 
τις χειροκροτήσουν με θέρμη 

και καμάρι!
Συμμετέχοντες μαθητές 

στον διαγωνισμό: Ελένη Δη-
μούλα, Θεόδωρος Ζυγερί-
δης, Θεανώ Ιακωβίδου, Ειρή-
νη Ιωαννίδου, Κουματζίδης 
Κωνσταντίνος, Ειρήνη Λιολι-

οσίδη, Ιωάννα-Μαρία Λιολιο-
σίδη, Μελιτίνη Λιολιοσίδη, Κυ-
ριακή Μαστοροπούλου, Μαρία 
Μπέη, Στέλλα Τασίδη, Κυριά-
κος Τσίπος.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 
Λαζάκη Παναγιώτα (Φιλόλο-

γος), Μώρου Γεωργία (Φιλό-
λογος)

Η Διεύθυνση και ο Σύλλο-
γος Διδασκόντων του σχο-
λείου μας συγχαίρει και είναι 
αρωγός σε κάθε προσπάθεια 
μαθητών και καθηγητών μας.
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Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου 
Αλεξανδρούπολης μας κάνουν ξανά 
περήφανους

ΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΔΥΟ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΟΝ 4Ο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ     

Όλα τα ονόματα των μαθητών/τριών 
που συμμετέχουν

     

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ4917/28-11-2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 
(ΦΕΚ 45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς 
εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοι-
νότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμ-
φωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτη-
μα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και 
της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. 
του έργου: Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 400kv για 
τη Διασύνδεση του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΘΗΣ 
ΕΒΡΟΥ Ι (ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ Ι), στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης, με το ΕΣΜΗΕ 
στο ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ Μ.Α.Ε.

Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 
απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται 
η 28-11-2022 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 28-12-2022.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ), ΤΜΗΜΑ Γ΄.

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2209831011).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τηλ. 25513 - 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

Κομοτηνή 28-11-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ 5016/01-12-2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 
45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπρο-
σώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), 
να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με 
το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρ-
ξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε.  του έρ-
γου: “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) 
“ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ” ισχύος 45 ΜW στο Δήμο Ορεστιάδας – Π.Ε. Έβρου”. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 

απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται 
η 01-12-2022 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 02-01-2023.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ).

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2211854811).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τηλ. 25513 - 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

Κομοτηνή 01-12-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 
έκθεσης του Αθηνόδωρου Ταρ-
σούδη "Για την Ελλάδα..." 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως 
τις 15 Δεκεμβρίου 

Ωράριο λειτουργίας:
Πρωί
Τρίτη- Παρασκευή: 10.30-
14.30 
Σάββατο-Κυριακή: 11.00-
13.00
Απόγευμα
Παρασκευή: 9/12, 19.30-
21.30
Τρίτη: 13/12, 19.30-21.30
Πέμπτη: 15/12, 19.30-21.30
Γ.Π.

Συνεχίζεται η έκθεση 
του Αθηνόδωρου 

Στο Ιστορικό 
Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης 
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 SUDoKU

9 8 6 5

3 5 4

6 8 2

7 5 9

9 4 1 5

4 6 2

9 8 7

1 7 3

3 6 2 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.72)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Dec  8 10:03:48 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Dec  7 09:22:03 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

9 4 3 1

2 4 5 9

6 8

8 7 2

6 7 3 9

1 5 4

9 6

8 5 4 3

5 7 4 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Dec  8 10:03:50 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας τύπος μπαίνει στο γραφείο του γιατρού και 

παραπονιέται ότι δεν ακούει καθόλου από το δεξί 

του αυτί. « Για να ρίξω μία ματιά»,  είπε ο γιατρός.

-Βλέπω το πρόβλημα. Έχεις ένα υπόθετο στο 

αυτί σου, λέει ο γιατρός.

Ο ασθενής ζήτησε να χρησιμοποιήσει το τηλέ-

φωνο πήρε τη γυναίκα του και είπε:

-Μαργαρίτα… μπορείς να σταματήσεις να ψά-

χνεις για το ακουστικό μου… ξέρω που είναι…

* * * * * * 

Ένα ζευγάρι  επιστρέφει από ένα γάμο με το 

μωρό παιδί τους. Τους σταματά ένα περιπολικό 

για αλκοτέστ.

Ο άντρας αφού κάνει το αλκοτέστ βρίσκεται κα-

τά πολύ πάνω από το όριο.

Ο τροχονόμος είναι έτοιμος να του κόψει το 

πρόστιμο αλλά εκείνος του λέει:

– Δεν είμαι εγώ μεθυσμένος απλά το μηχάνημα 

είναι χαλασμένο. Αν δε με πιστεύεις κάνε και αλκο-

τέστ στη γυναίκα μου.

Η σύζυγος βρίσκεται και αυτή με τη σειρά της 

πολύ πάνω από το όριο. Ο τροχονόμος απαντά 

στον άνδρα:

– Δεν είναι τα μηχανήματα μας χαλασμένα κύ-

ριε, απλά και η γυναίκα σας έχει πιει.

