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Υπεγράφη η σύμβαση έργου για 
την Αστική Αναζωογόνηση Βορείου 

Τμήματος Αλεξανδρούπολης 

Το έργο περιλαμβάνει και επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων. 
Ποιες περιοχές περιλαμβάνει 
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Ξεκίνησε η λειτουργία 
οφθαλμολογικού 

ιατρείου στο 
Νοσοκομείο 

Διδυμοτείχου

 Θα γίνεται πλήρης και ολοκλη-
ρωμένος οφθαλμολογικό έλεγ-
χος με σύγχρονο οφθαλμολογι-

κό εξοπλισμό
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7ο Χριστουγεννιάτικο 
Φεστιβάλ 

κολύμβησης ΟΦΘΑ 

Πραγματοποιήθηκε στην πισίνα 
της Αλεξανδρούπολης, συμμε-
τείχαν 335 παιδιά από 7 ομά-

δες της περιφέρειας ΑΜΘ
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Επιστολή Δημάρχων Εβρου στον 
Υπουργό Άμυνας για το κλείσιμο των 

Κέντρων Νεοσυλλέκτων 

Συγκρατημένη αισιοδοξία Μαυρίδη για την παραμονή των Κέντρων Κατά-
ταξης. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ορεστιάδας, εξέφρασε την εμπι-

στοσύνη του στο σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
Αναφορά Γκαρά στη Βουλή � 5

Γκαρά: «Ανησυχούμε πολύ Γκαρά: «Ανησυχούμε πολύ 
για το μέλλον του νοσοκομείου για το μέλλον του νοσοκομείου 
Διδυμοτείχου» Διδυμοτείχου» 

Στόχος της Gastrade η λειτουργία Στόχος της Gastrade η λειτουργία 
του LNG Αλεξανδρούπολης ως του LNG Αλεξανδρούπολης ως 
την 1η Ιανουαρίου 2024την 1η Ιανουαρίου 2024

� 1111Η Pharmathen εκσυγχρονίζει 
με εξειδικευμένο εξοπλισμό τα 

εργαστήρια δύο σχολείων στη Θράκη 

Νέος εξοπλισμός για το 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο 
Αλεξανδρούπολης. Πρωτοβουλία που συμβάλλει στον 

εκσυγχρονισμό των σχολείων και στην μεγαλύτερη 
εξοικείωση των μαθητών με τις θετικές επιστήμες
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«Κάτι κινείται» στο κτιριακό 
συγκρότημα του παλιού 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

● Μετά από 20 χρόνια 
εγκατάλειψης,  σε εξέλιξη 
οι διαδικασίες ενεργειακής 
αναβάθμισης του κτιρίου 
της πρώην Μοριακής Βιο-
λογίας, με σκοπό τη μετε-
γκατάσταση των υπηρεσι-
ών της Π.Ε. Έβρου  

● Αυτοψία και δηλώσεις 
Πέτροβιτς : «Στόχος μας το 
νοικοκύρεμα του χώρου»

●  Μία σειρά από εργα-
σίες και παρεμβάσεις που 
το θωρακίζουν, έστω και 
με καθυστέρηση,  μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι μελέτες 
για την στατική του επάρ-
κεια και να αποφασιστεί ο 
ακριβής τρόπος αξιοποίη-
σής του κεντρικού κτιρίου
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Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
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Κωδικός 1793
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gnomi@gnomionline.gr 
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1497
Ο πορτογάλος θαλασσοπόρος Βά-
σκο Ντα Γάμα περιπλέει το Ακρωτή-
ριο της Καλής Ελπίδας, ανοίγοντας 
νέους δρόμους στη ναυσιπλοΐα και 
το εμπόριο.

1923
Οι εκλογές στην Ελλάδα εξελίσ-
σονται σε θρίαμβο του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, εξαιτίας της αποχής των 
αντιβενιζελικών δυνάμεων. Είναι οι 
τελευταίες εκλογές που διεξάγο-
νται με σφαιρίδιο.

1940
Το αμερικανικό περιοδικό LIFE κυ-
κλοφορεί μ’ ένα έλληνα τσολιά στο 
εξώφυλλό του.

1985
Ψηφίζεται από τη Βουλή ο πρώ-
τος νόμος για το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (ΕΣΥ).

1991
Συνέρχεται το δεύτερο (έκτακτο) 
συνέδριο του Συνασπισμού (16-19 
∆εκεμβρίου). 1.250 σύνεδροι από 
430 οργανώσεις εκλέγουν πρό-
εδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο.

2011
Ο κουβανός ηγέτης Φιντέλ Κάστρο 
κερδίζει μία θέση στο βιβλίο των 
ρεκόρ Γκίνες, ως ο άνθρωπος με τις 
περισσότερες απόπειρες δολοφονί-
ας εναντίον του. Από το 1959, όταν 
ανέτρεψε τον δικτάτορα Μπατίστα, 
έως το 2006, οπότε παρέδωσε την 
εξουσία στον αδελφό του, Ραούλ, 
έγινε στόχος 368 φορές!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1917
Άρθουρ Κλαρκ, άγγλος συγγρα-
φέας επιστημονικής φαντασίας. 
(«2001: Οδύσσεια του ∆ιαστήμα-
τος») (Θαν. 19/3/2008)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1821
Αντώνης Οικονόμου, υδραίος αγω-
νιστής της Ελληνικής Επανάστα-
σης, που δολοφονήθηκε στο Άρ-
γος. (Γεν. 1775)

1974
Κώστας Βάρναλης, Ποιητής, συγ-
γραφέας, κριτικός, μεταφραστής 
και εν γένει διανοούμενος της Αρι-
στεράς, ο Κώστας Βάρναλης μας 
κληροδότησε ορισμένα σημαντικά 
έργα (Γεν. 14/2/1884)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Παραδίδεται το τμήμα Μάνδρα - Ψαθάδες του 
κάθετου άξονα του Έβρου

16
ΔΕΚ
2017

Το πιο πολυσυζητημένο τμήμα του 
κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού 
στον Έβρο, το Μάνδρα-Ψαθάδες, δό-
θηκε πριν λίγες μέρες δοκιμαστικά στην 
κυκλοφορία, ενώ αναμένεται επίσημα 
να παραδοθεί την ερχόμενη Πέμπτη 21 
∆εκεμβρίου από τον υπουργό Υποδο-
μών Χρήστο Σπίρτζη. Το τμήμα Μάνδρα 
- Ψαθάδες σχεδιάστηκε την δεκαετία 
του ’90 και η πρώτη σύμβαση υπεγρά-
φη τον Γενάρη του 2004 και υποτίθε-
ται θα ολοκληρώνονταν 4 χρόνια με-
τά. Ωστόσο, η πρώτη κατασκευαστική 
εταιρεία που το ανέλαβε έκλεισε και 
υποκαταστάθηκε από άλλη το 2012 
χωρίς να σταματούν τα προβλήματα. 
Όσον αφορά το τελευταίο τμήμα του 
έργου, Μάνδρα-Αρδάνιο, σύμφωνα 
με εκείνες τις δηλώσεις του υπουρ-
γού, εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο στα 
τέλη του 2018, με αρχές του 2019.

Ο καιρός σήμερα
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Άλλη μία περίπτωση ασέβειας προς τους δημόσιους χώρους καταγράφηκε στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή τη 
φορά, οι καταστροφές έγιναν στην καινούργια παιδική χαρά στην περιοχή της Ποιμενίδη.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ναϊτίδης έγραψε, μεταξύ άλλων, στη σελίδα του στο 
facebook για το θλιβερό αυτό περιστατικό: “Να υπενθυμίσω ότι πριν από περίπου δυο χρόνια είχαμε και πάλι 
την ολική καταστροφή των οργάνων στο ίδιο πάρκο, και για δυο χρονιά στερούσαν τους μικρούς μας φίλους 
την χαρά των παιχνιδιών. Οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου μας θα το ξαναφτιάξουν! Αυτό που δεν μπορούν να 
φτιάξουν, ούτε φυσικά κι εγώ, είναι οι συνειδήσεις και η παιδεία κάποιων»

Η Κυβέρνηση στήριξε το σύνολο 
μας κοινωνίας : τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις προκειμένου 
να αντιμετωπίσουν ένα μέρος 
της αύξησης του κόστους της 
ενέργειας. Αλλά και στοχευμέ-
να τους συμπολίτες μας όπως 
οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ανα-
σφάλιστοι υπερήλικες και τα 
ΑΜΕΑ και τις κοινωνικές ομάδες 
όπως γεωργούς, κτηνοτρόφους, 
ελεύθερους επαγγελματίες…   

Σ. ΚΕΛΕΤΣΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΔ

Είπαν

Με τη σημερινή κυβέρνηση 
3 χρόνια τώρα οι κοινωνι-
κές ανισότητες αυξάνονται, 
η παιδική φτώχεια γιγαντώ-
νεται, ενώ η χώρα είναι 1η 
στην ανεργία των  γυναι-
κών και 2η στην ανεργία 
των νέων, σύμφωνα με τη 
Eurostat. Για ποια ανάπτυ-
ξη μιλάτε;.
Ν. ΓΚΑΡΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

P
ho

to
   S

ho
ot

Μικρογνωμικά

Έστειλαν επιστολή στην κυ-
βέρνηση οι Δήμαρχοι Ορεστιά-
δας, Αλεξανδρούπολης, Διδυμο-
τείχου και Σουφλίου για το θέμα 
των κέντρων νεοσυλλέκτων. Αν 
τελικώς δεν μπουν τα λουκέ-
τα που ακούμε ότι θα μπουν (κι 
εννοείται ότι δεν θα πρέπει να 
μπουν) τότε θα αρχίσω να πι-
στεύω ότι κάποια πράγματα γίνο-
νται μόνο για να δείξουν ορισμέ-
νοι στην Αθήνα πόσο ακούνε τον 
λαό και πόσο σέβονται τις επιθυ-
μίες του. Για εντυπώσεις και για 
ψηφοθηρία εν ολίγοις...

Κ.Η.

Υποψίες 

Το κορίτσι αποχαιρετά το αγόρι

Η καμήλα μάς έλειπε 
Η ταυτόχρονη διεξαγωγή του Μουντιάλ 

με τα παραδοσιακά «καλλιστεία καμήλων» 
στο Κατάρ δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για 
επανεμφάνιση του MERS, του φονικότερου 
κορωνοϊού που έχει μεταδοθεί ως σήμερα 
στον άνθρωπο, προειδοποιεί διεθνής ερευ-
νητική ομάδα.

Το Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανα-
τολής, ανεπίσημα γνωστό και ως «γρίπη των 
καμήλων», μεταδίδεται από τις αραβικές κα-
μήλες και έχει προσβάλει περίπου 2.600 αν-
θρώπους από την ανακάλυψή του το 2012 
στη Σαουδική Αραβία.

Το 35% των ασθενών πεθαίνει, ένα πο-
σοστό θνητότητας που υπερβαίνει κατά πολύ 
τους συγγενικούς κοροναϊούς της Covid-19 
και του SARS.

Κ.Η.
Κατάθεση αναφοράς Γκαρά 
στη Βουλή για τα Κέντρα 
Νεοσύλλεκτων 

Το αίτημα προς τον Υπουργό Εθνικής 

Άμυνας να μην κλείσουν τα Κέντρα Κατά-
ταξης Νεοσύλλεκτων που λειτουργούν στον 
Έβρο από το 2018, κατέθεσε η Βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Έβρου, κα Αναστασία Γκαρά, με ανα-
φορά στη Βουλή των Ελλήνων, μέσω της 
επιστολής των Δημάρχων Ορεστιάδας, Αλε-
ξανδρούπολης, Διδυμοτείχου και Σουφλίου.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή των 
Δημάρχων του Νομού επισημαίνεται πως 
πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή από-
φαση με δυσμενείς συνέπειες τόσο για την 
τοπική κοινωνία και οικονομία του Έβρου, 
όσο και για τη διατήρηση του αισθήματος 
ασφάλειας των κατοίκων στην ευαίσθητη 
αυτή περιοχή.

Κλείνοντας, σημειώνεται πως ο Έβρος 
δεν αντέχει τέτοια υποβάθμιση και ζητείται 
από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να ανα-
κληθεί άμεσα η απόφαση για κλείσιμο των 
Κέντρων Κατάταξης Νεοσύλλεκτων σε Αλε-
ξανδρούπολη, Καβησσό, Σουφλί και Λαγό 
Διδυμοτείχου.

Γ.Π. 

Περπατώντας μέσα στις λάσπες, από 
τον καταυλισμό προς τα μνήματα, εκεί 
που δεν θα περπατήσουμε ποτέ οι περισ-
σότεροι, μαθημένοι να μη λασπώνονται 
τα παπούτσια μας. Το κορίτσι αποχαιρε-
τά το αγόρι. Γιατί ακόμα και την ύστατη 
στιγμή η Πολιτεία, για τα μάτια του κό-
σμου δεν φρόντισε να ρίξει λίγο χαλίκι 
εκεί που θα περνούσε η πομπή. Έστω για 
τα μάτια του κόσμου.

Και περπατά το κορίτσι πλάι στο αγό-
ρι. Χαϊδεύει το αυτο-
κίνητο. Να του πει το 
αντίο. Τραγουδάνε οι 
φίλοι το τραγούδι που 
αγαπούσε.

Στα 16. Με ένα μω-
ρό που απέκτησαν μαζί 
στο σπίτι και ένα στην 
κοιλιά της. Με ένα για-
τί ακόμα. Στα τόσα μιας 
ζωής. Το κορίτσι που 
παντρεύτηκε το αγόρι 
γιατί δεν μπορούσε να 
κάνει και αλλιώς. Που 
περπατάει στις λάσπες 

για να του πει το αντίο. Θα γυρίσει στον 
καταυλισμό μόνη. Περπατώντας στις ίδιες 
λάσπες.   Σε λίγες μέρες θα την ξεχάσου-
με. Άλλα δράματα θα έρθουν στην πρώτη 
θέση των ειδήσεων.

Α. Καμύ: «Ο τρόπος που γεννιέται ο 
άνθρωπος και ο τρόπος που πεθαίνει 
δείχνει το μέγεθος του πολιτισμού στον 
οποίο έζησε»    (Εικόνα: Γιώργος Σχοινάς)
Γιώργος Τούλας (πηγή: 
Parallaximag.gr)

" Η άσκηση είναι ζωή "  
Η Ημερίδα με θέμα "Χρόνιες Παθήσεις και 

Άσκηση – Από την Θεωρία στην Πράξη", που 
διεξήχθη την προηγούμενη Τετάρτη, έφερε 
τα πρώτα αποτελέσματα. Οι σύλλογοι Συνε-
χίΖΩ, καρκινοπαθών και φίλων Ν.Εβρου - ο 
σύλλογος Διαβητικών Νόμου Έβρου (ΣΥΔ-
ΝΕ) - ο Σύλλογος ΓΑΛΗΝΟΣ, προσωπικού 
και φίλων καρδιοχειρουργικής κλινικής του 
ΔΠΘ, με την τεχνική υποστήριξη του Δρομέα 
Θράκης, δημιουργούν ένα πιλοτικό τμήμα 
δομημένης άσκησης, για χρόνια πάσχοντες, 
με εξειδικευμένη καθηγήτρια Φ.Αγωγής , 
για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. 

To πρόγραμμα ξεκινά στις 10/1/23. Ενδια-
φερόμενοι του προγράμματος, μπορούν να 
επικοινωνούν με το τηλ.6977973142
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Τη σύμβαση για την υλοποί-
ηση του εμβληματικού έργου 
"Αστική Αναζωογόνηση Βορείου 
Τμήματος Αλεξανδρούπολης και 
επέκταση του δικτύου ποδηλατο-
δρόμων", αρχικού προϋπολογι-
σμού 12.315.000,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) υπέγραψε 
σήμερα Πέμπτη 15.12.2022, ο 
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
Γιάννης Ζαμπούκης και ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της αναδόχου εται-
ρίας "ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ", Μιχάλης Κούγκουλος.

Το έργο εστιάζει  σε παρεμ-
βάσεις αστικής αναζωογόνησης 
σε ένα σύνολο δρόμων στο βο-
ρειοανατολικό και νότιο τμήμα 
της πόλης που αφορούν σε ανα-
πλάσεις οδών, νέα πεζοδρόμια, 
νέο αστικό εξοπλισμό, «έξυπνες 
εφαρμογές πόλης» (φωτεινές 
διαβάσεις, βυθιζόμενοι κάδοι, 
ηλιακές στάσεις κλπ), φυτεύσεις 
και βιοκλιματικό σχεδιασμό, νέα 
δίκτυα οδοφωτισμού, φωτιστι-
κά LED κλπ.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμ-
βάσεις αστικής αναζωογόνησης 
σε σύνολο πέντε οδών: Θράκης, 
Ανδρονίκου, Κονδύλη, Ηροδότου 

και Αγ. Δημητρίου. Πρόκειται για 
δρόμους που βρίσκονται στο βό-
ρειο τμήμα της πόλης και έχουν 
λειτουργική σύνδεση μεταξύ τους 
δια μέσω του κυκλικού κόμβου 
του παλαιού νοσοκομείου

Επίσης, στο φυσικό αντικείμε-
νο του έργου περιλαμβάνεται η 

ένταξη στην περιοχή υποδομών 
ποδηλατοδρόμων και η σύνδεσή 
τους με νέο δίκτυο ποδηλατο-
δρόμων 4.5 χλμ, δια μέσω των 
οδών Παπαναστασίου και Λ. Δη-
μοκρατίας – Λ. Μάκρης (από την 
οδό Βιζυηνού έως της οδό Κου-
ταβού), καθώς και δράσεις αστι-
κής ένταξης της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως.

