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Στο «χείλος του γκρεμού» 
η Αλεξανδρούπολη FC, κινδυνεύει

 με -6 βαθμούς
Κατατέθηκε η ένσταση της Δόξας Δράμας για 

καταστρατήγηση κανονισμού από τους Εβρίτες σήμερα η 
εκδίκαση στην Πειθαρχική 

▶ 16

Εκλογές στον 
Εμπορικό Σύλλογο 
Αλεξανδρούπολης 

Δια ζώσης
 την ερχόμενη Τρίτη

▶ 4

Ταινίες για όλα 
τα γούστα αυτή 

την εβδομάδα στα 
«Ηλύσια»

Το πρόγραμμα 
προβολών

▶ 13

Τι να περιμένουμε το 2022 σε τιμές 
ακινήτων και ενοικίων στη Θράκη;

Η αύξηση των τιμών πώλησης ακινήτων μέσα σε έναν χρόνο 
στους νομούς της αγγίζει το 5.45%. Όσο για τα ενοίκια μειώθηκαν 

κατά 5.75%  ▶  8

Δημοσίευμα φανερώνει τις Δημοσίευμα φανερώνει τις 
βλέψεις σχεδίων των ΗΠΑ βλέψεις σχεδίων των ΗΠΑ 
στο λιμάνι του Έβρου στο λιμάνι του Έβρου 

 Προσχέδιο 15 σημείων μεταξύ  Προσχέδιο 15 σημείων μεταξύ 
Ρωσίας και Ουκρανίας για τον Ρωσίας και Ουκρανίας για τον 
τερματισμό του πολέμου τερματισμό του πολέμου 

Σωτήριο το «Κανάλι της 
Αδριανούπολης»για πλημμύρες 

του Έβρου στην τουρκική 
πλευρά

Πετυχημένο θεωρείται το έργο, που ξεκίνησε να 
κατασκευάζεται το 2015

▶ 3

Μαυρίδης: «Μικρός ο αριθμός 
Ουκρανών προσφύγων στον δήμο 

Ορεστιάδας, τεράστιο το κύμα 
αλληλεγγύης»  

▶ 7

▶  9  9

▶ 7

Επείγουσα ανάγκη 
για νέα νεκροταφεία 

 ● Το θέμα συζητήθηκε στο δημοτικό συμ-
βούλιο Αλεξανδρούπολης με αφορμή τις 
διαμαρτυρίες για δημιουργία τάφων σε δι-
αδρόμους

● Ασφυκτική η κατάσταση στα Β’ νεκρο-
ταφεία, επείγουσα ανάγκη για δημιουργία 
των Γ’

● Από το 2010 ως το 2020, οι ταφές στα Β’ 
κοιμητήρια αυξήθηκαν κατά 50%

● Οι απαντήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας 
και της δημοτικής αρχής 

● Ανάγκη και για δημιουργία αποτεφρω-
τηρίου 

▶ 5
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1821
Οι πρόκριτοι της Μάνης, υπό την 
αρχηγία του Πετρόμπεη Μαυρο-
μιχάλη, υψώνουν τη σημαία της 
επανάστασης στο χωριό Τσίμο-
βα (σημερινή Αρεόπολη) της Λα-
κωνίας.

1821
Έλληνες αγωνιστές υπό τον Σω-
τήρη Χαραλάμπη και τους Πετμε-
ζαίους πολιορκούν τους Πύργους 
των Καλαβρύτων, που θα παρα-
δοθούν έπειτα από λίγες μέρες 
(21 Μαρτίου). Αυτή η ενέργεια 
αποτελεί την πρώτη επαναστατική 
πράξη στη νότια Ελλάδα.

1861
Τα διάφορα βασίλεια και ανεξάρ-
τητες περιοχές στην επικράτεια 
της σημερινής Ιταλίας ενώνονται 
για πρώτη φορά σε εθνικό κρά-
τος, κάτω από το στέμμα του βα-
σιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ Β’ του 
Οίκου της Σαβοΐας, μονάρχη της 
Σαρδηνίας και του Πεδεμοντίου.

1934
Εγκαινιάζεται η Πάντειος Σχολή 
Πολιτικών Επιστημών στη Λεω-
φόρο Συγγρού.

1948
Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 
Γαλλία και Μ. Βρετανία υπογρά-
φουν τη Συμφωνία των Βρυξελ-
λών, προάγγελο του ΝΑΤΟ.

1988
Οι φίλαθλοι της Λάρισας κλείνουν 
την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσα-
λονίκης και αποκλείουν την πό-
λη για 36 ώρες. Διαμαρτύρονται 
για την αφαίρεση τεσσάρων βαθ-
μών από την ομάδα τους, λόγω 
της υπόθεσης ντόπινγκ του πο-
δοσφαιριστή Τσίνγκοφ. Τελικά, η 
θεσσαλική ομάδα θα πάρει πίσω 
τους βαθμούς και θα κατακτήσει 
το Πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής 
κατηγορίας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1837
Κωνσταντίνος Βολανάκης, έλλη-
νας ζωγράφος. Θεωρείται ο «πα-
τέρας της ελληνικής θαλασσογρα-
φίας». (Θαν. 29/6/1907)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1988
Νικόλας Άσιμος, έλληνας αντι-
συμβατικός τραγουδοποιός. (Γεν. 
20/8/1949)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

5

0...9

2...11

Ανατολή - 06:25
Δύση - 18:25

3...10

-1...8

Πρόταση στο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης για «το 
σπίτι του βόλεϊ» από ανθρώπους του αθλήματος

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη 
Λαμπάκη είχε το ΔΣ της Λέσχης Πετοσφαίρισης Αλεξ/πολης 
με θέμα την ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου «το σπίτι 
του βόλεϊ». Αφορμή ήταν η εξαγγελία από τον Δήμαρχο σε 
προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στο προηγούμενο Δη-
μοτικό συμβούλιο της ανέγερσης νέου κλειστού γυμναστη-
ρίου δίπλα στο χώρο του νέου κολυμβητηρίου. Η συζήτηση 
έγινε σε πολύ καλό και εγκάρδιο κλίμα και δόθηκε η ευκαι-
ρία στους ανθρώπους της Λέσχης να εκθέσουν τις απόψεις 
τους αφ’ ενός για την αναγκαιότητα της κατασκευής νέου 
κλειστού και αφ’ ετέρου να παρουσιάσουν επίσημα στον κ. 
Δήμαρχο τη δική τους πρόταση σχετικά με την προς συζήτη-
ση κατασκευή μέσω του μέλους τους Κλεάνθη Μαυρουδή. 

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση της Λέσχης είχε παρουσια-
στεί κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου τουρνουά μίνι-
βόλεϊ σε πλήθος κόσμου και απέσπασε θετικά σχόλια, διότι 
είναι ρεαλιστική, προσαρμοσμένη στα δύσκολα οικονομικά 
δεδομένα της εποχής μας και το κυριότερο βιώσιμη όσον 
αφορά τη διαχρονική λειτουργία του γηπέδου, καθώς προ-
βλέπει τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, ενώ ταυ-
τόχρονα έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές για την φιλοξενία 
στην πόλη μας διεθνών διοργανώσεων υψηλού επιπέδου

17
ΜΑΡ
2015

4
3



Η ΓΝΩΜΗ
17  ΜΑΡΤΙΟΥ  2022

ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Με σημαίες της Ουκρανίας έχει στολιστεί το άγαλμα του Nicholas Winton, στο σιδηροδρομικό 
σταθμό της Πράγας. Ο Άγγλος ανθρωπιστής, γνωστός και ως ο «Βρετανός Σίντλερ», διέσωσε 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην 
πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής. 

Είχαμε την διπλή ατυχία 
ο πόλεμος να γίνει με την 
πανδημία ταυτόχρονα. Αυ-
τό επηρεάζει τη ζωή μας η 
κυβέρνηση και λαμβάνει και 
θα λάβει και όσο περισσότε-
ρα μέτρα γίνεται  για να ανα-
κουφιστούν οι συμπολίτες 
μας που υποφέρουν..