– Όχι, επιμένω ότι τα μηχανήματά σας είναι χα-

λασμένα και αν δε με πιστεύετε να κάνετε αλκο-

τέστ και στο μωρό.

Ο τροχονόμος κάνει αλκοτέστ και στο μωρό το 

οποίο βρίσκεται επίσης πάνω από το όριο. Ο τρο-

χονόμος έντρομος ζητά συγγνώμη.

– Συγγνώμη κύριε, τελικά έχετε δίκιο. Το μηχά-

νημα πράγματι είναι χαλασμένο.

Ο τροχονόμος φεύγει και η οικογένεια συνεχίζει 

το δρόμο της. Σε μια στιγμή ο άντρας γυρνά στη 

γυναίκα του και λέει:

– Κατάλαβες τώρα γιατί σου έλεγα πάντα  να 

βάζεις λίγο τσίπουρο στο γάλα του μωρού!!!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Από αυτό φτιάχνεται ο σάκος του 
ναύτη.
10. Τρυφερά στην αφή.
11. Όνομα Νορβηγών βασιλιάδων.
12. Ομάδα εθνών της ΝΑ. Ασίας.
13. Νησιώτικος χορός.
15. Μαζί.
17. Δεν είναι μεταξύ τους τα δάχτυ-
λά μας.
18. Αρχή… κτήματος.
19. Πολιτικός αρχηγός της αρχαίας Αι-
γύπτου.
21. Σχοινί καουμπόη.
23. … Λουπέν: ήρωας του Λεμπλάν.
25. Σκεύη φαγητού.
27. Δύο έχει η… νταρντάνα.
28. … Πάολο: πολιτεία της Βραζιλίας.
30. Μικρό ιστιοφόρο πλοίο.
32. Κέφι.
34. Μυθικός βασιλιάς της Σαλαμίνας.
36. Ιπτάμενα… αρχικά.
37. Λατινικό… είναι.
39. … Βίσση: τραγουδίστρια.
40. Πρώτο συνθετικό ενός μπαρ.
41. Θεότητα του σημιτικού πανθέου.

-- Συστατικά --

• 6 μήλα, μέτρια
• 50 γρ. βούτυρο
• 110 γρ. ζάχαρη, καστανή  
• 70 γρ. ζάχαρη, κρυσταλλική  
• 50 γρ. αλεύρι
• 4 αυγά, χτυπημένα
• 160 γρ. γάλα
• 160 γρ. κρέμα γάλακτος
• 80 γρ. βούτυρο, λιωμένο
• 2 βανίλιες
• Μισό κ.γλ. κανέλα
• 1 μισή φλ. καρυδόψιχα, χοντροκομμένη

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 160 

βαθμούς Κελσίου, στον αέρα και στην μεσαία θέση.
• Καθαρίζουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε 8 φέτες.
• Στην συνέχεια λιώνουμε τα 50 γραμμάρια βούτυρο 

σε μεγάλο τηγάνι, ρίχνουμε τα μήλα και σοτάρουμε 
για 5 λεπτά μέχρι να πάρουν χρυσό χρώμα.

• Προσθέτουμε καστανή ζάχαρη και σοτάρουμε 5 λε-
πτά ακόμα, μέχρι να πυκνώσει η σως.

• Τα αδειάζουμε στο ταψί ή πυρέξ βουτυρωμένο και 

αφήνουμε 5 με 6 λεπτά να κρυώσει λίγο.  
• Έπειτα σε ένα μπολ, ενώνουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, 

την κανέλα και κάνουμε λακκούβα.
• Ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά, τα αυγά, το λιωμένο 

βούτυρο, το γάλα, την κρέμα και τις βανίλιες.  
• Τέλος αφού ανακατέψουμε όλα τα υλικά, ρίχνουμε 

την καρυδόψιχα, περιχύνουμε τα μήλα με το μίγμα 
και ψήνουμε για 30 με 35 λεπτά ώσπου να στερε-
οποιηθεί.  

• Η μηλόπιτα με καραμελωμένα μήλα είναι έτοιμη.
• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μηλόπιτα, λαχταριστή και καραμελωμένη

Κάθετα

1. Ραγδαία βροχή με πλημμύρες.

2. Το σύνολο των έργων ενός λογοτέχνη.

3. Πέταξαν πρώτοι με αεροπλάνο.

4. Λέγεται ο ηθοποιός Πατσίνο.

5. Και του ιωδίου αναφέρεται.

6. Είναι και το ραδίκι.

7. Ειδεμή (επίρρ.).

8. Ο "οίκος του Θεού".

9. Γκολ που δε… μετράει.

14. Παρέλαση.

16. Αδελφοί… σε ταμπέλα.

20. Δεν έχουν πυκνή συνοχή αυτά.

22. Άθλημα.

24. Ομοιογενής (θηλ.).

26. Αντρικό χαϊδευτικό.

29. Ολόκληρο (αρχ.).