Ειδικότερα προβλέπεται:
•  Αστική αναζωογόνηση οδού 

Ηροδότου, από το διαμορφωμέ-
νο κόμβο παλιού Νοσοκομείου 
(μουσικό γυμνάσιο – λύκειο) ως 
την είσοδο του στρατοπέδου ΖΗ-
ΣΗ, μήκους 950μ.

•  Αστική αναζωογόνηση οδού 
Αγ. Δημητρίου από το διαμορφω-
μένο κόμβο παλιού Νοσοκομείου 

(μουσικό γυμνάσιο – λύκειο) ως 
την Περιφερειακή οδό, μήκους 
750μ (περιλαμβάνει και ποδη-
λατόδρομο).

•  Αστική αναζωογόνηση οδού 
Θράκης, από το διαμορφωμέ-
νο κόμβο παλιού Νοσοκομεί-
ου (μουσικό γυμνάσιο – λύκειο) 
ως την οδό Ανδρονίκου, μήκους 
350μ (περιλαμβάνει και ποδη-
λατόδρομο).

•  Αστική αναζωογόνηση οδού 
Ανδρονίκου από τη συμβολή της 
με την οδό Θράκης ως το 5ο Νη-
πιαγωγείο και την οδό Κονδύλη, 
μήκους 300μ (περιλαμβάνει και 
ποδηλατόδρομο).

•  Αστική αναζωογόνηση οδού 
Κονδύλη, από το 5ο Νηπιαγωγείο 
/ Πάρκο Κικόνων ως τη συμβολή 
της με την μικρή περιφερειακή 
οδό, μήκους 950μ (περιλαμβά-
νει και ποδηλατόδρομο).

•  Επέκταση ποδηλατοδρόμου 
οδού Παπαναστασίου (σύνολο 
οδού), μήκους 1000μ (αφορά 
μόνο εφαρμογή νέου ποδηλα-
τοδρόμου).

•  Επέκταση ποδηλατοδρόμου 
και αναμόρφωση πεζοδρομίων 
και λοιπού αστικού εξοπλισμού, 
οδού Λ. Δημοκρατίας – Λ. Μά-
κρης από την οδό Βιζυηνού έως 
της οδό Κουταβού, μήκους 890μ.

•  Αστική ένταξη οδού Εθνι-
κής Αντιστάσεως, από την οδό 
Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Ι. 
Καβύρη (περιλαμβάνει και τμή-
μα της οδού Παλαιολόγου), μή-
κους 700μ.

Με την ολοκλήρωση του έρ-
γου επιτυγχάνεται

•  η επέκταση της διασύνδε-
σης των διαφορετικών λειτουρ-
γιών της πόλης,

•  η επέκταση των περιπατητι-

κών και ποδηλατικών διαδρομών 
που θα αποτελέσουν ταυτόχρο-
να προτροπή για τους κατοίκους 
να μετακινηθούν χωρίς τη χρήση 
οχήματος,

•  η δημιουργία συνθηκών βι-
ώσιμης κινητικότητας στην ευρύ-
τερη περιοχή με τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας, την απόδοση 
μέγιστου χώρου στους πεζούς και 
στους ποδηλάτες, την εφαρμογή 
υποδομών ΑΜΕΑ και λειτουργική 
αναβάθμιση του χώρου και

•  η βιοκλιματική, ενεργειακή 
και αισθητική αναβάθμιση της πε-
ριοχής με την ενσωμάτωση υλι-
κών με μικρό ενεργειακό απο-
τύπωμα.

 Το έργο χρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα του Υπουργείου 
Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤ-
ΣΗΣ» και αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί εντός 30 μηνών.

Υπεγράφη η σύμβαση έργου για 
την Αστική Αναζωογόνηση Βορείου 
Τμήματος Αλεξανδρούπολης 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ              

Το έργο εστιάζει  σε παρεμβάσεις αστικής 
αναζωογόνησης σε ένα σύνολο δρόμων 
στο βορειοανατολικό και νότιο τμήμα της 
πόλης που αφορούν σε αναπλάσεις οδών, 
νέα πεζοδρόμια, νέο αστικό εξοπλισμό

Την Τρίτη 13/12/2022 
πραγματοποιήθηκε συνε-
δρίαση του Δ.Σ. της Β΄ 
Ένωσης Λειτουργών Μέσης 
Εκπαίδευσης Έβρου (Β΄ ΕΛ-
ΜΕ Έβρου) κατά την οποία 
συγκροτήθηκε σε σώμα το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 
βάση τα αποτελέσματα των 
εκλογών στις 1/12/2022.

Οι προτάσεις για την κα-
τανομή αρμοδιοτήτων ψη-
φίστηκαν ομόφωνα από όλα 
τα μέλη. Το νέο Δ.Σ. συγκρο-
τήθηκε σε σώμα με την ακό-
λουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουσινίδης 
Χαρίλαος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεωρ-

γουσίδου Μαρία
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Βούλκος Χρήστος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑ-

ΤΕΑΣ: Κατσαρού Χρυσούλα
ΤΑΜΙΑΣ: Δεμερδεσλής 

Γιώργος
ΜΕΛΟΣ: Αρβανίτης Λευ-

τέρης

ΜΕΛΟΣ: Μπράχος Κων-
σταντίνος

Οι τακτικές συνεδριάσεις 
του Δ.Σ. θα πραγματοποι-
ούνται κάθε δεύτερη Τρίτη, 
στα γραφεία της Β΄ ΕΛΜΕ 
και ώρα 18:00.

Συγκροτήθηκε 
σε Σώμα το 
νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Σήμερα Την Παρασκευή 
16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 
18:00, στην Αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου θα συνεδρι-
άσει το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων για τα παρακά-
τω θέματα:

Αιτήσεις - Ενημερώσεις.
1. Αυτοδίκαιη άρση ρυμο-

τομικής απαλλοτρίωσης (Ν. 
4759/2020) στο ΟΤ 452 στην 
Αλεξανδρούπολη.

(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
2. Έγκριση δωρεάν παρα-

χώρησης χρήσης χώρου για 
την κάλυψη αναγκών στέ-
γασης και λειτουργίας στο 
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-
ΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗ-
ΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
για πέντε (5) έτη.

(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου 
Ελ.)

3. Λήψη απόφασης για τη 
στήριξη των απασχολούμε-

νων του προγράμματος «Επα-
νειδίκευσης, κατάρτισης και 
απόκτησης επαγγελματικής 
εμπειρίας της ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» 
στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

(Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)
4. Έγκριση τεχνικού προ-

γράμματος Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, έτους 2023.

(Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)

Συζήτηση για το Τεχνικό 
Πρόγραμμα Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για το 2023

Συνεδριάζει σήμερα 
την Παρασκευή 
το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

Πρόεδρος ο Χ. Κουσινίδης στο 
νέο Δ.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου

Το έργο περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις αστικής 

αναζωογόνησης σε σύνολο 
πέντε οδών: Θράκης, 

Ανδρονίκου, Κονδύλη, 
Ηροδότου και Αγ. Δημητρίου
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Την συγκρατημένη αισιοδο-
ξία του για την παραμονή των 
Σημείων Υποδοχής Νεοσυλλέ-
κτων στον Έβρο εξέφρασε μι-
λώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δή-
μαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης 
Μαυρίδης. Ο ίδιος εξέφρασε 
την εμπιστοσύνη του στο σχε-
διασμό του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας προσθέτοντας ότι 
θα πρέπει να σκεφθεί η πολιτι-
κή ηγεσία σε συνεννόηση με το 
αρχηγείο των Ενόπλων Δυνά-
μεων (αρχηγό ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ) 
να αναστείλουν την απόφαση 
αυτή τον ερχόμενο Ιανουάριο».

Υπάρχει μια σειρά επαφών 
και κινήσεων τόσο από τον ίδιο 
όσο και από άλλους δημάρ-
χους και βουλευτές της περι-
οχής που δεν είναι φρόνιμο να 
δημοσιοποιηθούν, αλλά όπως 
τόνισε υπάρξει καλύτερη στε-
λέχωση των συγκεκριμένων 
αυτών μονάδων υποδοχής των 
νεοσυλλέκτων θα μπορέσουν 
να λειτουργήσουν καλυτέρα.

«Η μέχρι τώρα πορεία μου 
έδειξε ότι σε θέματα ΕΔ δεν 
δημοσιοποιούμε τις επαφές 
μας και οι λόγοι είναι πολλοί», 
τόνισε και συνέχισε: «Είναι επι-
κίνδυνοι καιροί να φανεί ότι 
υπάρχει διχόνοια της τοπικής 

κοινωνίας με τις ΕΔ. Θεωρώ 
ότι μέσα από τις πιέσεις και 
των βουλευτών μας θα μπο-
ρέσει να δημιουργηθεί μια θε-
τικότερη εξέλιξη. Θα πρέπει 
να πείσουμε αλλά και να κα-
τανοήσουμε ότι ιδίως αυτή τη 
χρονική στιγμή οποιαδήποτε 
κίνηση που δείχνει ότι αποδυ-
ναμωνόμαστε ως περιοχή με 
την στέρηση κάποιων κέντρων 
, δεν ωφελεί».

Ο δήμαρχος της ΠΕΔ και 
δήμαρχος Ορεστιάδας παρα-
δέχθηκε ότι οποιαδήποτε τέ-
τοια απόφαση είναι εις βάρος 
της τοπικής κοινωνίας και οι-
κονομίας θεωρώντας ότι είναι 
προς την λάθος κατεύθυνση 
και ότι έτσι περνάμε ένα λά-
θος μήνυμα. «Ίσως σε λίγες 
μέρες κατέληξε ανακληθεί η 
απόφαση αυτή».

Χατζηγιάννογλου: 
«Συνεχίζω να θέλω 
οι νεοσύλλεκτοι να 
παραμείνουν εδώ»

«Το γεγονός είναι ότι ο 
στρατός έχει αποφασίσει να 
επαναφέρει τα Κέντρα Κατά-
ταξης στο κέντρο της χώρας 
τόνισε ο δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου, Ρωμύλος Χατζηγιάννο-
γλου, απαντώντας σε σχετική 

ερώτηση του πρώην δημάρ-
χου Χρήστου Τοκαμάνη στην 
προ ημηρεσίας συζήτηση κα-
τά την συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου. Ο κ Χα-
τζηγιάννογλου ανέφερε ότι η 
απάντηση που έπαιρνε στο πα-
ρελθόν ήταν ότι οι λόγοι μετα-
φοράς τους είναι υπηρεσιακοί 
και ότι λειτουργικά δεν μπο-
ρούν να υποστηριχθούν από 
τα κέντρα. «Κάναμε τις ενστά-
σεις μας, προσπαθήσαμε να 
αλλάξουμε αυτήν την άποψη, 
όμως ο στρατός έχει τις δικές 
του ανάγκες» πρόσθεσε, χω-
ρίς να αποκλείει την σύνταξη 
και αποστολή διαβήματος στην 
στρατιωτική ηγεσία. «Μπορεί 
να αποδέχομαι τις απόψεις 
τους αλλά δεν συμφωνώ και 
συνεχίζω να θέλω να παρα-
μείνουν εδώ οι νεοσύλλεκτοι» 
κατέληξε.

Αντιδρά και η Ένωση 
Καταστημάτων 
Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος Έβρου

Προβληματισμό και αντί-
δραση εκφράζει η Ένωση Κα-
ταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος Έβρου για το 

ενδεχόμενο να κλείσουν τα κέ-
ντρα νεοσυλλέκτων, κάτι που 
θα έχει σοβαρές επιπτώσεις 
και στην τοπική αγορά.

«Έκπληκτοι ακούμε τις τε-
λευταίες μέρες ότι τα κέντρα 
κατάταξης στην περιοχή του 
Έβρου θα μεταφερθούν σε άλ-
λες περιοχές της Χώρας.

Εκφράζουμε τον προβλη-
ματισμό μας και την έντονη 
αντίδρασή μας σε μία τέτοια 
απόφαση καθώς τα κέντρα νε-
οσυλλέκτων στην Έβρο μας 
δημιουργούν μία έξτρα οικο-
νομική δραστηριότητα στην 
περιοχή μας, τόσο στα κατα-
στήματα εστίασης όσο και στα 
εμπορικά καταστήματα αλλά 
και τις μεταφορές, που τόσο 
πολύ ανάγκη έχει την σημε-
ρινή εποχή ο τόπος μας και οι 
επαγγελματίες. 

Καλούμε άμεσα τους Βου-
λευτές του ΕΒΡΟΥ αλλά και 
τους τοπικούς φορείς να αντι-
δράσουν άμεσα και σταματή-
σουν οποιαδήποτε τέτοια από-
φαση!».

Συγκρατημένη αισιοδοξία 
Μαυρίδη για την παραμονή των 
Κέντρων Κατάταξης στον Έβρο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΚΑΙ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕ 
ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ     

Αντιδρά και η Ένωση Καταστημάτων 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Έβρου

Την δική του άποψη περί 
της μεταφοράς των Κέ-
ντρων Κατάταξης από 
τον Έβρο σε άλλα σημεία 
της χώρας, εξέφρασε μι-
λώντας στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας, ο Βουλευτής 
Σταύρος Κελέτσης.
Πρόταση του βουλευ-
τή  είναι, στην περίπτω-
ση που τα τρία Κέντρα 
(Λαγού, Σουφλίου, Κα-
βησού) καταργηθούν για 
να επανέλθει το παλαιό 
σύστημα, να διεκδική-
σουμε ως νομός την δη-
μιουργία ενός Κέντρου, 
προτείνοντας αυτό να 
δημιουργηθεί στην πό-
λη του Σουφλίου.

Info

«Θα πρέπει να πείσουμε αλλά 
και να κατανοήσουμε ότι ιδίως 
αυτή τη χρονική στιγμή οποια-
δήποτε κίνηση που δείχνει ότι 
αποδυναμωνόμαστε ως περι-
οχή με την στέρηση κάποιων 
κέντρων , δεν ωφελεί».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔ ΑΜΘ ?  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Είπαν

Κάναμε τις ενστάσεις μας, 
προσπαθήσαμε να αλλάξου-
με αυτήν την άποψη, όμως 
ο στρατός έχει τις δικές του 
ανάγκες

ΡΩΜΥΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κοινή επιστολή των Δημάρ-
χων Αλεξανδρούπολης κ. Ζα-
μπούκη, Ορεστιάδας κ. Μαυ-
ρίδη, Σουφλίου κ. Καλακίκου 
και Διδυμοτείχου κ. Χατζηγι-
άννογλου στον Υπουργό Εθνι-
κής Άμυνας κ. Παναγιωτόπου-
λο σχετικά με το κλείσιμο των 
Κέντρων Νεοσυλλέκτων του 
Νομού Έβρου.  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μετά την αιφνίδια από-

φαση του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας που έφτασε στις 
12.12.2022 στις Στρατιωτικές 
Μονάδες του Έβρου, τα Κέντρα 
Κατάταξης Νεοσυλλέκτων που 

λειτουργούσαν από το 2018 
σε Αλεξανδρούπολη, Καβησσό, 
Σουφλί και Λαγό Διδυμοτείχου, 
με την οποία ενημερωθήκαμε 
ότι αυτά κλείνουν, συνεδριάσα-
με οι Δήμαρχοι Αλεξανδρούπο-
λης, Ορεστιάδας, Σουφλίου και 
Διδυμοτείχου  και σας καταθέ-
τουμε τα εξής:

-  Πρόκειται για μια εξαιρε-
τικά σοβαρή απόφαση με δυ-
σμενείς συνέπειες τόσο στην 
τοπική κοινωνία και οικονομία 
όσο και στη διατήρηση του 
υψηλού αισθήματος ασφαλεί-
ας, που έρχεται σε αντιπαρά-
θεση με το μέχρι σήμερα αυ-

ξημένο και έκδηλο ενδιαφέρον 
της Πολιτείας για την ακριτική 
περιοχή του Έβρου.  

-  Η παρουσία των νέων 
στρατιωτών και η συνακόλου-
θη διαμονή τους στην περιοχή 

μας, αποτελούσε ανάσα ζωής 
και τόνωσης του αισθήματος 
ασφάλειας σε αυτήν την εθνικά 
ευαίσθητη περιοχή της χώρας.

-  Όλοι αυτοί οι νεοσύλλε-
κτοι με τις εξόδους τόνωναν 
την τοπική οικονομία όπως επί-
σης και κατά τις ορκωμοσίες 
τους εκατοντάδες γονείς έρ-
χονταν στον Έβρο προκειμένου 
να σταθούν δίπλα στα παιδιά 
τους σε αυτήν την τόσο ση-
μαντική στιγμή της ζωής τους, 
ενισχύοντας με την παρουσία 
τους την περιοχή μας.

-  Όταν επεκτείνονται δο-
μές όπως το Κ.Υ.Τ και ΠΡΟ.
ΚΕ.Κ.Α στη κοινότητα Φυλα-
κίου του Δήμου Ορεστιάδας, 
στελεχώνονται με πολυάριθμο 
προσωπικό και ενισχύονται με 
εξοπλισμό, είναι αδιανόητο το 

κλείσιμο των Κέντρων Κατά-
ταξης Νεοσυλλέκτων. 