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Είπαν

«Οι αποταμιεύσεις που έχουν 
συσσωρευτεί είναι αποταμι-
εύσεις που μπορεί να βγά-
λουν ένα νοικοκυριό ή μια 
επιχείρηση από μια δύσκο-
λη θέση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Σημασία έχει πό-
σο θα κρατήσει ο πληθωρι-
σμός ψηλά».

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Με την κατασκευή ενός νέου τεχνη-
τού καναλιού, παράλληλου με την ροή 
του ποταμού Έβρου, η Τουρκία επιχειρεί 
να βάλει τέλος στα καταστροφές που 
προκαλούν στον εύφορο κάμπο της 
Αδριανούπολης, τα πλημμυρικά φαινό-
μενα του ποταμού Έβρου. Ο Έβρος, που 
πηγάζει από την Βουλγαρία και αποτε-
λεί φυσικό σύνορο ανάμεσα σε Ελλάδα 
και Τουρκία, προκαλεί συχνά πλημμύ-
ρες προκαλώντας σοβαρά προβλήματα 
στις δύο περιοχές των συνόρων.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι 
εργασίες κατασκευής του νέου κανα-
λιού ξεκίνησαν το 2015 από το υπουρ-
γείο Δασών και Υδάτων και το μήκος 
του έφτασε τα 7 μ. Το έργο λειτουργεί 
ως διώρυγα αποστράγγισης αλλά και 
για αντιπλημμυρική προστασία, με στό-
χο την πρόληψη πλημμυρών αλλά και 
για αρδευτική χρήση στα παρακείμε-
να χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα. 

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, 

λόγω των τελευταίων έντονων καιρι-
κών φαινομένων, το νέο κανάλι λει-
τούργησε απόλυτα αποτρέποντας 
πλημμυρικά προβλήματα εξαιτίας των 
μεγάλων ποσοτήτων νερού που κα-
τέβασε ο Έβρος από την Βουλγαρία. 
Όπως ανακοινώθηκε σε όλο το μήκος 
των πλημμυρικών περιοχών, θα κατα-
σκευαστούν διαδρομές πεζοπορίας και 
ποδηλασίας μήκους 22 χιλιομέτρων.

Σωτήριο το «Κανάλι της Αδριανούπολης» για 
πλημμύρες του Έβρου στην τουρκική πλευρά

Τα πρώτα χαμόγελα ειρήνης

Αποκλεισμός 
Αποκλεισμένα από την διαδικτυακή 

ενημέρωση τα ΑμεΑ στη χώρα μας και 
όχι μόνο. Τα 2/3 των δημόσιων ιστοσε-
λίδων στην Ευρώπη και ένα πολύ με-
γαλύτερο ποσοστό των Ελληνικών απέ-
χουν πολύ από το να είναι προσβάσιμες 
για τα ΑμεΑ σύμφωνα με την Εθνική 
Συνομοσπονδία ΑμεΑ.

«Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις 
τεχνολογίες Πληροφορικής δεν πρέ-
πει να θεωρείται δεδομένη» σημείωσε 
στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο πρόεδρος του 
Σωματείου ΑμεΑ Ροδόπης, ο κος Τρύ-

φωνας Καρούντζος. Παράλληλα, τόνισε 
την αναγκαιότητα δημιουργίας τέτοιων 
ενημερωτικών site, δημοσίων και δημο-
τικών, ώστε να «συμπαρασύρουν» και 
την ιδιωτική προσπάθεια.

«Τώρα η όποια προσπάθεια γίνεται 
αποσπασματικά, αλλά όσοι το έχουν 
τολμήσει η κίνησή τους βρίσκει αντα-
πόκριση» είπε ο κος Καρούντζος και 
σημείωσε ότι «Οι κοινωνικοί θεσμοί, οι 
δήμοι θα πρέπει να δώσουν πρώτοι το 
παράδειγμα της διαδικτυακής προσβα-
σιμότητας».

Κ.Η.

Αισιόδοξα τα μηνύματα που φτά-
νουν από τις διαπραγματεύσεις των 
αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ουκρανί-
ας, καθώς σύμφωνα με τους Financial 
Times που επικαλούνται τρεις διαφο-
ρετικές πηγές, οι δύο αντιπροσωπείες 
έφτασαν σε μια πρώτη συμφωνία 15 
σημείων που θα οδηγήσει στην ειρήνη 
στην Ουκρανία. 

Η συμφωνία που Ουκρανία και Ρω-
σία συζήτησαν για πρώτη φορά την 
Δευτέρα, περιλαμβάνει την δέσμευση 
της Ουκρανίας να μην μπει στο ΝΑ-
ΤΟ, να μην φιλοξενεί ξένες βάσεις ή 
οπλισμό. 

Η φύση των δυτικών εγγυήσεων 
για την ασφάλεια της Ουκρανίας -και η 

αποδοχή τους από τη Μόσχα- θα μπο-
ρούσε να αποδειχτεί μεγάλο εμπόδιο 
για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, 
όπως και το καθεστώς των ουκρανικών 
περιοχών που έχει καταλάβει η Ρωσία 
και οι σύμμαχοί της από το 2014. 

Ρωσία και Ουκρανία παραδέχτηκαν 
την Τετάρτη πως έχουν κάνει θετικά βή-
ματα στην κατεύθυνση μιας συμφωνί-
ας, παρόλα αυτά οι Ουκρανοί αξιωμα-
τούχοι παραμένουν σκεπτικοί σχετικά 
με το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντί-
μιρ Πούτιν είναι έτοιμος για μια συμ-
φωνία ειρήνης ή απλά κερδίζει χρόνο 
για να ανασυντάξει τις δυνάμεις του 
και να συνεχίσει στην κατεύθυνση της 
επιθετικότητας. 

Θετική εξέλιξη 
Για την ανάγκη δημιουργίας αποτε-

φρωτηρίου στην Αλεξανδρούπολη μίλη-
σαν Δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι 
στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με αφορ-
μή τη συζήτηση του θέματος που έχει 
προκύψει με τα Β’ κοιμητήρια, τα οποία 
έχουν σχεδόν γεμίσει. Η αναφορά έγινε 
αρχικά από τον Σάββα Δευτεραίο και στη 

συνέχεια υπερθεμάτισε και ο Δήμαρχος, 
σημειώνοντας πως ο κόσμος εξελίσσεται 
και προχωράει και οι ανάγκες αλλάζουν. 
Θα ήταν καλό να έρθει ως θέμα σε επό-
μενη συνεδρίαση, ώστε να ακουστούν κι 
άλλες απόψεις και να ληφθούν οι σχετι-
κές, πρώτες αποφάσεις. 
Κ.Η. 
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Εκλογική Γενική Συνέλευση του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης που 
έχει οριστεί για την 22η Μαρτίου 2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο 4ο όρο-
φο του Επιμελητηρίου Έβρου. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέ-

λευσης και Εφορευτικής Επιτροπής 
2. Εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού 

Συμβουλίου, Αντιπροσώπων σε Ομοσπον-
δία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θρά-
κης (ΟΕΕΘ) και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία, η Συ-
νέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα 
Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00, 
στην ίδια αίθουσα, με τα αυτά θέματα. 

Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση 
δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την ίδια ημέρα και μία ώρα 

αργότερα στην ίδια αίθουσα δηλαδή την
Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00
στον 4ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-

ΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
με τα αυτά θέματα, και θα υπάρξει 

απαρτία όσα μέλη κι αν παραστούν.
Η Εκλογική Διαδικασία θα πραγματο-

ποιηθεί δια ζώσης στον 4ο όροφο του Επι-
μελητηρίου Έβρου την Τρίτη 22 Μαρτίου 
2022 από 13:30 έως 22:00 και θα συνε-
χιστεί και την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 
από 08:00 έως 19:00 και ηλεκτρονικά την 
Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 από 13:30 έως και 
την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 στις 19:00. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κατα-
στατικού του Εμπορικού Συλλόγου Αλε-
ξανδρούπολης και των νόμων που διέπουν 
την λειτουργία του. 