31. Η φούστα των Σκοτσέζων.

33. Αρχικά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

35. Ρενέ…: Γάλλος αντιστασιακός ποιητής.

38. Συνήθεια… περίεργων.
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Κυκλοφόρησε το πρώτο επει-
σόδιο του πολυαναμενόμενου 
ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Μέ-
γκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χά-
ρι, που αποκαλύπτει τις άγνωστες 
πτυχές του οίκου των Σάσσεξ.

Η νέα σειρά του Netflix, όπως 
πολλοί ισχυρίζονται αναμένεται 
να αποτελέσει «βόμβα» για το 
παλάτι, ενώ το Μπάκινγκχαμ θα 
παρακολουθήσει έντρομο τα όσα 
θα αποκαλύψει το ζευγάρι που 
έφερε τα πάνω - κάτω στη ζωή 

τους.
Το ντοκιμαντέρ με τίτλο 

«Harry & Meghan» αφορά στις 
δυσκολίες που πέρασε το ζευ-
γάρι, ως επίσημα μέλη της βασι-
λικής οικογένειας και σε αυτό οι 
πρώην Σάσεξ, κάνουν αποκαλύ-
ψεις σχετικά με την «ιεραρχία της 
βασιλικής οικογένειας», υπονοώ-
ντας ότι «άνθρωποι του παλατιού 
διέρρευσαν ιστορίες για αυτούς».

Όπως αναφέρεται στο πρώτο 
επεισόδιο ο Δούκας του Σάσεξ 

τόνισε ότι «έπρεπε να παραιτη-
θεί» από τα βασιλικά καθήκοντα, 
για να προστατεύσει τη Μέγκαν 
Μαρκλ, η οποία τόνισε ότι εκείνη 
την περίοδο είχε μάλιστα και αυ-
τοκτονικές τάσεις. Στο επεισόδιο 
της πρεμιέρας της νέας σειράς 
για το πριγκιπικό ζευγάρι, ο Χάρι 
παρομοιάζει την άλλοτε ηθοποιό 
Μαρκλ, με την αείμνηστη μητέρα 
του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

«Αυτό δεν αφορά μόνο την 
ιστορία μας. Αυτό ήταν πάντα πο-
λύ μεγαλύτερο από εμάς. Κανείς 
δεν γνωρίζει την πλήρη αλήθεια. 
Γνωρίζουμε την πλήρη αλήθεια. 
Το ίδρυμα γνωρίζει την πλήρη 
αλήθεια. Και τα μέσα ενημέρω-
σης γνωρίζουν την πλήρη αλή-
θεια γιατί έχουν ασχοληθεί με 
αυτήν. Και νομίζω ότι οποιοσ-
δήποτε άλλος στην περίπτωσή 
μου θα έκανε ακριβώς το ίδιο» 
αναφέρει ο Χάρι σε ένα από τα 
σημεία του ντοκιμαντέρ που ήρ-
θε για να «ταράξει τα νερά» στα 
βρετανικά ανάκτορα.

Το πρώτο επεισόδιο, είναι δι-
άρκειας 56 λεπτών, και επί της 
ουσίας παρουσιάζει το ξεκίνημα 
της σχέσης του πρίγκιπα Χάρι με 
τη Μέγκαν Μαρκλ.

H ΕΡΤ προσαρμόζοντας φέτος τη διαδικα-
σία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής στην 
Εurovision στους νέους κανονισμούς της 
EBU, αποφάσισε τη συμμετοχή και 
του κοινού.

Συγκεκριμένα, εβδομήντα 
φίλοι και φίλες της Eurovision 
θα αποτελέσουν τα μέλη της 
«Επιτροπής Κοινού» και θα 
έχουν μαζί με την Επιτροπή της 
ΕΡΤ τη δυνατότητα να μετέχουν 
ενεργά στην τελική φάση της επιλο-
γής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει 
την Ελλάδα τον προσεχή Μάιο στο Λίβερπουλ.

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της 
«Επιτροπής Κοινού» και να ψηφίσουν το τρα-
γούδι που προτιμούν, μπορούν να υποβάλουν 

αίτημα συμμετοχής στο site https://eurovision.
ert.gr και στο ειδικό πεδίο που έχει διαμορ-
φωθεί.

Η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα  θα 
παραμείνει ανοιχτή έως το Σάββα-
το 10 Δεκεμβρίου 2022, επίσης 
στις 10 το πρωί.

Τα εβδομήντα μέλη της Επι-
τροπής θα προκύψουν ύστερα 

από κλήρωση και διαδικασία που 
διασφαλίζει το αδιάβλητο και την 

ηλικιακή αντιπροσωπευτικότητα του κοι-
νού της Eurovision. Συγκεκριμένα θα κληρω-
θούν 25 μέλη στην ηλικιακή κατηγορία 18-24 
ετών, 20 μέλη στην ηλικιακή κατηγορία 25-
34, 15 μέλη στην ηλικιακή κατηγορία 35-44 
και 10 μέλη στην ηλικιακή κατηγορία 45+.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις εγκατα-
στάσεις του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ.