-  Όταν ενισχύονται παρό-
μοια κέντρα σε περιοχές κοντά 
στην Αθήνα ή σε πόλεις της Πε-
λοποννήσου και κλείνουν αυτά 
του Έβρου,  ποιο μήνυμα περ-
νάτε στους πολίτες του Έβρου;;

-  Ξεχάστηκαν τόσο γρήγο-
ρα τα γεγονότα του 2020 στις 
Καστανιές του Δήμου Ορεστι-
άδας;

Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζοντας το υψηλό αί-

σθημα υπευθυνότητας που σας 
διακρίνει και την άριστη γνώση 
των συνθηκών της περιοχής 
μας, σας καλούμε άμεσα: 

-  Να ανακαλέσετε την 
απόφαση κλεισίματος των 
Κέντρων Κατάταξης Νεοσυλ-
λέκτων σε Αλεξανδρούπολη, 

Καβησσό, Σουφλί και Λαγό Δι-
δυμοτείχου.

Έχουμε διαχρονικά απόλυ-
τη εμπιστοσύνη στις Ένοπλες 
Δυνάμεις της χώρας μας και 
μην επιτρέψετε αυτό το λάθος 
σχεδιασμό.

Ο Έβρος μας δεν αντέχει τέ-
τοια υποβάθμιση.

Με τιμή,                            
Ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης 
Ζαμπούκης Ιωάννης
Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας               
 Πρόεδρος Π.Ε.Δ Α.Μ.-Θ
Μαυρίδης Βασίλειος                    
Ο Δήμαρχος Σουφλίου  
Καλακίκος Παναγιώτης
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος

Επιστολή Δημάρχων Έβρου στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

Σχετικά με το κλείσιμο των Κέντρων 
Κατάταξης Νεοσυλλέκτων του Νομού 
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Από τις 14-12-2022 στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Διδυμοτεί-
χου θα λειτουργεί επίσημα το 

Οφθαλμολογικό ιατρείο των 
Ε.Ι. του Νοσοκομείου. Στο ια-
τρείο θα γίνεται πλήρης και 

ολοκληρωμένος οφθαλμο-
λογικό έλεγχος με σύγχρονο 
οφθαλμολογικό εξοπλισμό.

Υπεύθυνη του Ιατρείου θα 
είναι η επικουρική ιατρός ει-
δικότητας Οφθαλμολογίας κ. 
Τσιλιώνη Αρετή.

Τα ραντεβού θα κλείνονται 
τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 
25530-24370, 2553-350161 

από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00 
μ.μ.

Η παροχή υπηρεσιών της 
οφθαλμιάτρου αποτελεί μια 
ένδειξη της προσπάθειας του 
Νοσοκομείου για καλύτερη και 
πληρέστερη παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στους συνανθρώ-
πους μας.

6   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Pharmathen, μία από τις 
μεγαλύτερες φαρμακοβιομη-
χανίες σε Ελλάδα και Ευρώ-
πη, με εξειδίκευση στον τομέα 
των σύνθετων ενέσιμων προ-
ϊόντων παρατεταμένης απο-
δέσμευσης (LAI), στο πλαίσιο 
των Δράσεων Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης, εξόπλισε 
πλήρως τα εργαστήρια του 
6ου Πειραματικού Γυμνασίου 
Αλεξανδρούπολης και του 3ου 
Πειραματικού Γενικού Λυκείου 
Κομοτηνής, συμβάλλοντας με 
αυτόν τον τρόπο στον εκσυγ-
χρονισμό των σχολείων και 
στην μεγαλύτερη εξοικείωση 
των μαθητών με τις θετικές 
επιστήμες. Η παράδοση του 
εξοπλισμού πραγματοποιήθη-
κε και στις δύο σχολικές μο-
νάδες την Τρίτη 13 Δεκεμβρί-
ου, παρουσία του κ. Νικόλαου 
Τσαλικίδη, Αντιπεριφερειάρχη 
Ροδόπης και του κ. Δημήτριου 
Πέτροβιτς, Αντιπεριφερειάρ-
χη Έβρου. 

Η εταιρεία με υψηλό αί-
σθημα ευθύνης, έχει θέσει 

ως προτεραιότητα τη στήριξη 
και την ενδυνάμωση των το-
πικών κοινοτήτων στις οποί-
ες βρίσκονται οι εγκαταστά-
σεις της, επιστρέφοντας μέρος 
της επιτυχίας της στην κοινω-
νία. Με αυτή την πρωτοβου-
λία, η Pharmathen προωθεί 
την επιστημονικότητα και την 
καινοτομία και συνεισφέρει 
έμπρακτα στην αναβάθμιση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ξεκινώντας από την πε-
ριοχή της Θράκης, όπου έχει 
ενεργή παρουσία, ενισχύει 
τις υποδομές των δύο δημό-
σιων σχολείων και εφοδιάζει 
με σύγχρονο εξοπλισμό τα ερ-
γαστήρια Φυσικής, Χημείας και 
Βιολογίας, επιτρέποντας έτσι 
στους καθηγητές να πραγμα-
τοποιούν πειράματα και έρευ-
νες χρησιμοποιώντας τα πιο 
ενδεδειγμένα μέσα και στους 
μαθητές να κατανοούν βιωμα-
τικά τις επιστήμες και να απο-
κτούν νέες δεξιότητες. 

Ο κ. Χρήστος Μέτιος, Περι-
φερειάρχης Ανατολικής Μα-

κεδονίας και Θράκης, ανέφε-
ρε: «Αξίζουν συγχαρητήρια στη 
Pharmathen για την πρωτο-
βουλία της να προμηθεύσει με 
σύγχρονο εργαστηριακό εξο-
πλισμό το 6ο Πειραματικό Γυ-
μνάσιο Αλεξανδρούπολης και 
το 3ο Πειραματικό Γενικό Λύ-
κειο Κομοτηνής.  Δίνει με αυ-
τόν τον τρόπο στους μαθητές 

της περιοχής μας νέες δυνα-
τότητες απόκτησης γνώσεων 
και καινούργια ερεθίσματα 
ενασχόλησης με την επιστήμη.

Ως Διοίκηση της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης ήταν χαρά μας να 
στηρίξουμε την εξαίρετη αυ-
τή πρωτοβουλία και να συμ-
βάλουμε στην υλοποίησή της. 

Η αναβάθμιση των κτιριακών 
και εκπαιδευτικών υποδομών 
των σχολείων μας άλλωστε, 
είτε μέσα από την αξιοποίη-
ση πόρων του ΕΣΠΑ είτε μέ-
σα από τη στήριξη ιδιωτικών 
πρωτοβουλιών, όπως αυτή της 
Pharmathen, αποτελεί σταθε-
ρή πολιτική μας επιλογή.»

Ο κ. Κώστας Σταμούλης, 
Vice President Industrial 
Operations της Pharmathen, 
ανέφερε κατά την παράδο-
ση του εξοπλισμού: «Στη 
Pharmathen ανταποκρινόμα-
στε με συνέπεια και υπευθυνό-
τητα στις ανάγκες της κοινωνί-
ας, με δράσεις καινοτομίας και 
προσφοράς. Με τη συγκεκρι-
μένη πρωτοβουλία, στόχος μας 
είναι να παρέχουμε στους νέ-
ους όλα τα εφόδια και την ευ-
καιρία να γνωρίσουν σε βάθος 
τον κόσμο των επιστημών και 
να διαπρέψουν σε όλα τα επι-

στημονικά πεδία. Μάλιστα θα 
είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς 
να ενταχθούν μελλοντικά στο 
δυναμικό της Pharmathen, η 
οποία σήμερα απασχολεί κο-
ρυφαίους επιστήμονες στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό». 

Ο κ. Λευτέρης Κοτζαμάνης, 
Plant Director BU Sapes, ανέ-
φερε: «Με τη δράση αυτή η 
Pharmathen αποδεικνύει στην 
πράξη ότι μέλημά της είναι να 
στηρίζει τις τοπικές κοινότη-
τες, πρωτίστως στις περιοχές 
στις οποίες δραστηριοποιείται, 
όπως είναι η Θράκη. Είμαστε 
βέβαιοι ότι ο εκσυγχρονισμός 
των εργαστηρίων θα ενισχύ-
σει την βιωματική μάθηση και 
θα ενδυναμώσει τη σχέση των 
νέων με τις επιστήμες, εμπνέ-
οντας πολλούς από αυτούς να 
ακολουθήσουν αυτό το επαγ-
γελματικό μονοπάτι.».

Η Pharmathen εκσυγχρονίζει με 
εξειδικευμένο εξοπλισμό τα εργαστήρια 
δύο σχολείων στη Θράκη 

ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
6Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 3Ο 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ      

Πρωτοβουλία που συμβάλλει στον 
εκσυγχρονισμό των σχολείων και στην 
μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών 
με τις θετικές επιστήμες

Από το υλικό που παραδόθηκε στα σχολεία 

Πάτρα   14  /  12  / 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

την πλήρωση κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπι-
στημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, 
με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3013/5-12-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 5-12-2022)
ΑΔΑ: 69Σ1469Β7Θ-ΖΘ1          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 

ΑΡΡ 31314
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση εί-

ναι στις    15  /   2  / 2023
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο-

λογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέ-
πτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 
και e-mail που αναγράφονται:

Φιλοσοφίας:  Ιστότοπος: www.philosophy.upatras.gr
                      e-mail: philosophy@upatras.gr  
                      τηλ.: 2610-997818/997819

Ο Πρύτανης 
           ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Ξεκίνησε η λειτουργία οφθαλμολογικού ιατρείου 
στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου
Θα γίνεται πλήρης και ολοκληρωμένος 
οφθαλμολογικό έλεγχος με σύγχρονο 
οφθαλμολογικό εξοπλισμό

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με την υπ’ αρίθμ. 121/2022 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αλε-
ξανδρούπολης τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 22, 34 και 39 του 
καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ», με έδρα 
τις Φέρες Αλεξανδρούπολης.

Αλεξανδρούπολη, 14.12.2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Χρήστος Κ. Κενανίδης

Pharmathen Παράδοση εξοπλισμού (2): Από αριστερά, η Ευδοξία Ισιδωρίδου, Δθντρια 6ου Πειραματικού Γυμνασίου Αλεξαν-
δρούπολης, ο Δημήτριος Πέτροβιτς, Αντιπεριφερειάρχης Έβρου, η Κατερίνα Φωτιάδου, Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Περιφέ-
ρειας ΑΜΘ, ο Κώστας Σταμούλης, Vice President Industrial Operations της Pharmathen, η Γλυκερία Σκεύα, Υπεύθυνη Εργαστη-
ρίου 6ου Πειραματικού Γυμνασίου, ο Λευτέρης Κοτζαμάνης, Plant Director BU Sapes, o Γιώργος Δρόσος, Vice President People 
& Culture της Pharmathen και η Νατάσα Κυριακάκη, Head of Corporate Communication & Engagement της Pharmathen.
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Κλείσιμο νοσοκομείων και πε-
ριορισμό της χρηματοδότησης 
των νοσοκομείων στα νοσήλια 
που οφείλει να καταβάλλει ο ΕΟ-
ΠΥΥ στο ΕΣΥ, περιλαμβάνουν τα 
νέα μέτρα για την υγεία που ετοι-
μάζει το υπουργείο Υγείας, ενόσω 
καταρτίζεται ο χάρτης υγείας για 
τη χώρα. Την ανησυχία της για τις 
εξελίξεις εξέφρασε από το βήμα 
της Βουλής, στη συζήτηση για 
τον προϋπολογισμό του 2023, 
η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ 
Νατάσα Γκαρά.

Τις σχετικές ανακοινώσεις 
έκανε ο υπουργός Υγείας Θάνος 
Πλεύρης κηρύσσοντας την έναρ-
ξη των εργασιών του Πανελλή-
νιου Συνεδρίου για τα Οικονο-
μικά και τις Πολιτικές της Υγείας 
2022. Ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε 
δύσκολο να υλοποιηθεί η βιω-
σιμότητα και ανθεκτικότητα του 
συστήματος υγείας χωρίς χάρτη 
υγείας – ο οποίος βρίσκεται υπό 
κατάρτιση. Τόνισε ότι σήμερα οι 
δομές υγείας εξυπηρετούν τοπι-
κές πολιτικές και όχι υγειονομικές 
ανάγκες και οι κλινικές το ποιος 
θα γίνει διευθυντής.

Με τις επερχόμενες αλλαγές, 
όπως είπε θα δημιουργηθούν 
«ισχυρές δομές που θα παρέ-
χουν υπηρεσίες και άλλες, που 
θα αλλάξουν χαρακτήρα», ενώ 
στη συνέχεια ως παράδειγμα ανέ-
φερε ότι δεν μπορεί η Κρήτη να 
έχει 8 νοσοκομεία από τα οποία 
τα 4, να βρίσκονται στο Λασίθι. 
Πρόσθεσε ότι «όσα χειρουργεία 
γίνονται στο νοσοκομείο Αγ. Νι-
κολάου, άλλα τόσα γίνονται στα 
άλλα τρία νοσοκομεία του νομού 
και τελικά πηγαίνουν στο ΠΑΓΝΗ 
(Πανεπιστημιακό Ηρακλείου)».

Ο υπουργός μιλώντας για τη 

χρηματοδότηση του ΕΣΥ σημεί-
ωσε ότι γίνονται προσπάθειες 
«να φύγει ο κρατικός προϋπο-
λογισμός» και τα νοσοκομεία να 
χρηματοδοτούνται από τα νοσή-
λια που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ. «Η 
προσπάθεια θα ξεκινήσει από το 
2023 στην 7η υγειονομική πε-
ριφέρεια της Κρήτης, πιλοτικά».

Σε ότι αφορά τον ΕΟΠΥΥ, 
έκανε λόγο για νέα προσέγγιση, 
καθώς μέχρι πρότινος «όποιος 
ήθελε να δραστηριοποιηθεί στην 
υγεία έπρεπε να κάνει σύμβαση 
με τον ΕΟΠΥΥ», όμως στο εξής, 
ο ΕΟΠΥΥ θα αγοράζει «τις καλύ-
τερες υπηρεσίες στις καλύτερες 

τιμές», με ποιοτικούς δείκτες που 
ξεκίνησαν ήδη να εφαρμόζονται 
για τις μαγνητικές και αξονικές 
τομογραφίες.

«Καταψηφίζουμε τον 
τελευταίο καταστροφικό 
Προϋπολογισμό της ΝΔ »

Για διάλυση του κοινωνικού  
κράτους κατηγόρησε την κυβέρ-
νηση η κα Γκαρά, με μείωση δα-
πανών στην Παιδεία, αλλά και 
στην Υγεία.

«Ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε 
ήδη κλείσιμο νοσοκομείων και 
μείωση χρηματοδότησης - Ανη-
συχούμε  πολύ για το μέλλον του 
νοσοκομείου Διδυμοτείχου, γιατί 
ζήσαμε τη συγχώνευση και την 

υποβάθμιση στην κυβέρνηση Σα-
μαρά-Βενιζέλου. 

-Μειώνετε τον Προϋπολογι-
σμό για την πρόνοια κατά 412 
εκατομμύρια ευρώ, περιορίζετε 
τους δικαιούχους του ΚΕΑ, την 
ώρα που η χώρα βιώνει μια πρω-
τοφανή κρίση ακρίβειας, στέγης 
και ανεργίας* Σημεία τοποθέτη-

σης της Βουλευτή Έβρου κατά τη 
συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 
για το 2023

Ο τελευταίος Προϋπολογι-
σμός της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη αποτυπώνει την  αντικοινω-
νική, καταστροφή πολιτική μιας 
επικίνδυνης και ανάλγητης κυ-
βέρνησης εξυπηρετήσεων, ανα-
ξιοκρατίας, υποκλοπών, αδια-
φάνειας και λογοκρισίας. Μιας 
κυβέρνησης που νοιάζεται μόνο 
για τα «ντιλ» και τον πλουτισμό 
των γαλάζιων golden boys, με τις 
απευθείας αναθέσεις  να έχουν 
ξεπεράσει τα 8.5 δις ευρώ και 
τις τσέπες των «Στάσσηδων» στη 
ΔΕΗ να γεμίζουν».