Εκλογές 
ανακοίνωσε 
ο Εμπορικός 
Σύλλογος 
Αλεξανδρούπολης

ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΕΛΕΥΣΉ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΉ 
ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΉΝ ΤΡΙΤΉ 22 
ΜΑΡΤΙΟΥ
                               
Η Εκλογική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  

Δωρεάν σεμινάριο αυτοά-
μυνας για γυναίκες διοργα-
νώνει το Σάββατο (19/03) 
το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Υποστήριξης Γυναικών-Θυ-
μάτων Βίας του δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, σε συνεργα-
σία με τον αθλητικό σύλλογο 
«Απόλλων». Το σεμινάριο θα 
γίνει από τις 11 το πρωί έως 
τη 1 το μεσημέρι στο κλει-
στό γυμναστήριο «Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος», σκοπός 
της πρωτοβουλίας είναι να 
αποκτήσουν οι συμμετέχου-
σες τη δυνατότητα να αντι-
μετωπίζουν πιθανά σενάρια 
βίας, εξασκούμενες σε τε-
χνικές αντίδρασης και απο-
φυγής.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Με μία εκδήλωση που θα έχει ως 
θέμα τα «δασικά οικοσυστήματα 
και την προσαρμογή και μετρι-
ασμό της κλιματικής αλλαγής», 
το Τμήμα Δασολογίας, Διαχεί-
ρισης Περιβάλλοντος και Φυσι-
κών Πόρων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης θα γιορ-
τάσει τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα 
Δασοπονίας, την ερχόμενη Δευ-
τέρα, 21 Μαρτίου. Μεταξύ των 
ομιλητών θα είναι και ο Γενικός 
Γραμματέας Δασών, Κωνσταντί-
νος Αραβώσης. Η εκδήλωση θα 

ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί στο 
Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Σί-
δερης». 

Το «πολιτιστικό αποτύπωμα των 
σαράντα ετών δημιουργίας του 
Θοδωρή Μουσίκα» θα παρουσια-
στεί σε εκδήλωση που διοργανώ-

νει το Σάββατο 19 Μαρτίου, στις 
7:30 το απόγευμα στο Νομαρχείο 
στην Αλεξανδρούπολη, η Ένωση 
Πολιτιστικών Φορέων Θράκης. 

Η Δημοτική Ενότητα Τυχε-
ρού ενημερώνει τους αγρό-
τες ότι ο ΕΛΓΑ εξέδωσε 
αναγγελία για ζημίες σε καλ-
λιέργειες σιτηρών από πλημ-
μύρα.  Οι δηλώσεις για τα 
χειμερινά Σιτηρά που έχουν 
υποστεί ζημία, μπορούν να 
υποβληθούν στον Ανταπο-
κριτή του ΕΛΓΑ στο Δημοτι-
κό Κατάστημα Τυχερού κα-
τά τις ημέρες Τετάρτη 16, 
Πέμπτη 17 και Δευτέρα 21 
Μαρτίου 2022. Επίσης πο-
λύ σύντομα θα ακολουθήσει 
νέα αναγγελία από τον ΕΛ-
ΓΑ για τα σιτηρά που έχουν 
υποστεί ζημία από τον πα-
γετό

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΤΥΧΕΡΟ  

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σαμο-
θράκης ανακοινώνει την υποστήριξη της 
δράσης για την παροχή μαθημάτων που 
θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των βασι-
κών γνώσεων πληροφορικής για μαθητές 
και ενήλικες. Έως τις 24 Μαρτίου δηλώ-
νεται το ενδιαφέρον για συμμετοχή (για 
τη συμπλήρωση των 50 ατόμων) και οι 
εγγραφές ξεκινούν από 28 Μαρτίου και 
θα διαρκέσουν έως 1 Απριλίου.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Προσκαλούμε τα μέλη του συλλόγου μας 
στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γί-
νει την Κυριακή 20/3/2022 και ώρα 9.00πμ 
στην αίθουσα του εμπορικού επιμελητηρίου 
στον 3ο όροφο. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει η Γε-
νική Συνέλευση στις 11.00πμ την ίδια μέρα 
και στον ίδιο χώρο. 

 Θέματα
1) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής 
2) Διοικητικός απολογισμός
3) Οικονομικός απολογισμός

4) Τροποποίηση καταστατικού εναρμόνι-
σης με αθλητικό νόμο

 Παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τα στε-
λέχη των τμημάτων που είναι μέλη του συλ-
λόγου για την τακτοποίηση των οικονομικών 
τους υποχρεώσεων και την υποχρεωτική τους 
παρουσία.

Θα διεξαχθεί την Κυριακή 
20 Μαρτίου

Ετήσια τακτική συνέλευση 
του ΜΓΣ Εθνικού
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Την ασφυκτική κατάσταση 

που έχει διαμορφωθεί, εδώ 
και αρκετά χρόνια, στα Β’ νε-
κροταφεία Αλεξανδρούπολης 
συζήτησε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο το βράδυ της Δευτέ-
ρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
από το 2010 ως το 2020, οι 
ταφές στο συγκεκριμένο κοι-
μητήριο, έχουν αυξηθεί κατά 
50%, ενώ το έργο της επέκτα-
σης έχει «παγώσει», επιδεινώ-
νοντας το πρόβλημα.

Το θέμα έφερε προς συζή-
τηση ο επικεφαλής της παρά-
ταξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδι-
οίκηση» Βαγγέλης Μυτιληνός, 
ο οποίος προσκόμισε και σχε-
τικό φωτογραφικό υλικό, από 
δημιουργία τάφων σε διαδρό-
μους του νεκροταφείου. Όπως 
κατήγγειλε, η διάνοιξη ορισμέ-
νων τάφων έφτασε σε βάθος 
μόλις τα 60 εκατοστά, κα-
θώς από κάτω υπήρχαν αγω-
γοί ύδρευσης, ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις, λόγω της βρο-
χής, δημιουργήθηκαν λίμνες. 
Επισήμανε ότι σαφώς και έχει 
ευθύνες και η προηγούμενη δι-
οίκηση, ωστόσο, από τον Φε-
βρουάριο του 2019 η αρμόδια 
υπηρεσία προειδοποιησε ότι 
δεν υπάρχουν πολλά περιώ-
ρα για νέες ταφές στα εν λό-
γω νεκροταφεία. Πρότεινε να 
υπάρξει διερεύνηση των γύρω 
οικοπέδων, ώστε πέρα από την 
μερική επέκταση που έχει προ-
γραμματιστεί, να υπάρξει και 
περαιτέρω επέκταση. Όσο για 
τα Γ’ νεκροταφεία, που έχουν 
χωροθετηθεί στο δρόμο προς 
την Κίρκη (η δημοτική αρχή 
ανέφερε στα 500 μέτρα από 
τον κόμβο της Κίρκης, ο κ. Μυ-
τιληνός στα 900 μέτρα), σημεί-
ωσε πως ακόμη δεν έχουν γί-
νει ούτε οι μελέτες, ζητώντας 
να μάθει χρονοδιάγραμμα, τό-
σο για τη δημιουργία των νέ-
ων κοιμητηρίων όσο και για 
την ολοκλήρωση της επέκτα-
σης των Β’. Παράλληλα, ση-
μείωσε πως υπάρχουν 285 θέ-
σεις στα νέα οστεοφυλάκια, οι 
οποίες δεν έχουν χρησιμοποιη-
θεί καθόλου, ενώ θα μπορού-
σαν να δώσουν «ανάσα» στα 
Β’ νεκροταφεία. Τέλος, ζήτησε 
να παρθούν γενναίες αποφά-
σεις για το θέμα, ώστε να μην 
το κληρονομεί η μία δημοτική 