Το τραγούδι της Ελλάδας θα προκύψει από 
συνδυασμό των δύο αποτελεσμάτων, τόσο 
της Επιτροπής Κοινού όσο και της 7μελούς 
Επιτροπής της ΕΡΤ, με συντελεστή βαρύτητας 
50,6% στην ψήφο της Επιτροπής Κοινού, ένα-
ντι 49,4% της ψήφου της Επιτροπής της ΕΡΤ. 
Δηλαδή ακριβώς όπως θα προκύψει το νικητή-
ριο τραγούδι στον Τελικό της Εurovision 2023, 
ύστερα από την πρόσφατη αλλαγή στους κα-
νόνες ψηφοφορίας. Είναι η πρώτη φορά που 
η ΕΡΤ ακολουθεί αυτή τη διαδικασία για την 
ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής.

Ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της 
Eurovision θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ στις 
9, 11 και 13 Μαΐου 2023.

Eurovision 2023: Πώς μπορείτε να επιλέξετε το τραγούδι 
της Ελλάδας

«Πάρε 
τον χρόνο 
σου, δεν 
βιάζομαι»

Η Ελένη Μενεγάκη εξέ-
φρασε την επιθυμία της να 
επιστρέψει στα καλλιτεχνι-
κά δρώμενα, ως ηθοποιός. 
Με χιουμοριστική διάθεση η 
παρουσιάστρια του «Ελένη» 
και ο καλεσμένος της, Τάκης 
Ζαχαράτος κάλεσαν τον Χρι-
στόφορο Παπακαλιάτη να 
σκεφτεί το ενδεχόμενο να τη 
συμπεριλάβει σε μία επόμενη 
δουλειά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο κω-
μικός της εξέφρασε την 
επιθυμία του να τη δει στο 
μέλλον σε μία σειρά του σκη-
νοθέτη. Η Ελένη Μενεγάκη 

αντιμετώπισε με χιούμορ την 
πρόκληση του Τάκη Ζαχαρά-
του και απευθυνόμενη στον 
Χριστόφορο Παπακαλιάτη 
είπε:

«Να αυτοπροταθούμε. 
Χριστόφορε, εγώ κι ο Τά-
κης, ο Τάκης με προτείνει κι 
εγώ αυτοπροτείνομαι. Μη 
γελάς τώρα. Θέλω να ξεπε-
ράσεις το πρώτο γέλιο και να 
μπεις σε μια δεύτερη, τρίτη 
ανάγνωση. Πάρε τον χρόνο 
σου και το βλέπουμε και σε 
μια δεκαετία. Δεν βιάζομαι» 
είπε, κοιτάζοντας τον τηλε-
οπτικό φακό.

«Ίδια θα είσαι, αγάπη μου, 
και σε 10 χρόνια» σχολίασε 
ο Τάκης Ζαχαράτος, με την 
παρουσιάστρια να απαντά: 
«Είπαμε, αυτά δεν γίνονται. 
Αυτό πια πάει στα θαύματα». 

Η Ελένη Μενεγάκη είχε 
πρωταγωνιστήσει στη σει-
ρά «Πάτερ Ημών» στα μέσα 
της δεκαετίας του 1990 με 
τον Κώστα Καρρά. Ακόμη, 
είχε κάνει ένα πέρασμα από 
τα: «Αχ Ελένη» και «Τα Μπα-
κούρια» και δύο guest εμφα-
νίσεις στις σειρές «Από Άλλο 
Ανέκδοτο» και «Μην Αρχίζεις 
τη Μουρμούρα».

Μενεγάκη: Καλεί τον Παπακαλιάτη 
να τη συμπεριλάβει σε σειρά του

Η Μπίλι Αϊλις είναι το κορίτσι 
που απέκτησε διεθνή φήμη, ήδη 
από τα 14 της έτη και σήμερα 
είναι μια από τις γυναίκες με τη 
μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, 
ενώ διαθέτει και 107 εκατομμύ-
ρια ακολούθους στο Instagram.

Πρόκειται για τη νεότε-
ρη γυναίκα solo headliner στο 
Glastonbury και τη μοναδική που 
γεννήθηκε τον 21ο αιώνα και έχει 
κερδίσει Όσκαρ.

Σε πρόσφατη συνέντευξη της 
στο BBC αποκάλυψε ότι η σχέ-
ση της με τη δύναμη που σου δί-
νει η διασημότητα είναι δύσκολη: 
«Είναι πραγματικά δύσκολο και 
τραυματικό να έχεις τόση δύναμη, 
γενικά» είπε στη δημοσιογράφο 
Megha Mohan:«Είναι δύσκολο να 
έχεις δύναμη και είναι πραγματι-
κά δύσκολο όταν πριν δεν είχες 
δύναμη. Είναι δύσκολο να μην 
εκμεταλλευτείς τη φήμη και να 
μην κάνεις κατάχρηση».