Και συνέχισε:

«Με τη σημερινή κυβέρνηση 3 
χρόνια τώρα οι κοινωνικές ανισό-
τητες αυξάνονται, η παιδική φτώ-
χεια γιγαντώνεται, ενώ η χώρα 
είναι 1η στην ανεργία των  γυ-
ναικών και 2η στην ανεργία των 
νέων, σύμφωνα με τη Eurostat. 
Για ποια ανάπτυξη μιλάτε;

Η Ελλάδα είναι 1η στην τιμή 
της βενζίνης στην ΕΕ, 1η  στην 
τιμή χονδρικής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος - Η ενεργειακή φτώχεια 
πλήττει τους πολίτες, νοικοκυριά 
κλείνουν το καλοριφέρ, το κόστος 
των καυσίμων στη Βόρεια Ελλά-
δα είναι απλησίαστο 

Την ίδια στιγμή εσείς πανηγυ-
ρίζετε, αφήνοντας τα υπερκέρδη 
στους ιδιώτες παρόχους ενέργει-
ας να γιγαντώνονται - Στη χώρα 
σημειώνεται  έκρηξη εμπορικού 
ελλείματος και μείωση της βιο-
μηχανικής παραγωγής

Πανηγυρίζετε για το «καλάθι 
του νοικοκυριού» την ώρα που 
2 στους 3 εργαζόμενους κάνουν 
περικοπές  στα βασικά είδη δια-
τροφής, οι μισθοί μειώνονται, η 
απώλεια της αγοραστικής δύνα-
μης  ξεπερνά το 40%

Όσο κυβερνάτε το ιδιωτικό 
χρέος έχει αυξηθεί κατά 38 δις, 
ενώ πουλήσατε τα κόκκινα δάνεια 
σε funds και αφήσατε 700.000 
ακίνητα στα χέρια των «Πάτση-
δων», που τους δώσατε το ελεύ-
θερο να λεηλατήσουν την πρώτη 
κατοικία των Ελλήνων 

Δίνετε ασυλία σε τραπεζικά 
στελέχη, funds και εισπρακτικές 
και επιφυλάσσετε  κατασχέσεις 
και πλειστηριασμούς στους αδύ-
ναμους πολίτες - Η λεηλασία της 
πρώτης κατοικίας είναι πολιτική 
σας επιλογή - Ψηφίσατε κατα-
σχέσεις και πλειστηριασμούς για 
τους αδύναμους πολίτες

Τσακίζετε τη μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα, ενισχύετε 
τα καρτέλ, πνίγετε τον εμπορι-
κό κόσμο, τους εργαζόμενους, 
τους επαγγελματίες, τους αγρό-
τες στον Έβρο – Καταργήσατε το 
οκτάωρο, υποβαθμίσατε τις συλ-
λογικές συμβάσεις

Αρνείστε να μειώσετε φόρους 
σε καύσιμα και τρόφιμα, να δι-
αμορφώσετε συνεκτικό πλαίσιο 
ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, 
με ρύθμιση του πανδημικού χρέ-
ους και 120 δόσεις για εφορία και 
ασφαλιστικά ταμεία, με κούρεμα 
μέρους της βασικής οφειλής, και 
προστασία της πρώτης κατοικίας

1 στις 2 μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις αδυνατεί να καλύψει τα 
λειτουργικά έξοδα του μήνα - 
Μαγαζιά κλείνουν και εσείς πα-
νηγυρίζετε για Ανάπτυξη – Απο-
κλείσατε τους μικρομεσαίους από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία

Εμπαίζετε τους συνταξιού-
χους, καταργήσατε τη 13η σύ-
νταξη, στερώντας 3 δις, μέτρο 
που είχε επαναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ 

το 2019. Τους εξαπατήσατε και 
με τα αναδρομικά -  Πανηγυρί-
ζετε για αύξηση συντάξεων που 
φέρνει νόμος του ΣΥΡΙΖΑ από 
το 2017 – Στον Προϋπολογισμό 
προβλέπετε αύξηση των ασφα-
λιστικών εισφορών

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης δεν προβλέπετε καμία δα-
πάνη στήριξης για ζωοτροφές και 
λιπάσματα. Δημιουργείτε πρόβλη-
μα ακόμη και στις πληρωμές – 
Μηδενικό το ενδιαφέρον σας για 
τους αγρότες που πλήττονται»

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
Όπως τόνισε η κα Γκαρά, ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει εδώ και 
καιρό ένα ολιστικό πρόγραμμα 
για τη στήριξη της κοινωνίας και 
της οικονομίας και την παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση, με  ενίσχυση 
των δημόσιων επενδύσεων, ανα-
βάθμιση της παραγωγική βάσης.

Με άμεσα μέτρα στήριξης της 
κοινωνίας:

•  Μείωση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στα καύσιμα

•  Μείωση του ΦΠΑ στα τρό-
φιμα στο 6%

•  Αύξηση του κατώτατου μι-
σθού και τιμαριθμική αναπροσαρ-
μογή στους μισθούς

•  Κατάργηση του τέλους επι-
τηδεύματος  στους επαγγελμα-
τίες, 

•  Αποκατάσταση της 13ης Σύ-
νταξης στους συνταξιούχους

•  Παρέμβαση στην Αγορά 
Ενέργειας, με πλαφόν στην τιμή 
χονδρικής και λιανικής στο ρεύ-
μα, φορολόγηση των υπερκερ-
δών κ.α.

•  Ισχυροποίηση των Θεσμών 
και της Δημοκρατίας

•  Πολιτικές κοινωνικής πρό-
νοιας, δημογραφικού και ενίσχυ-
σης της υπαίθρου

«Ο Προϋπολογισμός σας δεν 
περιλαμβάνει τίποτα από αυτά, 
καμία πρόταση, κανένα μέτρο 
στήριξης μεσαίων και λαϊκών 
στρωμάτων. Η Ελλάδα αξίζει μια 
άλλη κυβέρνηση, μια άλλη προο-
δευτική πολιτική με ήθος, σεβα-
σμό, ενδιαφέρον για τους πολίτες. 
Μια κυβέρνηση που θα διασφα-
λίσει την ανάπτυξη, την κοινωνι-
κή συνοχή, την εθνική ασφάλεια 
και την αξιοπρέπεια», κατέληξε 
η κα Γκαρά

Γκαρά: «Ανησυχούμε πολύ για το 
μέλλον του νοσοκομείου Διδυμοτείχου»

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ    

Σημεία της ομιλίας της βουλευτού στη 
συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Η κυβέρνηση Σαμαρά το 2013 
είχε καταργήσει την αυτονομία 
του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. 
Αυτή επανήλθε το 2018 με την 

προηγούμενη κυβέρνηση

Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2023, η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ 
Νατάσα Γκαρά εξέφρασε την ανησυχία της για το μέλλον του Νοσοκομείου 
Διδχου μετά τις αποκαλύψεις για τις περικοπές από τον κ. Πλεύρη

Στην πολυήμερη συζήτηση 
στην Ολομέλεια της Βουλής, 
ενόψει της κύρωσης του κρα-
τικού προϋπολογισμού του 
2023,  έλαβε το λόγο ο Βου-
λευτής Έβρου της Νέας Δη-
μοκρατίας, Χρήστος Δερμε-
ντζόπουλος.

Κατά την ομιλία του, τό-
νισε με έμφαση πως «κοινή 
πια παραδοχή και πραγματι-
κότητα ότι ο προϋπολογισμός 
αυτός είναι ο πρώτος τα τε-
λευταία δώδεκα χρόνια που 
συζητείται εκτός μνημονια-
κού προγράμματος αλλά και 

πλαισίου ενισχυμένης επο-
πτείας».

Αναφέρθηκε στα μέτρα 
ανακούφισης της κοινωνίας 
στους τομείς της οικονομί-
ας αλλά και για τη γενικότε-
ρη μεταρρυθμιστική πολιτι-
κή της Κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας επισημαίνοντας 
ότι «η παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας, οι κυ-
βερνητικές μεταρρυθμιστικές 
πρωτοβουλίες, η προσπάθεια 
βελτίωσης της καθημερινότη-

τας των πολιτών είναι αυτά 
που μας δίνουν τη δυνατό-
τητα να ελπίζουμε στις δυ-
νάμεις και τις πολλαπλές δυ-
νατότητες μας».

Στη συνέχεια, ο Βουλευ-
τής, Χρήστος Δερμεντζόπου-
λος επεσήμανε πως παρά 
τις διαφορετικές αναπάντε-
χες περιπέτειες που έπρεπε 
να διαχειριστεί η Κυβέρνη-
ση παρέμεινε όχι απλά συ-
νεπής αλλά υπερέβαλε και 
εαυτόν στην υλοποίηση του 

προγράμματος της σε πολλά 
πεδία πολιτικής.

Η ομιλία του Βουλευτή συ-
νεχίστηκε με αναφορά στην 
αντίθετη και επιθετική στάση 
που τηρεί η αξιωματική αντι-
πολίτευση διαχρονικά. Τόνισε 
πως «τα τελευταία χρόνια ο 
ΣΥΡΙΖΑ αρκέστηκε στο «όχι» 
σε όλα, μόνο και μόνο από 
αντιπολιτευτική μιζέρια και 
εγωιστικές πολιτικές».

Σε άλλο σημείο της τοπο-
θέτησής του ο κ. Δερμεντζό-

πουλος  υποστήριξε ότι «η 
κυβέρνηση απαντά με πρά-
ξεις και όχι με λόγια», τονί-
ζοντας με έμφαση πως «όσο 
κάποιοι επενδύουν στις κρί-
σεις, εμείς απαντάμε με λύ-
σεις. Με δράσεις. Με πρά-
ξεις».

Στον επίλογο δε της ομιλί-
ας κάλεσε την αντιπολίτευση 
να αρθεί στο ύψος των κρί-
σιμων περιστάσεων και να 
ψηφίσει τον προϋπολογισμό 
του 2023.

«Όσο κάποιοι επενδύουν στις κρίσεις, 
εμείς απαντάμε με λύσεις. Με πράξεις»
Χρήστος Δερμεντζόπουλος κατά τη 
συζήτηση κύρωσης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού του 2023
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Το Ιστορικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Αν. Μακεδο-
νίας και Θράκης, υπό την αιγί-
δα της Ιεράς Μητρόπολης Μα-
ρώνειας και Κομοτηνής και τη 
στήριξη του Τμήματος Ιστορίας 
και Εθνολογίας του ΔΠΘ,  διορ-
γανώνει έκθεση φωτογραφίας 
από την συλλογή του Δημήτρη 
Α. Μαυρίδη, Επίτιμου Διδάκτο-
ρα του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ με τίτλο  
«Από τον Θρίαμβο και την Κα-
ταστροφή στην Αναγέννηση».

  Στην εκδήλωση θα μιλή-
σουν ο Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, 
Καθηγητής και  Πρόεδρος του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολο-
γίας του ΔΠΘ, με θέμα «Προ-
σφυγικά κειμήλια στη Θράκη. 
Η διατήρηση της μνήμης και η 
ανανέωση της εκκλησιαστικής 
τέχνης στην Ελλάδα», ο Ιωάν-
νης Μ. Μπακιρτζής, Αναπλη-
ρωτής καθηγητής του Τμήμα-
τος Ιστορίας και Εθνολογίας 

του ΔΠΘ,  με θέμα «Θράκης 
Οδύσσεια. Από την άλωση στον 
ακρωτηριασμό και την κάθαρ-
ση» και ο Κωνσταντίνος Σερα-
φειμίδης, Υποψήφιος Διδάκτο-
ρας του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ με θέμα 

«Προσφυγικές εκκλησίες στη 
Θράκη. Στοιχεία για την ανα-
γέννηση της λατρευτικής ζωής».

  Η εκδήλωση μνήμης, που 
πραγματοποιείται με αφορμή 
την συμπλήρωση των 100 χρό-
νων από την Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, αποτελεί μοναδική 
ευκαιρία για να θυμηθούμε τα 
ιστορικά γεγονότα που συνετέ-
λεσαν στην προσφυγιά των πα-
τέρων μας και την απώλεια των 
πατρογονικών μας εστιών. Ταυ-
τόχρονα όμως είναι αναγκαίο να 
παραδειγματιστούμε από το ιδι-
αίτερο ήθος και τον πολιτισμό 
που μετέφεραν από τις πατρί-
δες τους, στη νέα πατρίδα, την 
Ελλάδα μας.

 Έκθεση φωτογραφίας 
για τα 100 χρόνια 
από την Μικρασιατική 
Καταστροφή

ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ   
                               
«Από τον Θρίαμβο και την Καταστροφή 
στην Αναγέννηση» 

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, 
φοράμε το κόκκινο σκουφάκι μας 
και τρέχουμε για καλό σκοπό στο 
AXD Night Santa Run στην Αλε-
ξανδρούπολη, σε έναν αγώνα 
αγάπης που συνδιοργανώνουν 
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο 
ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης.

Φορέστε το καλό σας χαμό-
γελο και το αγιοβασιλίτικο σκου-
φάκι και ελάτε να τρέξουμε ή και 
να περπατήσουμε στους δρόμους 
της πόλης βοηθώντας παράλλη-
λα τα παιδικά χωριά SOS.

Ημέρα: Σάββατο 17 Δεκεμ-
βρίου, ώρα προσέλευσης 18.00, 
ώρα εκκίνησης 18.30, Σημείο εκ-
κίνησης : Το Πάρκο των Χριστου-
γέννων

Στο πάρκο θα σας περιμένει 
ένα μεγάλο καλάθι όπου μπορείτε 
να προσφέρετε ένα από τα παρα-
κάτω αγαθά που χρειάζονται τα 
παιδικά χωριά SOS :

Τρόφιμα -είδη πρώτης ανά-
γκης & περιποίησης:

• Είδη περιποίησης & προσω-

πική υγιεινής (σαμπουάν, μαλα-
κτική κρέμα, σερβιέτες, αποσμη-
τικά, μωρομάντηλα, μάσκες μιας 
χρήσης, αντισηπτικά gel)

• Είδη γενικού καθαρισμού 
(χλωρίνη, υγρό καθαριστικό για 
το πάτωμα, υγρό για τα τζάμια, 
απολυμαντικά, υγρό-σκόνη για 
τα άλατα, καθαριστικά κουζίνας-

μπάνιου σφουγγαρίστρες κτλ)
• Φρέσκα φρούτα και λαχα-

νικά
• Ταμπλέτες πλυντηρίου πιά-

των
• Χαρτικά είδη(χαρτί κουζίνας, 

χαρτοπετσέτες, υγείας, χαρτομά-
ντιλα, κτλ)

• Ηλιέλαιο, ελαιόλαδο, καλα-
μποκέλαιο, Γάλα μακράς διαρκεί-
ας σε χαρτόκουτο.

• Δημητριακά, μπάρες δημη-
τριακών, μπισκότα, μαρμελάδες, 
μέλι, χυμοί

φρούτων, ξύδι, χυμό λεμόνι 
συσκευασμένο

• Όσπρια, ζυμαρικά όπως 
κουσκούς συσκευασμένο, τρα-
χανά συσκευασμένος,χυλοπίτες 
συσκευασμένες, σπαγγέτι, φιδέ, 
μανέστρα, ρύζι κτλ.

AXD Night Santa Run 
στην Αλεξανδρούπολη 

Το Σάββατο 17/12 φοράμε το κόκκινο 
σκουφάκι μας και τρέχουμε για καλό σκοπό

Την Παρασκευή 16.12.2022 
στις 20:00 εγκαινιάζεται στην 
Art Gallery η καθιερωμένη 
χριστουγεννιάτικη εκθεση 
ζωγραφικής μικρών διαστά-
σεων. 
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες : 
Θεόδωρος Αγγλιάς 
Γιάννης Αδαμάκης
Χάρης Αναστασιάδης
Τάσος Δήμος 
Αντώνης Ελευθεριάδης 
Απόστολος Ιτσκούδης
Ανδρέας Καραμπελας
Χρήστος Κεχαγιόγλου 

Νίκος Κιτμερίδης 
Γιάννης Κοντοβός
Μαρία Κοσμίδου
Χριστόφορος Μπαλαμπα-
νίδης 
Μίλτος Παντελιάς 

Ελένη Παρχαρίδου
Αθανασία Πεφτουλίδη 
Κωνσταντίνος Ράμμος 
Πέτρος Στραβοραβδης

Xριστουγεννιάτικη έκθεση 
ζωγραφικής, έργων μικρών 
διαστάσεων
Στην Art Gallery 
από σήμερα, με 
τη συμμετοχή 17 
καλλιτεχνών 

Σειρά Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
και δράσεων στην Δημοτική Ενότητα Φερών 
ετοίμασε και υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρού-
πολης. Έναρξη αυτό το Σάββατο 10/12 και 
διάρκεια έως 31/12

Παρασκευή16/12:
- 19.00: «Το Μοναστηράκι ανάβει το Χρι-

στουγεννιάτικο δέντρο»
- 19.00: Αναβίωση του εθίμου των «9 φα-

γητών» από το Σύλλογο Γυναικών Μοναστη-
ρακίου  σε συνεργασία με την Τοπική Κοι-
νότητα 

Παρασκευή 16/12:
- 17.30: Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορ-

τή στο Πολύκεντρο «Σταμάτης Παπάζογλου» 
στον Πέπλο, από το σύλλογο Γονέων & Κη-
δεμόνων του Δημοτικού σχολείου Πέπλου

 Σάββατο 17/12:
- 16.30: «Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Χρι-

στούγεννα»με την κ. Ευτέρπη Μόσχου από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέπλου, το Σύλλο-
γο Γυναικών Πέπλου, το Σύλλογο Γονέων & 
Κηδεμόνων του Δημοτικού σχολείου Πέπλου

-  17.30: «Ο Πέπλος ανάβει το Χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο» στην Παιδική Χαρά Πέπλου

Συμμετέχει: η Μπάντα της Κοινότητας Πέ-
πλου &

 η χορωδία του Κατηχητικού του π. Θε-
οδώρου

Κυριακή 18/12:
- 17.30:«Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Χρι-

στούγεννα»
 Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ζω-

γραφίσουν με την
κ. Ευτέρπη Μόσχου από την Παιδική Ομά-

δα Ζωγραφικής στην πλατεία Φερών
- 18.00: Bazaar από τα Δημοτικά σχολεία 

Φερών στην πλατεία Φερών

 Κυριακή 25/12:
-  «Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα με τον 

παραδοσιακό τρόπο - Νυχτέριο» στο πρώην 
ΚΑΠΗ Πέπλου από τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Πέπλου & το Σύλλογο Γυναικών Πέπλου

Πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων στη Δ.Ε. Φερών

Τι ακολουθεί από σήμερα έως 
και την Κυριακή 

Το Σωματείο Φίλων ΕΜΘ σας 
προσκαλεί σε μια μουσική βρα-
διά στο μουσείο στο αφιερω-
μένη στα 20 χρόνια του Εθνο-
λογικού Μουσείου Θράκης. 
Σας περιμένουμε στον πολυ-
χώρο του μουσείου αυτό το 
Σάββατο στις 20:00 για ένα 
ποτήρι κρασί και καλή μουσική.
Μουσικοί:

Βάγια Μεταξά : Τραγούδι-
Κρουστά
Στέφανος Καπνάς: Τραγούδι-
Ούτι-μπουζούκι-κιθάρα
Χρήστος Κεσικιάδης: Τραγού-
δι-κιθάρα
Γιώργος Βουλγαρίδης : Τρα-
γούδι-Λαούτο
Είσοδος με κρασί 10€
Πληροφορίες 
στο 255103663 

Μουσική βραδιά αφιερωμένη στα 20 χρόνια 

του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης

Αυτό το Σάββατο
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Μετά από 20 χρόνια εγκα-
τάλειψης, «κάτι κινείται», στο 
χώρο του κτιριακού συγκροτή-
ματος του παλιού νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης. Μία σει-
ρά από εργασίες και παρεμβά-
σεις που το θωρακίζουν, έστω 
και με καθυστέρηση,  μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι μελέτες για 
την στατική του επάρκεια και 
να αποφασιστεί ο ακριβής τρό-
πος αξιοποίησής του κεντρικού 
κτιρίου. Την ίδια στιγμή, για το 
κτίριο που φιλοξενούσε τη Μο-
ριακή Βιολογία, είναι σε εξέλι-
ξη διαδικασίες που θα το ανα-
βαθμίσουν ενεργειακά, ώστε 
να μεταφερθούν εκεί οι υπηρε-
σία της Περιφερειακής Ενότη-
τας Έβρου, από το κέντρο της 
πόλης που στεγάζεται.