αρχή στην άλλη.  
Ο επικεφαλής της παράτα-

ξης «Πόλη & Πολίτες» Βαγ-
γέλης Λαμπάκης σημείωσε 
ότι δεν είναι καθόλου τιμη-
τικό για τη μνήμη των θα-
νόντων να θάβονται στους 
διαδρόμους, επισημαίνοντας 
ότι όταν η δημοτική του άρ-
χη άφησε στην δημοτική αρ-
χή Ζαμπούκη ένα έτοιμο νε-
κροταφείο στο Μαΐστρο, το 
οποίο είχε μελετηθεί επί Αλε-
ξανδρή, με ολοκληρωμένο δι-
αγωνισμό και με κόστος αρ-
κετές εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ. Η σημερινή δημοτική 
αρχή δεν αξιοποίησε ούτε 
τα οστεοφυλάκια, όπως εί-
πε, ενώ για τα Γ’ νεκροταφεία 
δεν υπάρχει καμία απόφαση, 
κανένα έγγραφο, συμπεραίνο-
ντας πως το έργο υπάρχει μόνο 
στη φαντασία της δημοτικής 
αρχής. Χαρακτήρισε την από-
σταση των Γ’ κοιμητηρίων από 
την πόλη ως τεράστια, προ-
τείνοντας την κατάργηση του 
έργου και λέγοντας πως συμ-
φωνεί με τον κ. Μυτηλινό ως 
προς την προσπάθεια εξεύρε-
σης εκτάσεων γύρω από τα Β’ 
νεκροταφεία, ώστε να γίνει μία 
μεγαλύτερη επέκταση.

Ο δημοτικός σύμβουλος της 
παράταξης «Πόλη & Ποίτες» 
και πρώην αρμόδιος αντιδή-
μαρχος Χρήστος Ζιώγας ση-
μείωσε πως υπάρχουν περίπου 
200 ανενεργοί τάφοι, που δεν 
έχουν καθόλου επισκεψιμότη-
τα, με σπασμένους σταυρούς 
και μάρμαρα, που θα μπορού-
σα να αξιοποιηθούν, αφού γί-
νει αποκομιδή των οστών και 
τοποθέτησή τους στα χωνευ-
τήρια. 

Οι απαντήσεις της 
αρμόδιας υπηρεσίας και 
της δημοτικής αρχής 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του 
Δήμου Νάκος Φιλιππίδης ση-
μείωσε πως από το 2010 ως 
το 2020 είχαμε αύξηση της τά-
ξης του 50% στις ταφές, στα 
Β’ κοιμητήρια, δηλαδή από τις 
200, πήγαμε στις 310 ετησίως. 
Συνολικά, υπάρχουν 4.835 τά-
φοι, με 7.000 ενταφιασμένους, 
ενώ το 57% των τάφων είναι 
αγορασμένοι. Οι ελεύθερες θέ-
σεις είναι μερικές δεκάδες μό-
νο, ενώ το γεγονός ότι καθυ-

στερεί το έργο της επέκτασης, 
διογκώνει ακόμη περισσότερο 
το πρόβλημα.  Αναφορικά με 
τις ταφές στους διαδρόμους, 
μίλησε για «τυφλά δρομάκια», 
σημειώνοντας πως οι σωλήνες 
ύδρευσης είναι μόνο εντός των 
ταφικών τετραγώνων και όχι 
στους διαδρόμους. Όπως τόνι-
σε, οι καταγγελίες για πλημμύ-
ρες και νεκρούς που θα βγουν 
στην επιφάνεια προκάλεσε πα-
νικό σε αρκετούς πολίτες, άνευ 

λόγου. 
Αναφορικά με την εκταφή 

σημείωσε πως βάσει κανονι-
σμού επιτρέπεται μετά τη δε-
καετία, ωστόσο εξέφρασε τον 
προβληματισμό του για το κατά 
πόσο αυτό συνάδει με τα περί 
αξιοπρέπειας και σεβασμού της 
μνήμης των νεκρών. Μετέφερε 
την αγωνία και την ευαισθησία 

των αρμόδιων υπαλλήλων για 
την κατάσταση και αναφέρθη-
κε σε αρκετές δυσλειτουργίες 
που κάνουν ακόμη πιο δύσκο-
λο το έργο τους. 

Από την πλευρά του, ο Αντι-
δήμαρχος Ηλίας Δαστερίδης 
σημείωσε πως η δημοτική αρ-
χή αντιμετώπισε το πρόβλημα 
με σοβαρότητα από την πρώ-
τη στιγμή. Όπως σημείωσε, επί 
θητείας Λαμπάκη, η αρμόδια 
υπηρεσία, με έγγραφό της από 

το 2015, ενημέρωνε πως σε 
4 χρόνια τα Β’ κοιμητήρια θα 
έφταναν στο 100% της πλη-
ρότητάς τους, χωρίς να γίνει 
καμία ενέργεια από την πλευ-
ρά της δημοτικής αρχής τότε. 

Για την επέκταση των Β’ 
κοιμητηρίων επισήμανε πως 
ο εργολάβος κατέθεσε έκπτω-
ση 10% άνω του ορίου που 

ψηφίστηκε τελευταία, με 
αποτέλεσμα να χρειαστεί 
να γίνουν κάποιες χρονο-
βόρες διαδικασίες για την 
επίλυση του προβλήματος. 
Εκτίμησε ότι σύντομα το 
έργο θα ξεκινήσει. Σχετικά 
με την επέκταση σε γύρω 
οικόπεδα, σημείωσε πως  
υπάρχει μία σειρά από σο-
βαρούς περιορισμούς από 
τη νομοθεσία που καθιστά 
την πρόταση μη υλοποιή-
σιμη. 

Για τα Γ’ κοιμητήρια 
σημείωσε πως έχει γίνει 
χαρτογράφηση της έκτα-
σης που ανήκει στο Δήμο, 
υπάρχει απόφαση ΔΣ για 
τη δημιουργία τους, απο-
φάσεις της ΔΕΥΑΑ, πρά-
ξη χαρρακτηρισμού από το 
δασαρχείο που επιτρέπει 
να γίνει κοιμητήριο σε εκεί-
νη την έκταση, ενώ έχει δο-
θεί εντολή για γεωτεχνική 
και υδρογεωλογική μελέτη. 
Επιπλέον, σημείωσε πως η 
τριμελής επιτροπή του Δή-
μου έκρινε ως κατάλληλη 
την εν λόγω έκταση για δη-
μιουργία κοιμητηρίων. 

Ο διευθυντής της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του Δή-
μου Διονύσης Μαστορό-
πουλος σημείωσε πως για 
επεκτάσεις νεκροταφείων, 
οπουδήποτε, χρειάζεται 

να γίνουν τοπικά ρυμοτομικά, 
διαδικασίες πολύ δύσκολες 
και πολύ χρονοβόρες. Σημεί-
ωσε ακόμη πως δεν υπάρ-
χουν μελέτες που να ορίζουν  
το κόστος του έργου των Γ’ 
κοιμητηρίων, ενώ από μία προ-
καταρκτική εξέταση του χώ-
ρου, φαίνεται πως είναι κα-
τάλληλος, χρειάζεται όμως να 
γίνουν έλεγχοι στο υπέδαφος, 
στα νερά, τα υψόμετρα, τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις κτλ. 