Η Αϊλις έγινε διάσημη με το 
πρώτο της τραγούδι «Ocean 
Eyes» το οποίο έγινε επιτυχία μέ-
σα σε μια νύχτα. Στη συνέντευξη, 
η τραγουδίστρια θυμήθηκε πόσο 
δύσκολο ήταν για ένα 14χρονο 
κορίτσι να βρίσκεται σε συνα-

ντήσεις με δισκογραφικές, ενώ 
ανέφερε ότι ξαφνικά βρέθηκε με 
ισχυρούς ανθρώπους της μου-
σικής βιομηχανίας, εξηγώντας: 
«Κοιτάζω πίσω με αγάπη, κυρίως, 
αλλά, ξέρετε, ήταν τόσο αστείο 
να είσαι ένα 14χρονο κορίτσι να 
κάνει εκατοντάδες τέτοιες συνα-

ντήσεις»
Στην ίδια συνέντευξη η Μπίλι 

Αϊλις αποκάλυψε ότι το αγαπη-
μένο της τραγούδι είναι το «Your 
Power», ένα τραγούδι που είναι 
εμπνευσμένο από τους ανθρώ-
πους που έχει γνωρίσει.

Μπίλι Αϊλις: Το να μεγαλώνεις έχοντας 
διεθνή φήμη ήταν τραυματικό

Harry & Meghan: Κυκλοφόρησε το πρώτο 
επεισόδιο του ντοκιμαντέρ για τη ζωή τους

Showbiz

«Είναι 
δύσκολο να 
μην κάνεις 
κατάχρηση» 

«(Για Νίκο Μουτσινά) Δεν χρειάζεται ο τηλεθεατής να ξέρει ότι βαριέσαι ή έχεις κουραστεί, 
όταν κάνεις τη δουλειά σου... Δεν είναι ωραίο. Εμένα δε θα μου άρεσε να ακούω από έναν 

παρουσιαστή ότι βαριέται ή έχει κουραστεί και να νιώθω ότι είναι κουρασμένος.» 
Ελεονώρα Μελέτη - Παρουσιάστρια

Η 
ανακοίνωση 

της ΕΡΤ

Το Netflix 
υπέγραψε συμφωνία 
αξίας άνω των 100 

εκατ. λιρών 
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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 Μνήμης και 
Αξιοπρέπειας για τα Θύματα του 
Εγκλήματος της Γενοκτονίας 
και της Πρόληψης αυτού του 
Εγκλήματος

Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Διαφθοράς

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
Χατζή Ι. Καβύρη 44 (γωνία Αν. Θράκης) 
✆2551028913

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 ✆2553022322

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζουπίδου Αναστασία Κωνσταντινουπόλεως 
211  ✆ 2552029302 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Άννα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, με το Τετράγωνο Αφροδί-
της-Δία, θα χρειαστεί οπωσδήποτε να 
δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στην πορεία 
των συζητήσεων που θα κάνεις! Κου-
βέντες και λόγια, μπορεί να κρύβουν 
παγίδες, τις οποίες δεν θα μπορέσεις 
αμέσως να αναγνωρίσεις, αφού είσαι 
αρκετά απρόσεχτος!  
      
ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, με το Τετράγωνο Αφροδί-
της-Δία σήμερα, παρασύρεσαι σε υπερ-
βολές, που αργότερα θα μετανιώσεις! 
Πες όχι στον αυθορμητισμό, τον υπέρ-
μετρο ενθουσιασμό και την βιασύνη την 
σημερινή ημέρα!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, με το Τετράγωνο 
Αφροδίτης-Δία την σημερινή ημέρα, 
η ασυνεννοησία, μπορεί να φέρει αρ-
νητικές καταστάσεις και συνέπειες, οι 
οποίες μπορεί να είναι πρόσκαιρες, αλ-
λά σίγουρα θα πλήξουν τον σημαντικό 
για εσένα τομέα!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, με το Τετράγωνο 
Αφροδίτης-Δία σήμερα, πρέπει οπωσ-
δήποτε να ανταποκριθείς άμεσα, σε 
εκκρεμότητες και υποχρεώσεις της κα-
θημερινότητας, ώστε να βάλεις σε μια 
τάξη την ζωή σου!      

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, με το Τετράγωνο Αφρο-
δίτης-Δία, η ημέρα πιθανόν να κρύβει 
κινδύνους, αν δεν προσέξεις και δεν 
περιορίσεις έπαρση και επιπολαιότητα! 
Όσο κι αν θες να περνάς όμορφα, οφεί-
λεις να παραμείνεις προσγειωμένος!    

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, με το Τετράγωνο Αφρο-
δίτης-Δία σήμερα, πρέπει να είσαι ιδι-
αίτερα προσεκτικός, σε θέματα που 
αφορούν σπίτι και οικογένεια, ώστε 
να πάρεις σωστές και προσγειωμένες 
αποφάσεις!      