Πρόσφατα, αυτοψία στις 
εργασίες που υλοποιούνται 
στο χώρο, πραγματοποίησε 

ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου 
Δημήτρης Πέτροβιτς συνοδευ-
όμενος από την προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Περιφερεια-
κής Ενότητας Έβρο Ευδοξία 
Κώττη.

Οι εργασίες αφορούν στο 
κλάδεμα των δέντρων εντός 
του οικοπέδου των εγκαταστά-
σεων του παλιού Νοσοκομεί-
ου, απομάκρυνση τυχόν επικίν-
δυνων για πτώση κλαδιών και 
δέντρων, ενίσχυση της υπάρ-
χουσας περίφραξης έως ότου 
αποκατασταθεί με νέα, καθαί-
ρεση ετοιμόρροπου φυλακί-
ου εισόδου και αντικατάστασή 
του με νέα προκατασκευασμέ-
να γραφεία (isobox), εγκατά-
σταση αναδόχου περιφρούρη-
σης σε 24ωρη βάση και έλεγχο 
εισόδου στο χώρο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Έβρου δήλωσε σχετικά: «Στό-
χος μας είναι ο εξωραϊσμός και 
το νοικοκύρεμα ενός χώρου 
που επί 20 χρόνια ήταν εγκα-
ταλειμμένος, υπέστη φθορές 
και βανδαλισμούς, προκειμέ-
νου αυτός να γίνει λειτουργι-
κός, επισκέψιμος και κατάλ-
ληλος κόμβος συγκέντρωσης 
υπηρεσιών της Περιφέρειας 
και του δημοσίου».

Παράλληλα, σημείωσε πως 
ήδη είναι σε εξέλιξη από την 
Περιφέρεια οι διαδικασίες 
έγκρισης και χρηματοδότη-
σης της ενεργειακής αναβάθ-
μισης του κτιρίου της πρώην 

Μοριακής Βιολογίας μέσω του 
προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ, με 
σκοπό την μετεγκατάσταση σε 
αυτό των υπηρεσιών του κε-
ντρικού κτιρίου της Π.Ε. Έβρου, 
για λόγους δημοσίου συμφέ-
ροντος και μείωσης της δημο-
σιονομικής δαπάνης, από τον 
μισθωμένο χώρο όπου στεγά-
ζονται μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι διαδικασίες και ξε-
κινούν οι εργασίες σύνταξης 
μελέτης στατικής επάρκειας 
του παλαιού κεντρικού κτιρί-
ου του Νοσοκομείου, εμβαδού 
περίπου 4 χιλιάδων τ.μ. προ-

κειμένου να επαναξιολογηθεί 
ο τρόπος αξιοποίησης του. Ση-
μειώνεται ότι το συγκεκριμένο 
κτιριακό συγκρότημα είχε πε-
ριφραχτεί από την Περιφέρεια 
περιμετρικά με ειδικό μεταλλι-
κό δικτύωμα, που απαγόρευε 
την πρόσβαση εντός αυτού, για 
λόγους ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, αυξάνοντας 
τα επίπεδα ασφαλείας του συ-
γκροτήματος, έχει υπογραφεί 
σύμβαση με εταιρία φύλαξης, 
24ωρης λειτουργίας για όλο 
το χρόνο, ενώ επισκευάσθηκε 
και ενισχύθηκε τμήμα της κα-
τεστραμμένης περίφραξης του 

αύλειου χώρου, στην οποία θα 
τοποθετηθεί φωτισμός, αλλά 
και κάμερες επιτήρησης από 
την εταιρεία Security.

Επιπρόσθετα, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι στο κτιριακό συ-
γκρότημα “Β”, στεγάζονται ήδη 
οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας της Περιφέρειας, 
καθώς οι Διευθύνσεις Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, όπως και τα γρα-
φεία της Αναπτυξιακής Εται-
ρείας Έβρου.

«Το συγκρότημα του πα-
λαιού νοσοκομείου της Αλε-
ξανδρούπολης, που επί πολ-
λά χρόνια αποτελούσε μνημείο 
ντροπής και εγκατάλειψης, 
προκαλώντας διαμαρτυρίες 
και αρνητικά σχόλια, σταδια-
κά αλλάζει.

Από το 2020 που ολοκλη-
ρώθηκε η διαδικασία παραχώ-
ρησης του κτιριακού συγκρο-
τήματος στην Περιφέρειά μας 
από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, με 
ενέργειες του περιφερειάρχη 
μας Χρήστου Μέτιου και εμού 
προσωπικά, στοχεύουμε στη 
δημιουργία ενός σύγχρονου 
αισθητικά και λειτουργικά πο-
λυχώρου στέγασης υπηρεσιών, 
που θα συμβάλλει στην ανα-
βάθμιση της εξυπηρέτησης των 
πολιτών και της περιοχής γε-
νικότερα», σημείωσε ο κ. Πέ-
τροβιτς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

«Κάτι κινείται», επιτέλους, στο κτιριακό 
συγκρότημα του παλιού νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΕΒΡΟΥ              

Αυτοψία και δηλώσεις Πέτροβιτς : «Στόχος 
μας το νοικοκύρεμα του χώρου»

Αυτοψία στις εργασίες που υλοποιούνται στο χώρο, 
πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς

Εργασίες υλοποιούνται στο παλιό Νοσοκομείο όπως 
κλάδεμα και καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου

Η εταιρεία με την επωνυμία 
«GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙ-
ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» και το δ.τ. «GASTRADE 

Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η διαδικασία 
αποζημίωσης των ιδιοκτητών της 
περιοχής Απαλού Αλεξανδρούπο-
λης λόγω σύστασης δουλείας διό-
δου του έργου «ΑΣΦΑ Αλεξανδρού-
πολης» (ΦΕΚ Β΄ 4000/29-07-2022) 
είναι σε εξέλιξη. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες επί της διαδικασίας οι 
δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται 
στο δικηγόρο Αλεξανδρούπολης Ιω-
άννη Καραλή κιν.6945930805, τηλ. 
2551020539, email:gianniskaralis@
gmail.com. Διεύθυνση: Βενιζέλου 41, 
2ος όροφος Αλεξανδρούπολη.

Ανακοίνωση της Gastrade για τις 
αποζημιώσεις ιδιοκτητών στον Απαλό

Τι διευκρινίζεται
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Η 
ασυνέπεια στην ώρα των ραντεβού εί-
ναι δείγμα ανευθυνότητας και αγένειας 
μπορώ να πω. 

Η ασυνέπεια σ’ ένα ραντεβού ση-
μαίνει πως δεν υπάρχει σεβασμός και 
αυτοσεβασμός. 

Όσο υψηλά κοινωνικά κι’ αν βρίσκεται αυτός που 
δεν τηρεί με ακρίβεια την ώρα στα ραντεβού του και 
γίνεται αφορμή ανωμαλιών σε τρίτους, για μένα αυ-
τός είναι αντικοινωνικός. Ακόμα κι όταν πρόκειται να 
συναντήσουμε κάποιον κατώτερο από εμάς, δεν πρέ-
πει να τον «στήνουμε» και να μας περιμένει… Όταν 
πάμε στην ώρα μας δείχνουμε ότι τιμούμε 
και υπολογίζουμε το πρόσωπο. Είναι κι’ 
ένας τρόπος να δείξουμε τον σεβα-
σμό μας και σ’ εκείνον που μας περι-
μένει και τον αυτοσεβασμό μας σε 
εμάς τον ίδιο. 

Ο ασυνεπής στο ραντεβού του 
πάντα βέβαια δικαιολογεί την καθυ-
στέρησή του ή ακόμα και την μη προ-
σέλευσή του. Θα συνέβαινε όμως κά-

τι τέτοιο όταν πρόκειται να ταξιδέψει 

π.χ. με κάποιο τρένο; Όχι βέβαια…, γιατί 

το ξέρει πολύ καλά, πως το τρένο 

δεν θα τον περιμένει και θα ανα-

χωρήσει στην ώρα του. Τότε γιατί 

του συμβαίνουν όλα τα «απρόο-

πτα» στα «στημένα» ραντεβού που έχει; Απλού-

στατα γιατί του λείπει η ευγένεια και η υπευθυνό-

τητα και του λείπει ακόμα και ο αυτοσεβασμός… 

Εγώ προσωπικά φροντίζω να είμαι στα ραντεβού 
μου απόλυτα ακριβής. Φθάνω πάντα στην ώρα μου 
και φροντίζω να πηγαίνω τουλάχιστον ένα με δύο 
λεπτά πριν. Την ώρα του ραντεβού μου την τηρώ με 
θρησκευτική συνέπεια, είτε πρόκειται να συναντήσω 
πρόσωπα υψηλά ιστάμενα ή όχι. 

***
Λόγο ή πολύ όλοι μας είμαστε εαυτούληδες και πι-

στεύουμε τους εαυτούς μας. Και ο πιο «δουλοπρεπής» 
άνθρωπος που κάνει υποκλίσεις στους «ισχυρούς», το 
κάνει γιατί έτσι αισθάνεται, χωρίς όμως να σκύβει το 
κεφάλι…, το κάνει από ευγένεια και μόνο… Γιατί έχει 
το «γνώθι σ’ αυτόν».

Ο καθένας μας δεν λέω πως είναι τέλειος… και ότι 
μεροληπτεί. Όλοι μας στρουθοκαμηλίζουμε μα και αυ-
τοκοροϊδευόμαστε.    

Σίγουρα δεν υπάρχει «αξιόμετρο» που να μετρά 
τις αξίες του καθενός, γιατί σίγουρα ο καθένας μας 
μεροληπτεί υπέρ του εαυτού του… 

Πάντως μια συνομιλία με τον εαυτό μας «ενώ-

πιος ενωπίω» δεν βλάπτει για να γνωρίσουμε 

τον εαυτό μας. 

                                         ***
Η καλοσύνη είναι κάτι το ανεκτίμητο για τη 

συμβιωτική ζωή των ανθρώπων. Την προδιάθε-

ση της καλοσύνης τη φέρνουμε όλοι μέσα μας, 

αλλά θα πρέπει όμως να την αναπτύξουμε. Η 

καλοσύνη προϋποθέτει ανάπτυξη πολιτισμού. 

Είναι ένας ψυχοκοινωνικός παράγοντας που 

τραβά και έλκει όπως η ευγένεια. Καλοσύνη εί-

ναι η απουσία της κακίας του ανθρώπου να βλέ-

πει τα πράγματα με καλή διάθεση… καλοσύνης.

Όπου υπάρχει αυτή η διάθεση καλοσύνης, 

ο καλός λόγος και το γλυκό χαμόγελο διαλύ-

ει ψυχικές ψυχρότητες και αφοπλίζει την κακή 

διάθεση.

***
Οι δημότες θέλουν το δήμαρχό τους πρακτικό, ου-

σιαστικό, προσιτό σε όλους και την δημοτική αρχή σύγ-
χρονη, αποτελεσματική και να αγκαλιάζει όλους τους 
δημότες και όχι να χρησιμοποιεί τη δημοτική αρχή για 
να εξυπηρετεί δικά του προσωποπαγή πολιτικά οφέλη 
και δική του προβολή. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν…

Η δημαρχία να μην είναι ένα διαρκές θέα-

τρο σκιών, αλλά να υπάρχει πλήρη επικοινω-

νία δημάρχου και δημοτών για την οικονομι-

κή ζωή και ανάπτυξη του τόπου, για καλύτερη 

ποιότητα ζωής στους δημότες και να γίνονται 

έργα αναβάθμισης.   

Οι δήμαρχοι πρέπει να έχουν διεισδυτικότη-

τα στους πολίτες και να μην τους βλέπουν σαν 

«απορρυπαντικά» για να ξεπλυθούν. Να έχουν 

το θάρρος και την αποφασιστικότητα να δίνουν 

τις δικές τους μάχες και όχι να υποκύπτουν σ’ 

ένα ξερό και στεγνό ιδεολογικό χώρο του Χρί-

σματος της Καρέκλας…, με μοναδικό κριτήριο το 

κατά πόσο «υπάκουοι» και «πειθήνια όργανα» εί-

ναι στο κόμμα που ανήκουν δυστυχώς…, λες και 

δεν είναι άξιοι μόνοι τους να τα βγάλουν πέρα. 

Οι δήμαρχοι δεν πρέπει να χρωματίζονται 

και να είναι «ευρύτερης αποδοχής» για να μη 

νιώθουν άσχημα οι πολίτες.

Να υλοποιούνται τα δημοτικά έργα χωρίς 

κομματικά κριτήρια, ώστε να γίνονται 

πράγματι οι πόλεις και τα χωριά 

οάσεις και όχι κολάσεις.

***
Πρέπει να θεσπιστεί όριο ηλικί-

ας αποχώρησης και από την πολι-
τική από την Βουλή των Ελλήνων.

Ο πολιτικός θα έπρεπε να απο-
χωρεί ακόμη και στην περίπτωση που 

δεν έκανε πράξη αυτά που υποσχέθη-
κε προεκλογικά. Σημαίνει πως δεν κάνει 

για τη θέση αυτή και πως για την καρέκλα 
μόνο πάει. 

Προσωπικά πιστεύω ότι αυτός 

που μπορεί να κάνει έναν πολιτι-

κό να φύγει από την ενεργό δρά-

ση, είναι μόνο ο λαός. Να μην το εκλέξει ξανά…  

                    ***
Ζούγκλα η ζωή. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. 

Το άδικο πάει να κυριαρχήσει. Γι’ αυτό το ζάπινγκ εί-
ναι απαραίτητο στη ζωή μας και στην καθημερινότητά 
μας. Όχι μόνο ζάπινγκ στην τηλεόραση, αλλά παντού 
και στην πολιτική ακόμη…

Τώρα, πώς θα κάνεις ζάπινγκ στην τσέπη σου όταν 
αυτή είναι άδεια; 

***
Οι Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τάσ-

σονται υπέρ της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης 
πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, αφού θεωρούν ότι 
αυτές αποτελούν μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας μας. Όσο δεν γίνονται οι αποκρατικοποιή-
σεις, η οικονομία της χώρας μας πάει πίσω. 

Η ιδιωτικοποίηση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να 
αποδείξουμε ότι δεν είμαστε χώρα ζωντανών-νεκρών 
και τα περί «ξεπουλήματος» του Εθνικού μας πλούτου 
είναι τουλάχιστον γελοία.   

***
Το δημογραφικό μας πρόβλημα έχει πάρει ήδη με-

γάλες διαστάσεις και σε λίγα χρόνια θα είμαστε εμείς 
οι… Έλληνες μειονότητα στους ξένους. 

Η χώρα μας κατέχει την τέταρτη θέση παγκόσμια 
στη γήρανση του πληθυσμού μας, ενώ στην Ευρώπη 
είμαστε πρώτοι.

Άλλο ένα αρνητικό ρεκόρ μέσα στα τόσα άλλα… 
Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι η σωτηρία μας. 

Όμως δεν φτάνουν αυτές μονάχα αν δεν δοθούν ορι-
σμένα κίνητρα στα νέα ζευγάρια τα οποία επιθυμούν 
να αποκτήσουν πολλά παιδιά, αλλά δεν έχουν τις δυ-
νατότητες για να τους δώσουν εκείνα τα οποία απαι-
τούνται είτε για τη διαβίωσή τους είτε για τις σπουδές 
τους, έτσι που να καθιστούν ελκυστικά στα ζευγάρια. 
Ακόμη και η έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών είναι 
κι αυτό ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες 
για τις εργαζόμενες μητέρες.

Η θέσπιση δραστικών μέτρων στη δημογρα-

φική πολιτική από την Πολιτεία είναι απαραίτη-

τα, ώστε να μπει επιτέλους κάποιο «φρένο» στον 

κατήφορο του δημογραφικού μας προβλήματος 

και να ανατραπεί αυτή η εφιαλτική κατάσταση. 