Ανάγκη για 
αποτεφρωτήριο 

Ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Σάββας Δευτε-
ραίος σημείωσε πως πρέπει να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες 
για τα Γ’ κοιμητήρια, καθώς οι 
ανάγκες είναι τεράστιες, ενώ 
και η επέκταση των Β’ πρέπει 

να ολοκληρωθεί άμεσα. Πρό-
τεινε τη δημιουργία κλιβάνου 
αποτέφρωσης, μία λύση που 
πρέπει να τολμήσουμε, όπως 
είπε, αφού υπάρχει πολύς κό-
σμος που το ζητάει. Για την 
«ανακούφιση» των Β’ νεκρο-
ταφείων ζήτησε να ξεκινήσει 
ένας έλεγχος για τάφους που 
είναι άνω των 30 ετών ανέγγι-
χτοι, απευθύνοντας παράλλη-
λα έκκληση στους δημότες να 
μεταφέρουν τα οστά των συγ-
γενών τους στα οστεοφυλάκια. 
Χαρακτήρισε ως αδιανόητο 
να γίνονται τάφοι στους δια-
δρόμους, σημειώνοντας πως 
όποιος θέλει τάφο να τον πλη-
ρώνει ακριβά. Κάλεσε την υπη-
ρεσία να διερευνήσει το θέμα 
και να καταθέσει τις προτάσεις 
της για συγκεκριμένες λύσεις. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης σημείωσε πως «γε-
μίσαμε μεσίτες στην Αλεξαν-
δρούπολη, δεν μπορώ να 
καταλάβω τι συζητάμε εδώ και 
2,5 ώρες», εκτιμώντας πως η 
απόφαση που θα παρθεί θα 
απορριφθεί από την Αποκε-
ντρωμένη, αφού δεν υπάρχει 
ούτε καν εισήγηση. Επισήμα-
νε ότι δεν υπάρχει κάποιο νέο 
στοιχείο, ώστε να πρέπει να 
αλλάξει το δημοτικό συμβού-
λιο την απόφαση που πήρε τον 
Αύγουστο του ’20 για τη δη-
μιουργία των Γ’ νεκροταφεί-
ων. «Δεν έχουμε να θάψουμε 
τον κόσμο; Με 4 φωτογραφί-
ες που αμφισβητούνται από 
τους ανθρώπους των νεκρο-
ταφείων;» διερωτήθηκε ενώ 
σημείωσε πως από την στιγ-
μή που ο Δήμος διαθέτει δική 
του έκταση δεν είναι δυνατόν 
να εγκριθεί κονδύλι για αγορά 
οικοπέδου από ιδιώτη για πε-
ραιτέρω επέκταση των Β’ Κοι-
μητηρίων. Πρότεινε στο σώμα 
να εμμείνει στην απόφαση του 

2020 και να τρέξουν γρηγορό-
τερα οι μελέτες με τη βοήθεια 
της Αναπτυξιακής του Δήμου. 
Τέλος, συμφώνησε με την πρό-
ταση για εκπόνηση μελέτης για 
δημιουργία αποτεφρωτηρίου. 

Τελικώς, η πρόταση Μυτιλη-
νού δεν εγκρίθηκε, αφού συ-
γκέντρωσε 16 ψήφους υπέρ, 
18 κατά και 1 λευκό.

Ασφυκτική η κατάσταση 
στα Β’ νεκροταφεία, επείγουσα 
ανάγκη για δημιουργία των Γ’

ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΉΤΉΘΉΚΕ 
ΣΤΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ ΜΕ 
ΑΦΟΡΜΉ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΓΙΑ ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΦΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ – ΑΝΑΓΚΉ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΉΡΙΟΥ    
                               
Από το 2010 ως το 2020, οι ταφές στα 
Β’ κοιμητήρια αυξήθηκαν κατά 50%

Νέοι χώροι ανοίγονται ακόμη και σε 
διαδρόμους γεγονός που προκαλεί δυσφορία

Στατιστικά στοιχεία Β' κοιμητηρίου
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Το Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης ανακοινώνει ότι 
όλοι/ες οι προπτυχιακοί/ές φοι-
τητές/τριες του ΔΠΘ, μπορούν 
να υποβάλουν αιτήσεις για στέ-
γαση για το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, ηλεκτρονικά στην 
εφαρμογή estia.duth.gr.

Οι αιτήσεις για την παροχή 
δωρεάν στέγασης υποβάλλο-
νται μόνο ηλεκτρονικά με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία 
pdf) μεγέθους έως 2ΜΒ στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση estia.
duth.gr.

Η είσοδος στην εφαρμογή 
γίνεται με τους προσωπικούς 
κωδικούς των φοιτητών, τους 
οποίους χρησιμοποιούν για την 
είσοδό τους σε όλες τις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες του Πανε-
πιστημίου.

Μετά την υποβολή της αί-
τησής σας, θα λάβετε μήνυμα 
επιβεβαίωσης.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτη-
τικών Εστιών του Δ.Π.Θ (ΦΕΚ 
Β’ 5110/31/12/2019), ο οποίος 
είναι αναρτημένος στην ιστοσε-
λίδα του Δ.Π.Θ. (https://duth.gr/
Portals/0/%20%20%20_.pdf 
), ανακοινώνεται ότι η προθε-
σμία υποβολής δικαιολογητικών 
για στέγαση των προπτυχιακών 
φοιτητών, Ακαδημαϊκού Έτους 
2022-2023, θα είναι από 14 

Μαρτίου έως και 15 Απριλίου 
2022.

Υπενθυμίζετε ότι η ευθύνη 
της ορθής συμπλήρωσης της 
αίτησης ανήκει εξολοκλήρου 
στον αιτούντα και καμία παρέμ-
βαση στην αίτηση δεν γίνεται 
από το αρμόδιο τμήμα. Για τον 
λόγο αυτό, πριν ξεκινήσετε τη 
συμπλήρωση της αίτησης, πα-
ρακαλείσθε να διαβάσετε προ-
σεκτικά τις Χρήσμιμες Οδηγίες 
που συντάχθηκαν με στόχο τη 
διευκόλυνσή σας για την ορθή 
συμπλήρωση της αίτησης. Εάν 
έχετε αμφιβολίες, παρακαλού-
με να επικοινωνείτε με το Αρ-
μόδιο Τμήμα Φοιτητικής Μέρι-
μνας, όπως παρακάτω:

•  Αντίγραφο του Δελτί-
ου Αστυνομικής ταυτότητας ή 
αντίγραφο διαβατηρίου, προ-
κειμένου για αλλοδαπούς μαζί 
με άδεια παραμονής.

•  Υπεύθυνη δήλωση στέγα-
σης (υπάρχει υπόδειγμα Υ.Δ. στα 
χρήσιμα έγγραφα της εφαρμο-

γής estia.duth.gr).
•  Εκκαθαριστικό σημείωμα 

εφορίας του τελευταίου φορο-
λογικού έτους  α) των γονέων 
και β) του/της ιδίου/ας του/της 
φοιτητή/τριας. (Εάν ο/η φοιτη-
τής/τρια δεν υποβάλλει φορο-
λογική δήλωση, καταθέτει υπεύ-
θυνη δήλωση).

•  Πιστοποιητικό οικογενεια-
κής κατάστασης από την αρμό-
δια δημοτική ή κοινοτική αρχή 

(τελευταίου εξαμήνου).
•  Όσοι ενδιαφερόμενοι επι-

καλούνται λόγους υγείας, προ-
σκομίζουν απόφαση από ΚΕΠΑ 
ή το εκάστοτε ισχύον σύστημα 
πιστοποίησης αναπηρίας, όπου 
προσδιορίζεται το ποσοστό ανα-
πηρίας και η οποία είναι σε ισχύ 

κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης.

•  Αν υπάρχουν άλλα παι-
διά στην οικογένεια όπου ανή-
κει ο/η φοιτητής/τρια τα οποία 
σπουδάζουν, θα πρέπει να προ-
σκομίζεται βεβαίωση του Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος αδελφού ή 
αδελφής ενεργού/ής φοιτητή/
τριας του πρώτου κύκλου σπου-
δών, όπως ορίζεται στο άρθρο 
2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 

εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος 
πτυχίου, μεταπτυχιακού ή δι-
δακτορικού τίτλου, που φοιτά 
σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις 
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακα-
δημίες ή στην Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), 

καθώς και στις Ανώτερες Σχο-
λές Τουριστικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού διαφορετικής πόλης 
της μόνιμης κατοικίας των γο-
νέων τους.