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, με το Τετράγωνο Αφροδί-
της-Δία, καλό θα ήταν να αποφύγεις 
κάθε είδους νέο ξεκίνημα και επίσης, 
να είσαι πολύ προσεκτικός στις μετα-
κινήσεις σου! Επίσης, προσπάθησε να 
μην μπλέκεσαι σε κουτσομπολιά! , διότι 
κρύβουν παγίδες που θα σου φέρουν 
προβλήματα, μετά από αποκαλύψεις 
που δεν περιμένεις!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, με το Τετράγωνο 
Αφροδίτης-Δία σήμερα, οφείλεις να 
προστατέψεις τα κεκτημένα σου και τα 
υλικά σου αγαθά, αφού μπορεί τώρα, 
να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα 
σε κάθε είδους πρακτικές υποθέσεις! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, με το Τετράγωνο 
Αφροδίτης-Δία σήμερα, μπορεί να έχεις 
αρκετές ευκαιρίες για δραστηριότητες, 
που αρχικά να σε ενθουσιάζουν και σε 
ευχαριστούν, ωστόσο, θα πρέπει να δι-
ατηρήσεις χαμηλά τις προσδοκίες και 
τα στάνταρ σου!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, με το Τετράγωνο Αφρο-
δίτης-Δία σήμερα, θα χρειαστεί να αντι-
μετωπίσεις κάποια αλήθεια, που μέχρι 
τώρα αρνιόσουν να αναγνωρίσεις και 
να δεχτείς την ύπαρξη της! Δεν είναι 
και η καλύτερη ημέρα, να εμπιστεύε-
σαι την διαίσθηση σου!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, με το Τετράγωνο 
Αφροδίτης-Δία σήμερα, προσπάθησε 
να μην καταστρέψεις τις σχέσεις με 
τους φίλους σου, θεωρώντας τους δε-
δομένους και φρόντισε να αποφύγεις 
κουτσομπολιά εις βάρος τους!   

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, με το Τετράγωνο Αφρο-
δίτης-Δία σήμερα, παρασύρεσαι επικοι-
νωνιακά σε λάθη, μιλάς πολύ, εκτίθεσαι 
και καταστρέφεις την καλή κοινωνική 
σου εικόνα! Μην υπερεκτιμάς τον εαυτό 
σου, μην εμπιστεύεσαι χωρίς δισταγμό 
τους άλλους και κράτα προστατευμένα 
τα μυστικά σου!

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€

3 φανταστικές λύσεις 
για να επενδύσεις τον 
τοίχο σου με ψεύτικη 
πέτρα!

1. Επένδυση Τοίχου με Πάνελ Τεχνη-
τής Πέτρας

Η πέτρα στον τοίχο του σαλονιού, μπορεί 
να αναδείξει τη διακόσμηση και να προσφέ-
ρει μια αίσθηση πολυτέλειας. Στην επένδυση 
εσωτερικού τοίχου με ψεύτικη πέτρα μπορείς 
να επιλέξεις την τοποθέτηση πάνελ ψεύτικης 
πέτρας από μασίφ. Στο εμπόριο υπάρχουν 
αρκετές επιλογές σε χρώματα και σχέδια, 
που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ακό-
μη και του πιο απαιτητικού.

Τα πάνελ από μασίφ είναι έτοιμα τεμάχια 
που τοποθετούνται στον τοίχο και ενώνονται. 
Στην όψη μοιάζουν σαν να έχει τοποθετηθεί 
ένα-ένα κάθε κομμάτι πέτρας στον τοίχο και 
προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Αν, 
λοιπόν, θέλεις να τοποθετήσεις πέτρα στον 
τοίχο του σαλονιού, τα πάνελ μπορούν να κα-

λύψουν τις ανάγκες σου και με το παραπάνω.
2. Επένδυση Τοίχου με Εύκαμπτη Πέ-

τρα
Η εύκαμπτη πέτρα είναι ένα τεχνητό πέ-

τρωμα που κατασκευάζεται κυρίως από φυ-
σικά ορυκτά υλικά. Αποτελεί μια από τις κα-
λύτερες επιλογές στην επένδυση εσωτερικού 
τοίχου με ψεύτικη πέτρα. Η σύνθεσή της προ-
σφέρει αρκετά πλεονεκτήματα, τόσο στην το-
ποθέτηση, όσο και στο συνδυασμό χαμηλού 
κόστους και μεγάλης διάρκειας ζωής.