 Το να αναφέρει κανείς το δημογραφικό πρό-
βλημα, σίγουρα και δεν κινδυνολογεί, αλλά ανησυχεί 
για την Ελλάδα που σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν 
Έλληνες… 

***
Ξέρετε πως βγήκε η φράση «ο μήνας έχει εννιά»;   
Στα πρώτα χρόνια του Ελληνικού κράτους, οι δη-

μόσιοι υπάλληλοι πληρώνονταν κάθε εννιά μέρες και 
όχι κάθε μήνα όπως έχει επικρατήσει σήμερα.   

Τί καλά και σήμερα να πληρωνόμασταν μηνιάτικο 
κάθε εννιά μέρες; Να είχε και για μας ο μήνας εννιά… 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

«Εκλογικές Τάσεις»

Γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 
ότι «το παιχνίδι τώρα αρχίζει»

Α
νοιχτό παιχνίδι στις 
κάλπες και εκκίνη-
ση της προεκλογικής 
περιόδου από το ση-
μείο μηδέν βλέπουν οι 
«Εκλογικές Τάσεις» - 

η τακτική ανάλυση των δημοσκο-
πήσεων που πραγματοποιεί το Ιν-
στιτούτο Νίκος Πουλατζάς.

Στην 12η έκδοση των «Εκλογικών 
Τάσεων», που καλύπτει το διάστημα 
από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο 
και συνυπογράφεται όπως πάντα από 
την διευθυντρια του Ινστιτούτου Που-
λατζάς Δανάη Κολτσίδα και τον εκλο-
γικό αναλυτή-μαθηματικό Κώστα Που-
λάκη, καταγράφονται κατ’ αρχάς δύο 
ενδιαφέροντα ποσοτικά ευρήματα:

Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 
έχει μειωθεί στις 4,3 μονάδες και στο 
χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και πολ-
λά χρόνια, ενώ πλέον καταγράφεται 
μεγαλύτερη ικανοποίηση των ψηφοφό-
ρων από τις προτάσεις της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης έναντι των προτάσεων 
της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, η πρόθεση ψήφου – 
η οποία προκύπτει από την ανάλυση 44 
δημοσκοπήσεων  από 14 διαφορετικές 
εταιρίες – φέρνει την ΝΔ στο 30,1% 
και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 25,8%.

Επίσης, το ποσοστό ικανοποίησης 
που συγκεντρώνουν οι προτάσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι 32,8% έναντι 32% της 
ΝΔ,  ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται 
και πτώση της δημοτικότητας του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, άνοδος της δημο-
τικότητας του Αλέξη Τσίπρα και μείωση 
της διαφοράς μεταξύ των δύο.

Στα ποιοτικά στοιχεία, οι «Εκλογικές 
Τάσεις» εντοπίζουν ισχυρή δυναμική 
διαμόρφωσης του τελικού αποτελέ-
σματος από την δεξαμενή των ανα-
ποφάσιστων, από την οποια και τα δύο 
κόμματα φαίνονται να έχουν δυνατότη-
τα άντλησης ψηφοφόρων με ελαφρύ 
προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, από όσους σήμερα περι-
λαμβάνονται στην «αδιευκρίνιστη ψή-
φο», το 22,2% είχε ψηφίσει το 2019 
την ΝΔ και το 23,2% είχε επιλέξει ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Στην βάση αυτών των ευρημάτων οι 
αναλυτές του Ινστιτούτου Νίκος Που-
λατζάς καταλήγουν στα εξής βασικά 
συμπεράσματα:

Η προεκλογική περίοδος ξεκινάει 

από ένα σημείο ισορροπίας των δύο 
βασικών αντιπάλων. Αν και η ΝΔ δι-
ατηρεί ένα σχετικό προβάδισμα στην 
πρόθεση ψήφου, αυτό είναι πλέον αι-
σθητά μειωμένο και διαρκώς μειούμε-
νο. Επομένως, η κατάληξη του εκλο-
γικού αγώνα είναι απολύτως ανοιχτή.� 
Το καθοριστικό στοιχείο είναι η εμπέ-
δωση μιας διαχρονικής τάσης μείωσης 
της διαφοράς μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, 
που δεν δείχνει πλέον να μπορεί να 
ανατραπεί.

 Στους λεγόμενους «ποιοτικούς» 
δείκτες πλέον έχει επέλθει απόλυτη 
σύγκλιση της δυναμικής των δύο μεγά-
λων κομμάτων. Το όποιο πλεονέκτημα 
διέθετε ο πρωθυπουργός, εξανεμίζε-
ται -ιδίως υπό το βάρος της προσωπι-
κής σκιάς που υπάρχει για τον ίδιο στο 
σκάνδαλο των υποκλοπών.

 Με αυτά τα δεδομένα, η προεκλογι-
κή περίοδος θα παίξει ακόμα πιο καθο-
ριστικό ρόλο από ό,τι συνήθως. Τόσο τα 
πρόσωπα των υποψηφίων βουλευτών 
και το σήμα που θα δώσουν προς τους 
πολίτες, όσο και -πολύ περισσότερο- τα 
διακυβεύματα που θα επικρατήσουν, θα 
γείρουν την αμφίρροπη αναμέτρηση 
προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά.

 Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η κα-
θαυτό στρατηγική των κομμάτων, τόσο 
των δύο μεγάλων, όσο και των μικρό-
τερων, μπροστά στην κάλπη της απλής 
αναλογικής. Η στρατηγική της αυτοδυ-
ναμίας που έχει επιλέξει ο Κ. Μητσοτά-
κης, μπορεί να τον βοηθά να συσπει-
ρώσει σε κάποιο βαθμό την εκλογική 
βάση της ΝΔ του 2019, ωστόσο τον 
φέρνει σε απόσταση από την πλειοψη-
φία των πολιτών που δηλώνουν στις 
δημοσκοπήσεις ότι προτιμούν κυβέρ-
νηση συνεργασίας παρά νέες εκλογές. 
Αντίστροφα, η στρατηγική της προο-
δευτικής κυβέρνησης που ακολουθεί 
ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει διλήμματα και προς τα 
κόμματα που βρίσκονται πολιτικά κο-
ντά του, τα οποία αργά ή γρήγορα θα 
κληθούν να απαντήσουν τα ίδια και, σε 
δεύτερο χρόνο, οι ψηφοφόροι τους.

 Η «δεξαμενή» των αναποφάσιστων 
ψηφοφόρων, από την οποία και τα δύο 
κόμματα μπορούν κατ’ αρχήν να ανα-
μένουν οφέλη, έχει ορισμένα χαρακτη-
ριστικά που τη φέρνουν εν τέλει πιο 
κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: περισσότερες 
γυναίκες, νέοι/ες και άνεργοι/ες.

 Από τα exit polls γνωρίζουμε ότι 
περίπου ένας στους τέσσερις ψηφοφό-
ρους αποφασίζει μετά την έναρξη της 
προεκλογικής περιόδου. Επομένως, θα 
λέγαμε ότι «το παιχνίδι τώρα αρχίζει».

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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ΑΔΑ: ΨΥΘΠΩ15-9Χ1
Σουφλί,07-12-2022

Αρ. Πρωτ: 11454

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗ-

ΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Σουφλίου κ. Καλακίκος Παναγιώτης
προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτ-
λο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ», 
προϋπολογισμού 1.345.237 € χωρίς τον ΦΠΑ, 1.668.093,80 € με 

τον Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ. 
Δ/νση: Βασ. Γεωργίου ΙΙ 180, Σουφλί
Ταχ.Κωδ.:684 00
Τηλ.: 2554350100
E-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων 

της σύμβασης από το γραφείο τεχνικών υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φρο-
ντίδα τους. 

3. Κωδικός CPV: 38411000-9– «Υδρόμετρα» και 32441200-8 – «Εξο-
πλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλε-
σης της υπηρεσίας: EL511

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης απο-
τελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ψηφιακών Υδρο-
μετρητών και ολοκληρωμένου τηλεμετρικού συστήματος ανάγνωσης και 

διαχείρισης των παροχών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Σουφλίου. Το 
αναφερθέν αυτοματοποιημένο σύστημα ανάγνωσης και διαχείρισης υδρο-
μετρητών οδηγεί στη εξάλειψη των οικιακών αφανών διαρροών και στη 
μείωση σε μεγάλο ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού το οποίο οφεί-
λεται σε απώλειες και στην υποεγγραφή των υφιστάμενων μετρητών..

Το αντικείμενο της Σύμβασης, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στα 
τεύχη της Αναλυτικής Περιγραφής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης και των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα 1 & Παράρ-
τημα 2), περιλαμβάνει: 

Τον με τρητικό εξοπλισμό καταγραφής και μετάδοσης, ο οποίος δύναται 
να ενσωματωθεί σε σύστημα Τηλεμετρίας, ήτοι Ψηφιακοί Υδρομετρητές.

Τον εξοπλισμό λήψης των δεδομένων, ειδοποιήσεων και όλων των 
χρήσιμων πληροφοριών από τα όργανα μέτρησης, ήτοι δέκτης - κατα-
γραφέας ή συγκεντρωτής.

Τον εξοπλισμό παραμετροποίησης των οργάνων μέτρησης, καταγραφής 
και μετάδοσης, συνοδευόμενο με κατάλληλο λογισμικό.

Το Λογισμικό (Τηλεμετρίας) Ανάγνωσης και Διαχείρισης Καταναλώσεων. 
Όλες οι πληροφορίες και οι μετρήσεις των υδρομετρητών θα καταλήγουν 
στον Η/Υ στο γραφείο της υπηρεσίας, όπου και θα έχει την ευχέρεια να τα 
επεξεργαστεί, να εξάγει στατιστικά στοιχεία και να δημιουργήσει γραφή-
ματα και αναλύσεις μέσω του λογισμικού αυτού προγράμματος.

Την εγκατάσταση - παραμετροποίηση του απαραίτητου Λογισμικού 
για την ανάγνωση, μεταφορά, καταχώρηση, επεξεργασία και ανάλυση 
των μετρήσεων.

Την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας αναφορικά με τη χρήση 
του ως άνωθεν λογισμικού καθώς και την χρήση του τεχνολογικού εξο-
πλισμού συλλογής δεδομένων και παραμετροποίησης των Υδρομετρητών.

Τη δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου του συστήματος.
6. Εναλλακτικές προσφορές: απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών 
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: 24 μήνες 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 

σύναψης της παρο ύσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας –τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και 
για την οικονομική προσφορά.

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 
05/01/2023 ημέρα Πέμπτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 
15/12/2022. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 05/01/2023 
και η ώρα λήξης 23:00μ.μ.. 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονο-
μικούς φορείς για εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της δι-

ενέργειας του διαγωνισμού
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης 

είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμο-
γής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας 
Προτεραιότητας «Περιβάλλον» μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή 
σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σουφλίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων (απόφαση έγκρισης υπ’ αριθμ. 3774/12/19-05-2022 (ΑΔΑ: 
66Γ2469ΗΗ7-ΑΧΜ) του Τ.Π.Δ.) και αποπληρώνεται από πόρους του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63.7135.001 σχε-
τική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 
και 2023 του Φορέα.

14. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο 
οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέ-
τουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να 
ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδι-
ορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη 
γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προ-
σφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας 
του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρ-
χείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατί-
θεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του 
οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογι-
σθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.)

15. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με 
ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/11/2022 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό αναφοράς ENOTICES-
ECAS_nkosanel/2022-187550

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κε-
ντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη 
και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.
gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 178186.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον 
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται 
στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ανα-
θέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.soufl i.gr.

16. Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε 
ενδιαφερόμενος ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων τετρακόσι-
ων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (13.452,37 €),.

17. Άλλες πληροφορίες από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σουφλίου.

Σουφλί, 07/12/2022
Ο Δήμαρχος Σουφλίου
Καλακίκος Παναγιώτης

«Είμαστε στη φάση κα-
τασκευής, όπως επίσης κα-
τασκευάζεται και το τμήμα 
των αγωγών που θα συνδέ-
σουν το τερματικό με το σύ-
στημα του ΔΕΣΦΑ. Επιπλέ-
ον, η πλωτή μονάδα θα μπει 
για μετασκευή σε ναυπηγείο 
της Σιγκαπούρης, στις αρχές 
Φεβρουαρίου του 2023 μέ-
χρι τις αρχές Νοεμβρίου του 
ίδιου έτους και θα βρίσκεται 
στην Αλεξανδρούπολη στο τέ-
λος του ίδιου μήνα, ώστε να 
συνδεθεί με τα συστήματα και 
να μπορέσει να λειτουργήσει 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 
2024». Τα παραπάνω περιέ-
γραψε ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της Gastrade, Κωνσταντί-
νος Σιφναίος, σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης του FSRU, 

που κατασκευάζει η εταιρεία 
στην Αλεξανδρούπολη.

Μιλώντας στο energypress, 
στο περιθώριο του 22nd World 
LNG Summit, αναφέρθηκε στο 
ρόλο που διαδραματίζει το 
φυσικό αέριο στις σημερινές 
συνθήκες, υπογραμμίζοντας:

Δεν αποτελεί μόνο καύσιμο 
γέφυρα, αλλά και εγγύηση για 
την ενεργειακή ασφάλεια ολό-
κληρης της περιοχής. Η Ελλά-
δα μετατρέπεται σε ένα πολύ 
σημαντικό κόμβο για την κε-
ντρική και ΝΑ Ευρώπη, απο-
κτώντας ένα νέο γεωστρατη-
γικό ρόλο. Ολόκληρη αυτή η 
περιοχή έχει ένα κενό σήμερα, 
αν αναλογιστούμε πόσο ρωσι-
κό φυσικό αέριο προμηθευό-
ταν. Με τα στοιχεία του 2021, 
έχουμε 22 με 23 bcm. Λαμβά-

νοντας υπόψη ότι αυτές οι πο-
σότητες θα αντικατασταθούν, 
καθώς και τη δυναμική που 
έχει η ανάπτυξη της περιοχής, 
μιλάμε για μια νέα ζήτηση που 
θα δημιουργηθεί, της τάξης 
των 25 bcm. Είναι προφανές 
ότι χρειάζονται υποδομές, οι 
οποίες θα καλύψουν αυτό το 
κενό. Συνεπώς το LNG παίζει 
το ρόλο της ασφάλειας εφο-

διασμού και η χώρα μας αντί-
στοιχα, στη συνεργασία και την 
αλληλεγγύη σε ολόκληρη την 
περιοχή».

Παράλληλα, σχολιάζοντας 
τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, 
τόνισε: «Έχει μεγάλο ενδια-
φέρον, ακριβώς γιατί τις ση-
μερινές συνθήκες στην αγο-
ρά δε θα μπορούσε κανείς να 
τις έχει προβλέψει ένα χρόνο 

πριν, όταν έγινε το προηγούμε-
νο. Επίσης, νομίζω είναι πολύ 
δύσκολο να προβλέψει κανείς 
τι θα γίνει στο μέλλον. Σίγουρα 
βρισκόμαστε σε ένα περιβάλ-
λον εξαιρετικά μεταβαλλόμε-
νο, με πάρα πολύ υψηλές τιμές 
και με μία συνεχή ρευστότητα 
σε ότι αφορά το που κατευθύ-
νεται το LNG.

Επομένως, νομίζω ότι για 

τα επόμενα 2με 3 χρόνια, μέχρι 
να «μπούνε» και καινούργιες 
μονάδες παραγωγής, η αγο-
ρά θα είναι εξαιρετικά ευμετά-
βλητη, με μεγάλες πιθανότατα 
ενδοημερήσιες διαφορές και 
πιστεύω ένα σημαντικά υψη-
λό κόστος για το φυσικό αέριο 
στο άμεσο μέλλον».

Στόχος της Gastrade η λειτουργία του LNG 
Αλεξανδρούπολης ως την 1η Ιανουαρίου 2024

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΦΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ», ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ. ΣΙΦΝΑΙΟΣ  

 Νέα ζήτηση αερίου 25 bcm στη ΝΑ 
Ευρώπη καλείται να καλύψει η Ελλάδα
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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5 8 3

5 9

9 2 8 3

7 5

1 5 6 2

8 1

5 2 3

9 3 6 2 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας παχουλός πόντιος κτηνοτρόφος περνά-
ει με το φορτηγό του από το τελωνείο Ευζώνων 
για τα Σκόπια.

– Έχετε τίποτα να δηλώσετε κύριε; του λέει ο 
τελωνειακός.

– Όχι δεν έχω, αποκρίνεται ο κτηνοτρόφος.
– Ανοίξτε λίγο την καρότσα σας να δούμε.
Ανοίγει την καρότσα του φορτηγού ο κτηνοτρό-

φος και ο τελωνειακός βλέπει μέσα ένα μοσχάρι 300 
κιλά περίπου με μια φέτα ψωμί πάνω σε κάθε αυτί.

– Από ότι βλέπω εδώ κύριε, εσείς έχετε ολό-
κληρο μοσχάρι!