•  Αν υπάρχουν άλλα παιδιά 
στην οικογένεια που ανήκει ο/η 
φοιτητής/τρια τα οποία υπηρε-
τούν τη στρατιωτική τους θη-
τεία, πρέπει να προσκομίζεται 
βεβαίωση η οποία θα το πιστο-
ποιεί.

•  Για τις περιπτώσεις πολυ-
τεκνίας προσκομίζεται πιστο-
ποιητικό της Ανώτατης Συνο-
μοσπονδίας Πολυτέκνων που 
να αποδεικνύει την πολυτεκνι-
κή ιδιότητα και να είναι σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης.

•  Όταν υπάρχει διάζευξη 
στην οικογένεια, προσκομίζεται 
αντίγραφο διαζευκτηρίου ή δι-
καστική απόφαση που να το πι-
στοποιεί. Το εκκαθαριστικό που 
καταθέτει ο/η φοιτητής/τρια εί-
ναι του γονέα που έχει αποδε-
δειγμένα την επιμέλειά του. (Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει δι-
αζευκτήριο-δικαστική απόφαση 

η  ιδιωτικό συμφωνητικό ο φοι-
τητής υποβάλλει τα οικονομι-
κά στοιχεία –εκκαθαριστικό και 
έντυπο Ε1- και των δυο γονέ-
ων – . Αποδεκτή είναι και η δι-
άσταση που έχει δηλωθεί στην 
εφορία. Στην περίπτωση που ο 
διαζευγμένος γονέας που έχει 
αναλάβει την επιμέλεια έχει πα-
ντρευτεί ξανά τότε η νέα οικογέ-
νεια του γονέως θεωρείται ως 
οικογένεια του φοιτητή.

•  Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
Μόνο σε περίπτωση που δεν 
εμφανίζεται στο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης. Σε 
περίπτωση που ο επιζών γονέας 
παντρευτεί εκ νέου η νέα οικο-
γένεια του γονέως θεωρείται ως 
οικογένεια του φοιτητή. 

•  Όταν υπάρχει ανεργία στην 
οικογένεια, προσκομίζεται βε-
βαίωση επιδοτούμενης ανεργίας 
γονέα από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίω-
ση ανεργίας γονέα από τον ΟΑ-
ΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης.

•  Οποιοσδήποτε άλλος κοι-
νωνικός λόγος αρκεί να αποδει-
κνύεται με αντίστοιχα πιστοποι-
ητικό δημόσιας αρχής (π.χ. τέκνο 
ανύπαντρης μητέρας, κ.τ.λ.).

Οι ομογενείς φοιτητές – Αλ-
λοδαποί Αλλογενείς – Αλλοδα-
ποί Υπότροφοι του Υπουργείου 
Παιδείας – Φοιτητές ERASMUS:

Υποβάλλουν ηλεκτρονικά  τα 
δικαιολογητικά που αναφέρο-
νται στο άρθρο 10 του Εσωτε-
ρικού Κανονισμού λειτουργίας 
των Φοιτητικών Εστιών (ΦΕΚ 
5110/τ.β΄/31-12-2019) .

•  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

•  ΟΣΟΙ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙ-
ΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ  ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕ-
ΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις φοιτητικές 
εστίες του ∆ΠΘ για το έτος 2022-23

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΉ ΤΟΥ 
ΔΉΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ 
ΘΡΑΚΉΣ 
                               
Όλοι/ες οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/
τριες του ΔΠΘ, μπορούν να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά αιτήσεις για στέγαση

Πόλη 
φοίτησης

Email αποστολής Τηλ. επικοινωνίας

 Κομοτηνή tpsfm@kom.duth.gr 2541079028

 Ξάνθη tath@xan.duth.gr 2541079028

 Αλεξανδρούπολη tath@alex.duth.gr 2551030973-30965

 Ορεστιάδα tath@ores.duth.gr 2552041406-41106-41300

Την αύξηση των πόρων που 
διαθέτει η Περιφέρεια από το 
ΕΣΠΑ για τις εργασίες αποκατά-
στασης στις Καμάρες και τη δια-
μόρφωση του οικοπέδου Κρέη, 
στην Κάτω Πόλη της Καβάλας, 
ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης κ. Χρήστος Μέτιος. Οι πό-
ροι που διαθέτει η Περιφέρεια 
αυξάνονται έτσι από 348.178 € 
σε 691.795 €.

Η αύξηση της χρηματοδότη-
σης θα επιτρέψει στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Καβάλας να πραγ-
ματοποιήσει πρόσθετες εργασί-
ες στα τείχη, οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες.

Έτσι, στην αποκατάσταση της 
βορειοανατολικής πύλης των τει-

χών και στη διαμόρφωση του 
κτήματος Κρέη ως χώρου πολι-
τιστικών εκδηλώσεων, που προ-
έβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, 
προστίθεται επίσης η αποκατά-
σταση του τριγωνικού πύργου 
και του μεταπυργίου της οχύ-
ρωσης.

Οι εργασίες αυτές σχετίζο-

νται άμεσα με ένα ακόμα έργο, 
το οποίο επίσης χρηματοδοτεί 
η Περιφέρεια από το ΕΣΠΑ και 
υλοποιείται από το Δήμο Καβά-
λας στο πλαίσιο της Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης. Αφορά στην 
αποκατάσταση δύο κτιρίων στην 
οδό Λάμπρου Κατσώνη 2, στην 
εξωτερική πλευρά των τειχών 

δίπλα στο Παλαιό Υδραγωγείο, 
με σκοπό να χρησιμοποιηθούν, 
το ένα, ως χώρος πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων του Δήμου Κα-
βάλας και, το άλλο, ως Ανοικτό 
Κέντρο Συντήρησης Αρχαιοτή-
των μαρμάρου, ψηφιδωτού, ει-
κόνας και κεραμικής της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων.

Με την αφορμή της αύξησης 
της χρηματοδότησης για το έρ-
γο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, ο 
κ. Μέτιος μετέβη στο οικόπεδο 
Κρέη με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Καβάλας κ. Αλέξη Πολίτη, τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης 
κ. Κωστή Σιμιτσή και τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας κ. Χρήστο Γάκη, όπου 
συνάντησε το Δήμαρχο Καβά-
λας κ. Θεόδωρο Μουριάδη. Εκεί 
ενημερώθηκαν για τις εργασίες 
που πραγματοποιούνται από την 
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Καβάλας κυρία Σταυ-
ρούλα Δαδάκη και στελέχη της 
υπηρεσίας.