3. Επένδυση Τοίχου με Φλούδα Πέ-
τρας

Στην επένδυση εσωτερικού τοίχου με 
ψεύτικη πέτρα προσφέρονται αρκετές επι-
λογές. Ακόμη μια αξιόλογη επιλογή αποτε-
λεί η επένδυση τοίχου με φλούδα πέτρας. Η 
φλούδα πέτρας κατασκευάζεται από φυσικά 
ορυκτά υλικά και τσιμέντο. Είναι αρκετά πιο 
ελαφριά σε βάρος από την κανονική πέτρα, 
κάτι που προσφέρει αρκετά οφέλη, καθώς 
αποφεύγεται το επιπλέον βάρος στους τοί-
χους του σπιτιού. Στην όψη μοιάζει αρκετά 
με φυσική πέτρα σε μορφή πλακιδίου και δι-
ατίθεται σε αρκετά σχέδια και υλικά.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Στην 4η θέση, μεταξύ 61 
Σωματείων από όλη την Ελ-
λάδα, με τη συλλογή 28 χρυ-
σών μεταλλίων για το 2022, 
«φιγουράρει» ο Α.Σ. ΑμεΑ «ΚΟ-
ΤΙΝΟΣ», σύμφωνα με την επί-
σημη ανακοίνωση της Εθνικής 
Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατό-
μων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. 
ΑΜΕΑ).

Η επίδοση αυτή, αποδει-
κνύει περίτρανα ότι ο Σύλλο-
γός μας, βαδίζει με ήρεμα και 
σταθερά βήματα, πετυχαίνο-

ντας τους στόχους που θέτει 
κάθε χρονιά, παρά τις δυσκο-
λίες και αντιξοότητες που αντι-
μετωπίζει.

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσι-
ακό, ότι οι αθλήτριες και οι 
αθλητές του ΚΟΤΙΝΟΥ, κα-
τάφεραν σχεδόν να διπλασι-
άσουν την συνολική (χρυσά, 
αργυρά και χάλκινα) συγκομι-
δή μεταλλίων σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά (2021), 
«σκαρφαλώνοντας» στην 7η 
θέση με 48 μετάλλια από τη 

13η με 32 μετάλλια της περσι-
νής γενικής κατάστασης.

Συγχαρητήρια στις αθλή-
τριές μας, τους αθλητές μας, 
τις προπονήτριες και προπονη-
τές μας, αλλά και όλη τη με-
γάλη οικογένεια του Α.Σ. ΑμεΑ 
«ΚΟΤΙΝΟΣ», που βρίσκεται κο-
ντά μας και στηρίζει ποικιλο-
τρόπως τον Σύλλογο!

Ευχαριστούμε όλες και 

όλους, ιδιώτες, επιχειρήσεις 
και φορείς, που με κάθε τρό-
πο μας βοηθούν.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον 
μεγάλο μας… «χορηγό», την 
Δημοτική Αρχή Αλεξανδρού-
πολης και ειδικά τον Δήμαρ-
χο κ. Γιάννη Ζαμπούκη, για το 
προσωπικό του ενδιαφέρον 
και την… «αγωνία» του για όλα 
τα θέματα που απασχολούν 

τον Σύλλογό μας και όλων των 
συνεργατών του, που βρίσκο-
νται πάντα δίπλα μας, δίνοντας 
λύσεις σε όποιο θέμα αντιμε-
τωπίζουμε.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι 
ο Σύλλογός μας συμμετείχε 
σε 5 μόνο αθλήματα από τα 
17 συνολικά παραολυμπιακά 
αθλήματα που διοργανώνει η 
Ε.Α.ΟΜ. ΑΜΕΑ. Γεγονός που 

σηματοδοτεί τον νέο μεγάλο 
στόχο του «ΚΟΤΙΝΟΥ» για τη 
νέα χρονιά, με δημιουργία νέ-
ων τμημάτων και συμμετοχή 
σε περισσότερες αθλητικές δι-
οργανώσεις το 2023.

Ο Α.Σ. ΑμέΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ» 
σας θέλει όλες και όλους κο-
ντά του.
Α.Σ. ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ»

Α.Σ. ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ»: 28 χρυσά 
μετάλλια και 4η θέση πανελλαδικά 

ΣΤΗΝ 4Η ΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ 61 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
28 ΧΡΥΣΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ 2022, «ΦΙΓΟΥΡΑΡΕΙ» 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ      

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, ότι οι 
αθλήτριες/τριες κατάφεραν σχεδόν να 
διπλασιάσουν την συνολική συγκομιδή 
μεταλλίων σε σχέση με το 2021

Στην Αλεξανδρούπολη διεξάγε-
ται το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής 
στην Α2 ανδρών βόλεϊ. Ο πρωτοπό-
ρο και αήττητος Εθνικός υποδέχεται 
την ανταγωνιστική ΑΣΕ Κομοτηνής 
και θέλει να συνεχίσει τη νικηφόρα 
πορεία του.    