Και απαντάει ο κτηνοτρόφος:
– Σιγά μην σου δήλωνα και τι θα βάλω μέσα στο 

σάντουιτς μου ρε μεγάλε…

* * * * * * 

Στελάκο μου μου, μήπως είδες πουθενά το βι-
βλίο μου;

– Ποιό βιβλίο μωρό μου;
– Εκείνο που έλεγε “Διατροφή για να ζήσετε 

εκατό χρόνια”.
– Το πέταξα στα σκουπίδια βέβαια…
– Και γιατί το πέταξες αγάπη μου;
– Γιατί είχα δει ότι είχε αρχίσει να το διαβάζει 

η μάνα σου…
* * * * * 

Μια σωματώδης γυναίκα μαζί με τον κοντό και 
αδύνατο άνδρα της στο δρόμο ρωτάει ένα ταξιτζή :

– Πόσα θες για να με πας αεροδρόμιο;
– Δεν ξέρω μαντάμ, όσο γράψει το κοντέρ.
– Ρε άσε το κοντέρ τώρα, πόσα θες να με πάς 

αεροδρόμιο;
– Περίπου 35 ευρώ.
– Και δε μου λες, πόσα θέλεις για να πας εμένα 

και τον άντρα μου μαζί;
– Το ίδιο μαντάμ  περίπου 35 ευρώ. Γυρνάει η 

γυναίκα και λέει στον άντρα της :
– Βλέπεις βρε αχαΐρευτε , φράγκο δεν αξίζεις…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Υπολογίζω.
12. Κτηνοτροφικό φυτό.
13. Γιάννης…: τραγουδιστής.
14. Νηπιακή λεξούλα.
15. Όπου υπάρχει αυτός… υπάρχει και 
φωτιά.
17. Λατόμοι εργάζονται σ' αυτό.
19. Μέρος ιπποσκευής.
21. Μισή… ακτή.
22. Συνθηματική γλώσσα του υπόκοσμου.
24. Προηγείται… Σκοτσέζου.
25. Χώρα της Μ. Ανατολής.
27. Βοιωτός ήρωας, φίλος του Ηρακλή.
29. Δορυφόρος του Ουρανού.
31. Από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση του 
1821.
33. Μέσα, στο εσωτερικό (αρχ.).
34. Έγχορδο ινδικό μουσικό όργανο.
36. Πρώτα στη… θραύση.
37. … όιλ: εταιρεία πετρελαιοειδών.
39. Αρχαία… ψώνια.
41. Παρασιτικό ζωύφιο.
43. Θυσιάζεται το… Πάσχα.
45. Γειτονικά γράμματα.
46. Λέγεται και δεντρογαλιά.
48. Σχολή για… υποψήφιους αεροπόρους 
(αρχικά).
50. Δακρύβρεχτη… ταινία.
52. Ερνέστο…: Αργεντινός λογοτέχνης.
54. Των συγγραφέων… εκδίδονται.
55. Το ψηλότερο βουνό των Επτανήσων.

-- Συστατικά --
• 1 κοτόπουλο  (2,200 γρ. περίπου)

--Για τη γέμιση--
• 50 γρ. ελαιόλαδο
• Εντόσθια από το κοτόπουλο
• 200 γρ. κιμά (μια φορά περασμένο)
• 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• Μισό φλ.τσ. κονιάκ
• 8 δαμάσκηνα, ψιλοκομμένα
• 8 κάστανα, βρασμένα
• 1 μήλο, ψιλοκομμένο
• 40 γρ. καρύδια, ψιλοκομμένα
• Μισό φλ. περίπου κουκουνάρι, καβουρδισμένο
• Λίγο ξύσμα πορτοκαλιού
• 1 φλ. κρουτόν
• Αλάτι
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, σοτάρουμε στο ελαιόλαδο τον κιμά και τα 

εντόσθια.
• Προσθέτουμε το κρεμμύδι, να μαραθεί.
• Στην συνέχεια, σβήνουμε με το κονιάκ.
• Προσθέτουμε όλα τα υλικά, αλατοπιπερώνουμε και 

αφήνουμε να κρυώσει.
• Έπειτα, αλατοπιπερώνουμε την κοιλιά του κοτό-

πουλου.
• Γεμίζουμε και ράβουμε το κοτόπουλο.
• Αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο και αλατοπιπερώ-

νουμε εξωτερικά.
• Τέλος, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 

220 βαθμούς Κελσίου, για 30 λεπτά.
• Χαμηλώνουμε στους 160 βαθμούς Κελσίου και 

ψήνουμε 1 μισή ώρα, αλείφοντας το συχνά με τα 
υγρά του.=

• Καλή επιτυχία 
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Το πιο ζουμερό γεμιστό κοτόπουλο

Κάθετα
1. Παροτρύνει… μαέστρο.
2. Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο του προ-
σώπου και των χεριών.
3. Είναι τα πυρίμαχα σκεύη.
4. Αρχή… λόγου.
5. Αμερικάνικο κινηματογραφικό βραβείο.
6. Έφιππο σώμα στρατού.
7. Λεγόταν ο Γάλλος συγγραφέας Κοκτό.
8. Το υγρό που απομένει αφού πήξει το 
γάλα.
9. Αποδημία.
10. Ασύμφωνο… χάος.
11. Πατριάρχης των Εβραίων.
16. Αλουμίνιο.
18. Γάλλοι παρτιζάνοι.
20. Περιοχή της ανατολικής Κρήτης.
23. Λέγεται η Λαζαρίδου.
26. Μυρίζει ευχάριστα.
28. Πέθανε πριν μπει στη Χαναάν.
30. Σπίτι, κατοικία.
32. Αρχαίος Λατίνος ποιητής.
33. Πλάκα μετάλλου που σχηματίστηκε με 
σφυρηλάτηση.
35. Είδος ψαροκάικου.
38. Λεγόταν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης 
Γουέλς.
40. Ο μήνας του εβραϊκού Πάσχα.
42. Ακατέργαστο καουτσούκ.
44. Ήρωας της ινδικής μυθολογίας.
47. Προϋποθέτουν σύγκριση (ουδ.).
49. Πρόθεση με άρθρο.
51. Κεντρικά στην… πλαζ
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Είναι γνωστό πως ο 
Τζον Τραβόλτα γνωρίζει 
να πιλοτάρει αεροπλάνα 
και φρόντισε να δώσει 
στο κοινό του μια γεύση 
από ένα ταξίδι του.

Ο 68χρονος ηθοποι-
ός πήρε το δίπλωμα πι-
λότου σε ηλικία 22 ετών 
κι έχει εκφράσει πολλές 
φορές την αγάπη του για 
τα αεροπλάνα. Άλλωστε, 
είναι και πρεσβευτής της 
αεροπορικής εταιρίας 
«Qantas Airways» τα τε-
λευταία 20 χρόνια. Στο 
σπίτι του στη Φλόριντα 

διατηρεί το δικό του αε-
ροδρόμιο και έχει στην 
ιδιοκτησία του συνολικά 
πέντε αεροπλάνα.

Ο σταρ ανάρτησε ένα 
βίντεο στον προσωπικό 
του λογαριασμό στο 
Instagram και μοιρά-
στηκε με το κοινό του 
μερικά λεπτά από την 
ώρα της απογείωσης. 
Μάλιστα, δεν βρίσκεται 
σε οποιονδήποτε προο-
ρισμό, αλλά στην Ελλά-
δα και πιο συγκεκριμένα, 
στην Αθήνα.

Στο βίντεο που δημο-

σίευσε, φαίνεται να πι-
λοτάρει το αεροπλάνο 
στον διάδρομο του αε-
ροδρομίου, ενώ στη συ-
νέχεια ξεκινά να απογει-
ώνεται, με τον ηθοποιό 
να δείχνει στους διαδι-
κτυακούς του φίλους τη 
θέα από ψηλά.

Στη λεζάντα της 
ανάρτησής του έγρα-
ψε: «Αυτή είναι μια από 
τις αγαπημένες μου απο-
γειώσεις από την Αθήνα. 
Ελλάδα».

Ο Ατζούν Ιλίτζαλι υπόσχε-
ται υψηλές τηλεθεάσεις όπως 
αποκαλύπτουν οι ρήτρες τη-
λεθέασης που έχει βάλει ο 
ΣΚΑΪ με την εται-
ρεία παραγω-
γής. Ταυτό-
χρονα, για 
πρώτη φο-
ρά θα μπει 
και εξτρά 
ρήτρα που 
εκτοξεύει το 
κόστος στα ύψη 
σε περίπτωση που υπάρξει 
επιτυχία ανάλογη του πρώτου 
«Survivor».

Σύμφωνα με πληροφορί-

ες, εάν το reality κινηθεί στα 
ποσοστά των προηγούμενων 
χρόνων, τότε το κόστος θα εί-
ναι το ίδιο με τις προηγούμε-

νες χρονιές. Συγκε-
κριμένα, το μέσο 

κόστος ενός 
επεισοδίου 
για τηλεθέα-
ση έως 20% 
ορίζεται στις 

100.000 ευ-
ρώ.
Από κει και πέρα 

όμως, για κάθε μονάδα τη-
λεθέασης που θα υπερβαίνει 
το 20%, το κόστος επεισοδί-
ου θα αυξάνεται κατά 4.000 

ευρώ. Ο Τούρκος παραγωγός 
όμως προβλέπει θρίαμβο του 
«Survivor All Star».

Για το λόγο αυτό στη ρήτρα 
υπάρχει όρος αν η τηλεθέαση 
πιάσει και ξεπεράσει το 40% 
το κόστος θα εκτοξευτεί στα 
200.000 ευρώ το επεισόδιο! 
Συνολικά, το κόστος της φε-
τινής παραγωγής ξεκινάει από 
τα 12 εκατομμύρια ευρώ και 
μπορεί να ανέβει μέχρι και τα 
14,4 εκατομμύρια. Η παραγω-
γή αναμένεται να αναχωρήσει 
για τον Άγιο Δομίνικο στις 2 
Ιανουαρίου.

«Survivor All Star»: Θα κοστίσει από 12 
έως 14 εκατ. ευρώ

«Όταν 
έρχομαι στην 

Αθήνα, δεν είναι 
για διασκέδαση» 

Η Ήβη Αδάμου εισέβαλε στο 
πλατό της εκπομπής «Καλό Με-
σημεράκι» εκπλήσσοντας τον Νίκο 
Μουτσινά. Η τραγουδίστρια καθι-
σμένη πάνω σε ένα πιάνο τραγού-
δησε και το νέο της κομμάτι με τίτ-
λο «Ρίξε Με».

Η τραγουδίστρια στη συνέχεια, 
παραχώρησε και μία σύντομη συ-
νέντευξη στον παρουσιαστή της εκ-
πομπής και έκανε λόγο για τη μη-
τρότητα και τη ζωή της, την οποία 
μοιράζει ανάμεσα στην Αθήνα και 
την Αλεξανδρούπολη. Επιπλέον η 
Ήβη Αδάμου η οποία φέτος βρί-
σκεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο 
της Αθήνας και τραγουδά μαζί με 

τον Διονύση Σχοινά αποκάλυψε και 
τα επόμενα επαγγελματικά της βή-
ματα.

«Θέλω λίγη δουλίτσα ακόμη στο 
να μη νιώθω τόσες τύψεις ως μαμά. 
Όταν έρχομαι στην Αθήνα, δεν εί-
ναι για διασκέδαση, δουλεύω. Πρέ-
πει όμως και να περνάμε όμορφα 
και να διασκεδάζουμε, το ένα δεν 
αναιρεί το άλλο. Όλοι οι άνθρω-
ποι έχουμε την ανάγκη, έτσι πρέ-
πει να γίνεται» ανέφερε αρχικά η 
Ήβη Αδάμου.

«Πλέον τα έχω μάθει όλα, δου-
λεύω στον αυτόματο. Είμαι οργα-
νωτική αλλά όταν κάτι αλλάζει από-
τομα, λίγο αποσυντονίζομαι. Πάντα 

το ξαναβρίσκω. Χρειάζεται βοήθεια, 
ανθρώπους γύρω σου να σε στη-
ρίζουν, να σε καταλαβαίνουν, να 
σε εκτιμούν. Αλλιώς, όλο αυτό δεν 
βγαίνει» είπε η τραγουδίστρια για τη 
νέα της καθημερινότητα ως μαμά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης 
η Ήβη Αδάμου άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να συμμετάσχει ως κρι-
τής ή coach σε κάποιο talent show, 
όπως το J2US, εάν της το επέτρεπε 
το πρόγραμμα της δουλειάς και της 
μητρότητας, ενώ προσκάλεσε τον 
Νίκο Μουτσινά να τραγουδήσουν 
μαζί στη σκηνή του ΒΟΧ.

Ήβη Αδάμου: Οι τύψεις και η ζωή στην 
Αλεξανδρούπολη 

Αποκαλύψεις για τη ζωή της θρυλικής 
ηθοποιού, Ελίζαμπεθ Τέιλορ φέρνει στο 
φως, η νέα βιογραφία της Κέιτ Άντερσεν 
Μπρόουερ, με τίτλο «Elizabeth Taylor: 
The Grit & Glamour of an Icon».

Είναι γνωστό πως η σταρ του Χό-
λιγουντ πέρασε μια περίοδο, κατά την 
οποία κατανάλωνε υπερβολικές ποσό-
τητες από διάφορα χάπια. Μάλιστα, η 
κατάστασή της ξέφυγε τόσο πολύ, που 
η νύφη της, Αϊλίν Γκέτι, έφτασε να επικοι-
νωνήσει ανώνυμα με μια εταιρεία, για να 
καταγγείλει τους γιατρούς που της συ-
νταγογραφούσαν τα χάπια.

Αυτό το τηλεφώνημα οδήγησε σε μια 
αποκάλυψη. Τρεις από τους γιατρούς 
που την παρακολουθούσαν στενά είχαν 
φτάσει να της γράψουν περίπου 1.000 
συνταγές με 28 διαφορετικά φάρμακα 
μεταξύ του 1983 και του 1988. Μέσα 
σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν ηρεμιστι-
κά, υπνωτικά χάπια, καθώς και παυσίπο-
να, όπως αναφέρει η βιογραφία. Όταν 
εξετάστηκαν από την εταιρεία τα χάπια 
που έπαιρνε, ένας γιατρός ανέφερε πως 
«κανονικά θα έπρεπε να ήταν ήδη νεκρή».

Μάλιστα, τα πράγματα «ξέφυγαν» τε-
λείως για την ηθοποιό κάποια στιγμή, 
αφού είχε φτάσει να κάνει ενέσεις με το 
ισχυρό οπιοειδές Demerol.

Ο Κρίστοφερ Γουάιλντινγκ, ο δεύτερος 
γιος της Ελίζαμπεθ Τέιλορ με τον Μάικλ 

Γουάιλντινγκ αποκαλύπτει στο βιβλίο πως 
την περίοδο που ζούσε μαζί της, κατά τη 
διάρκεια του γάμου της με τον γερου-
σιαστή της Βιρτζίνια, Τζον Γουόρνερ εί-
δε μια πολύ ανησυχητική συμπεριφορά 
από εκείνη.

Όπως περιγράφει, τον φώναξε στην 
κρεβατοκάμαρά της κι εκείνος πήγε αμέ-
σως, καθώς άκουσε τη φωνή της να «τρέ-
μει». «Ακουγόταν τόσο αδύναμη. Αλλά 
μόνο όταν την είδα, κατάλαβα ότι κάτι 
έχει πάθει. Ήταν καθισμένη στην άκρη του 
κρεβατιού, φορώντας μόνο τα εσώρου-
χά της και είχε μια σύριγγα με Demerol 
στο δεξί της χέρι. Μου ζήτησε να της την 

κάνω εγώ, αλλά αρνήθηκα», αναφέρει.
«Με κοίταξε με νεκρά, αλλά γεμά-

τα απογοήτευση μάτια, πήρε μια βαθιά 
ανάσα, έσφιξε το χέρι της και βούτηξε τη 
βελόνα μέσα στο δέρμα της», συνεχίζει.

Ωστόσο, εκτός από τον εθισμό της στα 
χάπια, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ έδινε μάχη με 
τον αλκοολισμό. Ο θυελλώδης γάμος 
της με τον ηθοποιό, Ρίτσαρντ Μπάρτον, 
ο οποίος ήταν επίσης αλκοολικός, επιδεί-
νωσε την κατάστασή της.

Η συγγραφέας της βιογραφίας της πε-
ριγράφει τη σχέση τους ως «καταστροφι-
κή», ενώ αναφέρει πως «είχαν και τρίτο 
σύντροφο, το αλκοόλ».

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Ο εθισμός στα χάπια και η μάχη 
με τον αλκοολισμό

Τζον Τραβόλτα: Πιλοτάρει αεροπλάνο 
και απογειώνεται από την Αθήνα

Showbiz

Ένα νέο βιβλίο 
ρίχνει φως στη ζωή 
και τον θάνατο της 

σταρ

«Για να αποχωρήσω από το Πρωινό – με ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια – πάει να πει 
πως κάτι έγινε που με στεναχώρησε σίγουρα πάρα πολύ. Ωστόσο, όλα καλά. Δεν 

θα ήθελα να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Το αφήνω πίσω και συνεχίζω. » 
Δούκισσα Νομικού – Παρουσιάστρια 

Η 
παραγωγή 

αναχωρεί για Άγιο 
Δομίνικο στις 2 

Ιανουαρίου

Γνωστό 
το πάθος του 

ηθοποιού
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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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4 απίστευτες χρήσεις 
του ρυζιού που θα σας 
εντυπωσιάσουν!

Καθαρίστε τον μύλο των μπαχα-
ρικών

Στην περίπτωση που έχετε ένα μύλο για 
όλα τα μπαχαρικά ακόμα και για τρίβετε 
τον καφέ σας δεν έχετε παρά να ακολου-
θήσετε τις δικές μας οδηγίες έτσι ώστε 
να μην μπερδεύονται οι μυρωδιές. Τοπο-
θετείστε στο μύλο σας ωμό ρύζι και αρχί-
στε να περιστρέφετε. Το ρύζι απορροφά 
τις μυρωδιές, τις γεύσεις και τα λάδια που 
τυχόν μπορεί να υπάρχουν στα τοιχώμα-
τα του μύλου.