Εργασίες αποκατάστασης στις Καμάρες της Καβάλας
Αυξάνει η 
Περιφέρεια ΑΜΘ 
τους πόρους που 
διαθέτει για το έργο 
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«Προς το παρόν, είναι μι-
κρός ο αριθμός Ουκρανών 
προσφύγων που έχει φτάσει 
στον δήμο Ορεστιάδας, είναι 
όμως τεράστιο το κύμα αλλη-
λεγγύης και συμπαράστασης 
που εκδηλώνεται από δημό-
τες, συλλόγους και εθελοντές, 
οι οποίοι είτε προσφέρουν αν-
θρωπιστικό υλικό είτε έχουν 
δηλώσει ότι διαθέτουν κά-
ποιο σπίτι ή δωμάτια σε ξε-
νοδοχείο ή γεύματα σε εστι-
ατόριο», ανέφερε ο δήμαρχος 
Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρί-
δης, ενημερώνοντας το δημο-
τικό συμβούλιο για τις πρώτες 
αφίξεις οικογενειών προσφύ-
γων από την Ουκρανία. «Έχει 
στηθεί στον δήμο ένα δίκτυο 
για την αποτελεσματική πα-
ροχή βοήθειας», πρόσθεσε ο 
ίδιος, διευκρινίζοντας πως οι 
υπηρεσίες ενημερώνονται άμε-
σα για όσους διέρχονται από 
το τελωνείο Ορμενίου και πρό-
κειται να διαμείνουν στην περι-
οχή. Ο κ. Μαυρίδης επιβεβαίω-
σε ότι μέχρι τώρα, στον δήμο 
Ορεστιάδας φιλοξενούνται 13 
άτομα, μέλη προσφυγικών οι-
κογενειών από την Ουκρανία, 
ενώ καθ’ οδόν ήταν μία ακόμα 
πενταμελής ή εξαμελής οικο-

γένεια, που αναμένεται, τελικά, 
να φτάσει σήμερα. Δύο από τις 
αφιχθείσες οικογένειες βρήκαν 
στέγη που τους προσφέρθηκε 
με ιδιωτική πρωτοβουλία στην 
πόλη της Ορεστιάδας, μία φι-
λοξενείται στο Θούριο και άλ-
λη μία στον Βάλτο, από φιλι-
κά/συγγενικά τους πρόσωπα. 

* Ειδική αναφορά στην κοι-
νότητα των Γκαγκαβούζηδων 
που ζουν στην Ουκρανία, και 
συγκεκριμένα στην περιοχή 
της Οδησσού, έγινε από τον 
δήμαρχο Ορεστιάδας, Βασί-
λη Μαυρίδη, στη χθεσινή συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. Όπως ανέφερε, τις 
τελευταίες ημέρες βρίσκεται 
σε επικοινωνία με μέλος της 
συγκεκριμένης κοινότητας, 
που διετέλεσε και βουλευτής 
του Ουκρανικού Κοινοβουλί-
ου και είχε επισκεφθεί με ομά-
δα Γκαγκαβούζηδων τον δή-
μο Ορεστιάδας. «Πολλοί έχουν 
μετακινηθεί στο Ισμαήλ, 200 
περίπου χιλιόμετρα δυτικότερα 
στης Οδησσού, στα σύνορα με 
Ρουμανία, κάποιοι παραμένουν 
όμως στην Οδησσό», ανέφε-
ρε ο κ. Μαυρίδης μεταφέρο-
ντας την ενημέρωση που είχε 
από το συγκεκριμένο πρόσω-

πο. «Είμαστε καλά, ζούμε και 
πολεμάμε για μας και την ελευ-
θερία. Σώστε την Ουκρανία, 
σώστε τους Γκαγκαβούζηδες», 
ήταν όσα αναφέρονταν στο τε-
λευταίο μήνυμα που έστειλε 
προς τον δήμαρχο Ορεστιάδας, 
με την παράκληση να μεταφερ-
θεί αυτό και στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Από την πλευρά του, ο 
κ. Μαυρίδης τον διαβεβαίωσε 
ότι «ο δήμος Ορεστιάδας έχει 
τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 
Γκαγκαβούζηδες της Ουκρανί-
ας, αν τα πράγματα ζορίσουν 
περισσότερο», όπως είπε.

Από το Κίεβο στο 
∆ιδυμότειχο, με το 
βλέμμα στραμμένο στην 
εμπόλεμη πατρίδα

«Μόλις άρχισα να ζω, μάλ-
λον πρέπει να πεθάνω», ήταν 
τα λόγια του μικρού Τιμόθεου, 
ενός από τα πέντε παιδιά της 
επταμελούς οικογένειας από 

την Ουκρανία την οποία υπο-
δέχθηκε με μια ζεστή αγκαλιά 
ο Μητροπολίτης Διδυμοτεί-
χου- Ορεστιάδας και Σουφλί-
ου κ. Δαμασκηνός.

Ήταν η φράση που ώθησε 
τους γονείς του π. Νικόλαο 
και Αικατερίνη, να πάρουν την 
δύσκολη απόφαση της φυγής 
από την πατρίδα. Ο πατέρας 
Νικόλαος Τισκούν Ορθόδοξος 
Χριστιανός, ιερέας στο Κίεβο, 
έχει ζωγραφισμένη στο πρό-
σωπο του την θλίψη, την αγω-
νία και τον τρόμο που του δη-
μιούργησαν οι σκληρές εικόνες 
του πολέμου στην χώρα του.

Τις πρώτες τρεις μέρες 
όπως περιγράφουν στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας, δεν μπορούσαν 
να συνειδητοποιήσουν τι συμ-
βαίνει. Όταν όμως διαπίστω-
σαν ότι οι φίλοι τους καθώς 
και αυτοί των παιδιών τους, 
άρχισαν να εγκαταλείπουν την 
χώρα, όταν άκουσαν τον Τιμό-

θεο να μονολογεί ότι μάλλον 
ήρθε η ώρα να πεθάνει, πήραν 
με βαριά καρδιά την απόφαση.

Για δυόμιση εβδομάδες 
βρίσκονταν στην Δ. Ουκρανία 
όταν δέχθηκαν με ανακούφι-
ση την ευχάριστη πρόσκλη-
ση του Μητροπολίτη κ. Δα-
μασκηνού, να φιλοξενηθούν 
στην Ελλάδα. Ανταποκρίθηκαν 
άμεσα, διότι η οικογένεια τους 
είναι μεγάλη, τα παιδιά (Τατιά-
να, Τιμόθεος, Αγγελίνα, Εμμέ-
λεια, Χριστίνα) ηλικίας από 13 
έως 1,5 χρόνων και έπρεπε να 
φροντίσουν για την ασφάλεια 
τους μέχρι να περάσει η μπόρα.

«Όλος ο Ελληνισμός συμμε-
τέχει, συμπονά και είναι αλλη-
λέγγυος προς τον Ουκρανικό 
λαό,» δηλώνει ο Μητροπολίτης 
Δ.Ο.Σ. κ. Δαμασκηνός.

«Στεναχωρούμεθα πολύ 
πραγματικά, όταν βλέπουμε 
άμαχο πληθυσμό και παιδιά να 
είναι θύματα αυτής της τραγω-

δίας. Ευχόμεθα να περάσει σύ-
ντομα και η χαρά της ειρήνης 
να λάμψει στα πρόσωπα τους»

Είναι υπερήφανοι που σαν 
λαός ενώθηκαν δυναμικά ώστε 
να αλλάξουν τα σχέδια του ει-
σβολέα εχθρού. Ότι είναι σε 
θέση να υπερασπίζονται την 
χώρα τους. «Το Κίεβο όπως 
αναφέρει ο π. Νικόλαος αμύ-
νεται αυτή.

τη στιγμή πάρα τους εναέ-
ριους βομβαρδισμούς με την 
Κυβέρνηση και τις Εκκλησια-
στικές αρχές να παραμένουν 
στη θέση τους.

«Η ψυχή μας κλαίει η καρ-
διά μας πονά για ότι συμβαί-
νει,» όπως μας εξομολογείται. 
«Ανησυχούμε για τους φίλους 
μας, για το ποίμνιο μου, για 
την χώρα μας. Οι καρδιές μας 
είναι με τα παιδιά που είναι 
στα καταφύγια και δεν μπό-
ρεσαν να εγκαταλείψουν, για 
ένα ασφαλές μέρος. Ελπίζουμε 
και προσευχόμαστε να μείνουν 
ζωντανοί.»

Αυτό που τους απομένει εί-
ναι η πίστη και η ελπίδα. Γνω-
ρίζουν ότι είναι πολύ δύσκο-
λο πλέον να μπορεί να φθάσει 
κανείς από την Ουκρανία στην 
Ελλάδα. Σκέφτονται τους αν-
θρώπους που άφησαν πίσω και 
ζουν με την σκέψη σύντομα να 
τους ξαναδούν σ ένα λεύτερο 
έδαφος.