Το πρόγραμμα 

Α2 Ανδρών - Β' Ζώνη - 7η αγω-

νιστική

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 

17.00: Χ.Α.Ν.Θ. - Α.Σ.Α. Έβρος
18.00: Ερμογένης - Α.Ο. Καβάλας
18.00: Ήφαιστος - Μακεδονικός
19.00: Μ.Γ.Σ. Εθνικός - Α.Ε. Κομοτη-
νής, Διαιτητές: Παπαχρήστου, Σκαρ-

λατούδη.
20.00: Ελπίς - Ε.Α. Λαρίσης
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022
17.00: Πανηπειρωτικός - Α.Ε.Ν. Πα-
νοράματος

Α2 γυναικών: Εντός ο Φοίνικας 

με τον πρωτοπόρο 

 Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

17.00: Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 
- Πρέβεζα, Διαιτητές: Παπαχρήστου, 
Σκαρλατούδη
17.00: Αργώ Βόλου - Ε.Ο. Σταυ-
ρούπολης
17.00: Ε.Α. Λαρίσης - Γ.Σ.Γ. Νίκη
18.00: Α.Σ. Γιάννενα - Φιλαθλητι-
κός Λαρ
18.00: Νέα Γενεά - Π.Α.Σ. Γιάννενα

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 

17.00: Ίκαρος Έδεσσας - 
Ο.Π.Α.Θ. Περσέας

Α2 γυναικών: Εντός ο 
Φοίνικας με τον πρωτοπόρο, 
στη Λάρισα η Νίκη  

Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΟ οι 
ορισμοί των διαιτητών στις αναμε-
τρήσεις της 6ης αγωνιστικής στον 1ο 
όμιλο της Γ’ Εθνικής. Από την Δράμα 
ο διαιτητής στην εκτός έδρας ανα-
μέτρηση της Αλεξανδρούπολης με 
τον Βύρωνα Καβάλας, από την Άρτα 
στο ματς του Ορφέα με τον Αγροτι-
κό Αστέρα στην Ξάνθη, ο Παναγιω-
τίδης από την ΕΠΣ Θράκης θα «σφυ-
ρίξει» το παιχνίδι του Άρη Αβάτου με 
τον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου και ο 
Τζίκας από την Μακεδονία το ντέρ-
μπι του Πανθρακικού με την Καβάλα.

Αναλυτικά:
Κυριακή 11/12, 15:00

Βύρων Καβάλας – Αλεξανδρού-
πολη FC

Διαιτητής: Σιουμπάρας – Βοηθοί: 
Σιαμάνης, Μπόιτσιος (Δράμας)

Νέστος Χρυσούπολης – Δόξα Δρά-
μας

Διαιτητής: Καπρέτσος – Βοηθοί: 
Αγγελόπουλος, Κουντουράς (Μακε-
δονίας)

Ορφέας Ξάνθης – Αγροτικός Αστέ-
ρας

Διαιτητής: Κωστούλας (Άρτας) – 
Βοηθοί: Δριβήλας (Αχαΐας), Γκιόσης 
(Θράκης)

Μ.Α. Ορφανίου – Άρης Αβάτου
Διαιτητής: Παναγιωτίδης – Βοηθοί: 

Διονίδης, Σόφτας (Θράκης)

Πανδραμαϊκός – Καμπανιακός
Διαιτητής: Αναστασόπουλος – Βο-

ηθοί: Γούτας, Τσιρώνας (Χαλκιδικής)
Πανθρακικός – ΑΟ Καβάλα
Διαιτητής: Τζίκας – Βοηθοί: Κατσα-

ντούρας, Κολιπέτρος (Μακεδονίας)
Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας – 

Θερμαϊκός Θέρμης
Διαιτητής: Ασβεστόπουλος (Κιλκίς) 

– Βοηθοί: Μαυρίδης (Κιλκίς), Ζαχα-
ριά (Σερρών)

Ρεπό: Απόλλων Παραλιμνίου

ΕΠΣ Έβρου: Αλλαγή στην ώρα 

έναρξης αγώνων του πρωταθλή-

ματος

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της 

ΕΠΣ Έβρου με ανακοίνωσή της γνω-
στοποίησε την αλλαγή ώρας διεξα-
γωγής των αγώνων ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα όλοι οι αγώνες του 
Πρωταθλήματος θα πραγματοποι-
ηθούν με ώρα έναρξης στις 14:45, 
δηλαδή 15 λεπτά σε σχέση με ότι γι-
νόταν ως τώρα.

Με την 8η αγωνιστική στην Α’ κα-
τηγορία, την 7η στον Βορρά και την 
6η στο Νότο της Β’ κατηγορίας συνε-
χίζεται το Σαββατοκύριακο η δράση 
στην ΕΠΣ Έβρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 8η αγωνιστική
Σάββατο 10/12, 14:45
Θράκη Φερών – Ορέστης Ορεστιάδας
Ιπποκράτης – Μαΐστρος
Κυριακή 11/12, 14:45
Νίκη Απαλού – ΑΕ Διδυμοτείχου
Άρδας Καστανεών – Έβρος Σουφλίου
Νεοχώρι – Εθνικός Αλεξ/πολης

Γ’ Εθνική: Στην Καβάλα η 
Αλεξανδρούπολη, ψάχνει restart 

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής 
στον 1ο όμιλο. ΕΠΣ Έβρου: Αλλαγή στην ώρα 
έναρξης αγώνων του πρωταθλήματος

Θρακιώτικο ντέρμπι στην 
Αλεξανδρούπολη για την 
Α2 ανδρών βόλεϊ 
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