Tip: Την ποσότητα του ρυζιού που θα 
τρίψετε μπορείτε να την αξιοποιήσετε κά-
νοντας το καλύτερο απολεπιστικό για το 
σώμα σας. Το τριμμένο ρύζι σε συνδυασμό 
με διάφορα έλαια ενυδατώνει και απο-
μακρύνει τα νεκρά κύτταρα. Το γνωρίζα-
τε πως η απολέπιση μπορεί ακόμα και να 

διατηρήσει το μαύρισμά σας για περισσό-
τερο καιρό; Καθαρίστε τα βάζα και τις 
κανάτες σας

Μια ακόμα σημαντική χρήση του ρυζιού 
στον καθαρισμό είναι στα βάζα. Πολλές κα-
ράφες αλλά και βάζα έχουν κλειστό στό-
μιο με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να τα 
καθαρίσετε σωστά. Εκεί έρχεται η θαυμα-
τουργή χρήση του ρυζιού. Σε μια βρώμικη 
καράφα τοποθετείστε 2 κ.σ. ρύζι, λίγο νερό 
και υγρό σαπούνι. Στη συνέχεια ανακινείστε 
καλά το βάζο και βεβαιωθείτε ότι το ρύζι 
πάει ακόμα και στις πιο δύσκολες γωνίες. 
Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό καθώς θα 
γυαλίσει σε μόλις λίγα λεπτά.

Το ρύζι ενάντια στα μαυρισμένα 
μαχαιροπίρουνα

Η υγρασία του αέρα συμβάλει αρνητικά 
στο μαύρισμα των μεταλλικών μαχαιροπί-
ρουνων. Για να μπορέσετε να επιβραδύνετε 
τη φθορά αυτή των μαχαιροπίρουνων που 
δεν χρησιμοποιείτε πολύ συχνά δεν έχε-
τε παρά να τα αποθηκεύσετε μαζί με μια 
σακούλα με ρύζι. Φυσικά το σακουλάκι 
είναι απαραίτητο να είναι από οργάντζα 
(διάτρητο ύφασμα που μοιάζει με τούλι)
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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
Γκοτσίδης 14 Μαίου 56 (παραπλεύρως ΙΚΑ)  
✆2551024442

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μπέδρελης Χριστόδουλος Αγ. Θεοδωρων 
150 ✆2552029084

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

Μόδεστος, Μοδεστία

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, επιτέλους ήρθε η ημέρα 
που θα ηρεμήσεις ουσιαστικά! Βελτιώ-
νεις την διάθεση σου, καταφέρνεις και 
αποβάλλεις το άγχος και την ανασφά-
λεια και ανανεώνεσαι σημαντικά μέσα 
σου και αυτό φαίνεται και προς τα έξω!  
      
ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, σε περιμένει μία ημέρα, γε-
μάτη γλέντι, διασκέδαση και ανεμελιά! 
Για το λόγο αυτό, μην χάσεις την ευκαι-
ρία για ψυχαγωγική έξοδο, που σίγουρα 
θα έχεις σήμερα! Επιπλέον, σε χαρακτη-
ρίζει λάμψη, γοητεία, δημιουργικότητα 
και αυτοπεποίθηση!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα οι οικογενειακές 
σου υποθέσεις και τα θέματα σπιτιού, 
σε πιέζουν αρκετά, αλλά τελικά, βρίσκεις 
τις λύσεις που χρειάζεσαι. Οι συγγενικές 
σχέσεις βελτιώνονται και ενδυναμώνο-
νται και αισθάνεσαι υπέροχα με τους δι-
κούς σου ανθρώπους! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, την σημερινή ημέρα, 
θα λάβεις σίγουρα ένα χαρμόσυνο νέο 
ή μία λύση που εδώ και καιρό περίμενες! 
Μετά από ένα μήνυμα ή τηλεφώνημα 
θα πάρεις μεγάλη χαρά και θα νιώσεις 
ανακουφισμένος!    

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα προσπάθησε να 
μην επιβάλλεις τις απόψεις και τις ιδέες 
σου στους άλλους, γιατί ενδεχομένως να 
δημιουργήσεις προστριβές και κόντρες, 
χωρίς ουσιαστική αιτία! Αν αποφύγεις τα 
παραπάνω, μπορείς να αναμένεις στην 
ζωή σου, ασφάλεια, ηρεμία, σιγουριά 
και ανάκτηση αυτοπεποίθησης και αυ-
τοεκτίμησης! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα είναι η ιδανική 
ημέρα για ψυχαγωγικές εξόδους, αλλά 
και για νέα σημαντικά ξεκινήματα, με 
την Σελήνη στο δικό σου Ζώδιο! Είσαι 
ιδιαίτερα δυναμικός, έξυπνος και πανέ-
τοιμος να κατακτήσεις στόχους και να 
υλοποιήσεις σχέδια!   

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, ίσως την σημερινή ημέρα, 
να νιώσεις την επιθυμία να κλειστείς στον 
εαυτό σου, να απαρνηθείς προσωρινά 
την κοινωνική ζωή και να επικεντρωθείς 
στον εαυτό σου και μόνο, φροντίζοντας 
τις ψυχικές σου ανάγκες! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα επικεντρώνε-
σαι στους αγαπημένους σου φίλους και 
σε ό,τι τους αφορά! Γενικά, η σημερινή 
ημέρα, θα εντείνει την ανάγκη σου για 
δραστηριότητες με φίλους και ενδυνά-
μωση φιλικών και κοινωνικών σχέσεων!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, την σημερινή ημέρα, αν πε-
ριορίσεις σημαντικά τον αυθορμητισμό, 
την επιπολαιότητα και τα νεύρα σου, θα 
καταφέρεις σίγουρα να βελτιώσεις την 
κοινωνική σου εικόνα και να υποδεχθείς 
τον σεβασμό και τον ουσιαστικό θαυμα-
σμό των άλλων!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Η σημερινή ημέρα φίλε Αιγόκερε, θα σου 
δώσει άπειρες ευκαιρίες και δυνατότητες, 
για να πετύχεις στόχους και σκοπούς, να 
υλοποιήσεις σχέδια και να εκπληρώσεις 
επιθυμίες και όνειρα, με περίσσια ευ-
κολία! Εύνοια θα έχεις επιπλέον και σε 
επαφές, επικοινωνίες και μετακινήσεις!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα φίλε Υδροχόε, η σημερινή ημέ-
ρα, θα φανερώσει τι ακριβώς συμβαίνει 
κρυφά στο περιβάλλον σου! Ετοιμάσου 
να μάθεις ένα μυστικό που σε αφορά, 
σε ωφελεί και εξυπηρετεί απόλυτα τα 
σχέδια σου!   

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, θα σου τραβήξουν σήμε-
ρα το ενδιαφέρον σου, οι διαπροσωπι-
κές σου σχέσεις και συναναστροφές, οι 
οποίες χρήζουν βελτίωσης! Αν αποφύ-
γεις αναποφασιστικότητα και αναβλητι-
κότητα, θα πετύχεις σίγουρα αυτό που 
επιθυμείς! Επιπλέον, μέσα από επαφές, 
θα νιώσεις ιδιαίτερα αγαπητός και πε-
ριζήτητος!!

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€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ



Η ΓΝΩΜΗ
16   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2022

Με μεγάλη επιτυχία διορ-
γανώθηκε από την ομάδα μας 
το 7ο φεστιβάλ κολύμβησης 
«Χριστούγεννα στην πισίνα της 
Αλεξανδρούπολης» την Κυρια-
κή 11 Δεκεμβρίου, που αφο-
ρούσε τα τμήματα Ακαδημιών 
(ηλικίες 6-8 ετών, καθώς και 
αρχάρια μεγαλύτερης ηλικί-
ας). Συνολικά συμμετείχαν 335 
παιδιά από 7 ομάδες της περι-
φέρειάς μας. 

Αναλυτικά οι συμμετοχές 
των μικρών δελφινιών : 
Ο.Φ.Θ. Αλεξανδρούπολης : 
127
Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης: 71
Δελφίνια Ξάνθης: 51
Ν.Ο.Θ.Α. Καβάλας: 43
Νηρέας Ορεστιάδας: 20
Εθνικός Αλεξανδρούπολης: 19
Πρωτέας Ορεστιάδας: 4

Ευχαριστούμε όλες τις πα-
ραπάνω ομάδες που στήριξαν 
τη διοργάνωση με τη συμμε-
τοχή τους!!! 

Όσον αφορά την ομάδα 
μας, ο αριθμός συμμετοχών 
των 127 κολυμβητών μας (δυ-
στυχώς οι ιώσεις της εποχής 
δεν επέτρεψαν να είναι και 
μεγαλύτερος) μόνο τυχαίος 
δεν είναι, αφού αποδεικνύει 
τη δουλειά που γίνεται εδώ 
και χρόνια σε όλα τα τμήμα-
τα. Οι μικροί μας κολυμβητές 
εντυπωσίασαν με τις κολυμβη-
τικές ικανότητές τους μιας και 
ήταν οι μοναδικοί που συμμε-
τείχαν και στα 4 στυλ, δείχνο-
ντας πως τα θεμέλια για την 
μετέπειτα κολυμβητική τους 
πορεία έχουν ήδη αρχίσει να 
μπαίνουν με το σωστό τρόπο. 

Το πλατύ τους χαμόγελο 

τερματίζοντας μετά από κά-
θε κούρσα είναι το επιστέ-
γασμα της επιτυχίας καθώς 
αυτό αποτελεί το κύριο συ-
στατικό που πρέπει να έχουν 
τα παιδιά σε αυτή την ηλικία 
για να συνεχίσουν με την ίδια 
όρεξη! Φυσικά η αγάπη προς 
το άθλημα καθώς και το δέ-
σιμο που υπάρχει ανάμεσα 
στα παιδιά συνεχίζονται μέχρι 
και τις ηλικίες των αγωνιστι-
κών κατηγοριών, πράγμα που 

αποδεικνύεται τόσο από τον 
σταθερά μεγάλο αριθμό των 
επόμενων τμημάτων της ομά-
δας μας (προαγωνιστικού και 
αγωνιστικού), όσο και από την 
έμπρακτη στήριξη προς τους 
μικρότερους συναθλητές τους. 

Και εδώ οφείλουμε ένα με-
γάλο ευχαριστώ στους αθλη-
τές της αγωνιστικής και της 
προαγωνιστικής ομάδας που, 
ο καθένας από το πόστο του, 
βοήθησαν στη διοργάνωση! 

Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στους εθελοντές που χωρίς τη 
βοήθειά τους δεν θα ήταν δυ-
νατόν να έρθει εις πέρας αυτή 
η διοργάνωση! 

Τέλος, αξίζει να κάνουμε 
ιδιαίτερη αναφορά στην ομά-
δα των Δελφινιών Ξάνθης, πα-
ρόλο που τα τελευταία χρό-
νια δεν είχαν κολυμβητήριο 
στην πόλη τους, τίμησαν την 
διοργάνωση με την αξιοπρό-
σεχτη συμμετοχή των 51 μι-

κρών παιδιών! 
Αυτή ήταν η αρχή της σεζόν 

για τα τμήματα των ακαδημιών 
μας και ευχόμαστε οι δράσεις 
που θα γίνουν στη συνέχειά 
της να έχουν την ίδια στήριξη 
από όλους! 

Ευχόμαστε καλές γιορτές 
σε όλους με υγεία και οικογε-
νειακή ευτυχία!
Το Δ.Σ. και οι προπονητές 
του ΟΦΘΑ 
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7ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ 
κολύμβησης ΟΦΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 
ΠΙΣΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ    

Συνολικά συμμετείχαν 335 παιδιά
 από 7 ομάδες της περιφέρειας ΑΜΘ

Με την 7η αγωνιστική συνεχίζεται 
το Σαββατοκύριακο 17-18 Δεκεμ-
βρίου η δράση στον 1ο όμιλο της Γ’ 
Εθνικής. Δύο τα θρακιώτικα ντέρμπι 
στην αγωνιστική αυτή, με τον Ορφέα 
Ξάνθης να υποδέχεται την Αλεξαν-
δρούπολη και τον Πανθρακικό να 
φιλοξενεί τον Άρη Αβάτου.

Παράλληλα, μία τριπλέτα από 
την ΕΠΣ Θράκης και μία από την 
ΕΠΣ Ξάνθης ορίστηκαν σε αυτή την 
στροφή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και 
οι διαιτητές:
Σάββατο 17/12, 15:00

Ορφέας Ξάνθης – Αλεξαδρού-
πολη

Διαιτητής: Χάψας – Βοηθοί: Βα-
κουφτσής, Χολάνης (Σερρών)

Μ.Α. Ορφανίου – Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Παναγιωτίδης – Βοη-

θοί: Καρακασίδης, Γκιόσης (Θράκης)
Πανδραμαϊκός – Αγροτικός Αστέ-

ρας
Διαιτητής: Τσοπουλίδης – Βοηθοί: 

Εμίν Κεχαγιά, Φεράτογλου (Ξάνθης)

Πανθρακικός – Άρης Αβάτου
Διαιτητής: Κατσίνης – Βοηθοί: Δε-

δονάκης, Ζαχαριάς (Καβάλας)
Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας – 

Καμπανιακός
Διαιτητής: Αναστασόπουλος – Βο-

ηθοί: Γούτας, Σκούτας (Χαλκιδικής)
ΑΟ Καβάλα – Θερμαϊκός Θέρμης
Διαιτητής: Γκαϊτατζής – Βοηθοί: 

Μπόιτσιος, Σιαμάνης (Δράμας)

Κυριακή 18/12, 15:00
Απόλλων Παραλιμνίου – Βύρων 

Καβάλας
Διαιτητής: Χρυσέλης – Βοηθοί: 

Τσιρώνας, Χρυσαΐδης (Χαλκιδικής)
Ρεπό: Νέστος Χρυσούπολης

ΕΠΣ Έβρου: Το πρόγραμμα 

του τελευταίου αγωνιστικού 
Σαββατοκύριακου για το 2022

Τους τελευταίους τους αγώνες 
για το 2022 δίνουν το Σαββατοκύ-
ριακο 17-18 Δεκεμβρίου οι ομάδες 
της Α’ και της Β’ κατηγορίας στην 
ΕΠΣ Έβρου.

Στην Α’ κατηγορία διεξάγεται η 
9η αγωνιστική, η οποία είναι και η 
τελευταία του πρώτου γύρου. Στο 
Νότο της Β’ κατηγορίας διεξάγεται η 
7η αγωνιστική και στον Βορρά η 8η.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 9η αγωνιστική
Σάββατο 17/12, 14:45
Άρδας Καστανεών – Νίκη Απαλού
Έβρος Σουφλίου – Εθνικός Αλεξ/
πολης

Κυριακή 18/12, 14:45
Θράκη Φερών – Νεοχώρι
Ορέστης Ορεστιάδας – Μαΐστρος
ΑΕ Διδυμοτείχου – Ιπποκράτης

Β’ ΕΠΣ Έβρου
Νότιος Όμιλος – 7η αγωνιστική
Σάββατο 17/12, 14:45
ΑΟ Δόξα Τυχερού – Ακρίτας Δαδιάς
ΑΕ Ν. Χηλής – Αλεξανδρούπολη Β’

Κυριακή 18/12, 11:00
Μάκρη – Ατρόμητος Άβαντα
Δορίσκος – Καππαδοκία

Κυριακή 18/12, 14:45
Ποντιακός – Νίκη Άνθειας
Ομόνοια Λυκόφης – Φουρτούνα

Βόρειος Όμιλος – 8η αγωνιστική
Σάββατο 17/12, 14:45
Αναγέννηση Λαβάρων – Ακρίτας Ορ-
μενίου
Ρίζια – Ορφέας Σοφικού
Ηρακλής Σαγήνης – Ομόνοια Φυ-
λακίου

Κυριακή 18/12, 11:00
Αετός Λεπτής – Δόξα Ορεστιάδας
Κυριακή 18/12, 14:45
Ασπίδα Θουρίου – Ρούσσα
Ένωση Οινόης – Ατρόμητος Ασπρο-
νερίου
Ρεπό: Διγενής Ακρίτας Σάκκου

Γ΄Εθνική : Ψάχνει θετικό αποτέλεσμα 
στην Ξάνθη η Αλεξανδρούπολη
ΕΠΣ Έβρου: 
Το πρόγραμμα του 
τελευταίου αγωνιστικού 
Σαββατοκύριακου 
για το 2022

Νέα μεγάλη διάκριση για τον 
16χρονο Φεριώτη σκακιστή Κούτ-
λα Νικόλα μετά από την περυσινή 
κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρω-
ταθλήματος Παίδων.

Αυτή τη φορά εντυπωσίασε αγω-
νιζόμενος στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Ανδρών που διεξήχθη στην 
Αθήνα από 2 μέχρι 11 Δεκεμβρίου 
στο οποίο κατέκτησε την 2η θέση 
και του απονεμήθηκε  Κύπελο και 
ασημένιο μετάλλιο.

Ταυτόχρονα κέρδισε το χρηματι-
κό έπαθλο  των 1000€ και βελτίω-
σε τη Διεθνή του Αξιολόγηση κατά 
38 μονάδες.

Ασημένιο 
Μετάλλιο για 
τον Φεριώτη 
Σκακιστή 
Κούτλα 

Στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ανδρών 
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