Η ευγνωμοσύνη στον Μη-
τροπολίτη αλλά και στο ελλη-
νικό λαό είναι μεγάλη για την 
υποστήριξη που δείχνουν. Τα 
μάτια τους όμως είναι στραμ-
μένα στη χώρα τους που δο-
κιμάζεται πιστεύοντας ότι σύ-
ντομα η νίκη αλλά και ένας 
κόσμος δίκαιος, θα υπερισχύ-
σουν.
ΕΡΤ Ορεστ.

«Μικρός ο αριθμός Ουκρανών 
προσφύγων στον δήμο Ορεστιάδας, 
τεράστιο το κύμα αλληλεγγύης»

ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΉΣ ΜΑΥΡΙΔΉΣ, 
ΕΝΉΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΉΝ 
ΕΜΠΟΛΕΜΉ ΖΩΝΉ                                        

Από το Κίεβο στο Διδυμότειχο, με το 
βλέμμα στραμμένο στην εμπόλεμη πατρίδα

Με απόφασή της από 28 
Φλεβάρη, η USTRANSCOM 
αυξάνει το ταβάνι πληρωμών 
για φορτοεκφορτώσεις πλοίων 
και σχετικές υπηρεσίες τέρμι-
ναλ (Stevedoring and Related 
Terminal Services – S&RTS) 
στα λιμάνια του Πειραιά, της 
Θεσσαλονίκης και της Αλε-
ξανδρούπολης, δίνοντας μά-
λιστα ιδιαίτερη έμφαση στην 
αξία του θρακιώτικου λιμένα, 
σύμφωνα με δημοσίευμα του 
Ριζοσπάστη.

Η αναπροσαρμογή αφο-
ρά συμβόλαιο (υπ’ αριθμ. 

HTC711-19-D-R005) το οποίο 
ανατέθηκε σε εταιρεία με έδρα 
την περιοχή του Πειραιά, η 
οποία επαίρεται ότι «έχει πραγ-
ματοποιήσει επιχειρήσεις φόρ-
τωσης / εκφόρτωσης πλοίων 
που μεταφέρουν στρατιωτικά 
φορτία σε διάφορα λιμάνια της 
Ελλάδας, με μεγάλη επιτυχία, 
και έχουμε επαινεθεί ιδιαίτερα 
από τις αμερικανικές και τις 
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις», 
κατά το δημοσίευμα.

Λόγω των ολοένα και πε-
ρισσότερων διεκπεραιώσεων 
των Αμερικανών μέσω της Ελ-

λάδας, η USTRANSCOM φέρε-
ται ήδη από τις 15/12/2021 να 
έχει καλύψει «το τρέχον ανώ-
τατο όριο των 6.999.999 δο-

λαρίων» σε πληρωμές προς 
τον εργολάβο, ενώ «η συνολι-
κή αναμενόμενη δαπάνη μέχρι 
το τέλος της σύμβασης είναι 

10.599.999 δολάρια. Η τρο-
ποποίηση της σύμβασης για 
αύξηση του ανώτατου ορίου 
κατά 3.600.000 δολάρια ανα-
μένεται να καλύψει τα έξοδα 
της απρόβλεπτης αύξησης των 
απαιτήσεων», τονίζει, χωρίς να 
κρύβει λόγια, ενώ σε άλλο ση-
μείο της απόφασης αναφέρε-
ται σε «αυξημένη ζήτηση για 
στρατηγική υποστήριξη θαλάσ-
σιων μεταφορών» μέσω Ελ-
λάδας και των τριών προανα-
φερόμενων λιμένων, που «θα 
αυξήσει τις δαπάνες γι’ αυτό 
το συμβόλαιο πέρα από αυτό 
που είχε αρχικά προβλεφθεί».

Τι αγοράζουν ως υπηρεσί-
ες οι Αμερικανοί στο πλαίσιο 
της εν λόγω σύμβασης; Όπως 
αναφέρει το ρεπορτάζ, συνε-
χή υποστήριξη S&RTS, φόρ-
τωση και εκφόρτωση πλοίων, 

παραλαβή και διάθεση φορτί-
ου, μεταφορά του, καταμέτρη-
ση και έλεγχο, εκτελωνισμούς 
και άλλες εργασίες, μέσω των 
λιμένων Πειραιά, Θεσσαλο-
νίκης και Αλεξανδρούπο-
λης, όλα «για την υποστήριξη 
των εθνικών και στρατηγι-
κών στρατιωτικών συμφερό-
ντων των Ηνωμένων Πολιτει-
ών», όπως αναφέρει η ίδια η 
USTRANSCOM στην απόφασή 
της. Σε άλλα σημεία της από-
φασης κάνει σαφές ότι οι Ένο-
πλες Δυνάμεις των ΗΠΑ που 
σταθμεύουν σε Ευρώπη και 
Αφρική (USAREUR-AF) «δι-
ευρύνουν τη στρατηγική τους 
τοποθέτηση» στην Ελλάδα, γε-
γονός που αυξάνει τη χρήση 
τέτοιων υπηρεσιών μέσω συμ-
βάσεων.
thepressproject.gr

∆ημοσίευμα φανερώνει τις βλέψεις σχεδίων 
των ΗΠΑ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
Εκτίναξη των πιστώσεων για 
διεκπεραιώσεις αμερικανικών δυνάμεων 
μέσω Ελλάδας αποτυπώνουν στοιχεία των 
Αμερικανών  



Η ΓΝΩΜΗ
17  ΜΑΡΤΙΟΥ 20228  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Νέα εποχή στα ακίνητα ορ-
μώμενη από τα υβριδικά μο-
ντέλα εργασίας και του νέου 
τρόπου ζωής μετά την πανδη-
μία. Σε πολύ υψηλά επίπεδα 
κυμάνθηκαν οι τιμές των ακι-
νήτων για το 2021, εκτροχι-
άζοντας επενδυτικές σκέψεις 
υποψήφιων αγοραστών αλ-
λά και τους προϋπολογισμούς 
όσων νοικοκυριών βρίσκονται 
σε ενοίκιο ή όσων υπολόγιζαν 
να προχωρήσουν σε μίσθωση 
κατοικίας.

 Η ενεργειακή κρίση σε συν-
δυασμό με τον πληθωρισμό 
αυξάνει το οικοδομικό κό-
στος. Η έρευνα που πραγμα-
τοποίησε το Pricefox η ελλη-
νική startup που προσφέρει 
online σύγκριση σε τιμές και 
καλύψεις για ασφάλεια αυτο-
κινήτου, παρουσιάζει την αύ-
ξηση στις τιμές των ακινήτων 
προς πώληση και ενοικίαση, 
σύμφωνα με τα στοιχεία  από 
το δίκτυο ηλεκτρονικών αγγε-
λιών Spitogatos.

Παράγοντες που 
οδηγούν σε ράλι των 
τιμών αγοράς και 
μίσθωσης

Έναυσμα στο ράλι τιμών 
φαίνεται να είναι η συσσωρευ-
μένη ζήτηση του αγοραστικού 
κοινού, όπου αντιτίθεται στην 
έλλειψη νέων οικοδομών την 
τελευταία δεκαετία. Όπως δεί-
χνουν αναλυτές και εκτιμήσεις 
της αγοράς, οι βασικότεροι πα-
ράγοντες που έχουν επηρεάσει 
τις τιμές αγοράς και μίσθωσης 
είναι η πανδημία, το χαμηλό 
κατά κεφαλήν εισόδημα και 
το ακριβό κόστος κατασκευής 
νέων οικοδομών. Η περίοδος 
της πανδημίας και τα συνεχή 
lockdown είχαν σοβαρές επι-
πτώσεις στην οικονομία της 
χώρας μας. 

Η μείωση του κατά κεφα-
λήν εισοδήματος στα νοικο-
κυριά ανάγκασε ένα μεγάλο 

ποσοστό της μεσαίας τάξης 
να αδυνατεί να προχωρήσει 
σε αγορά κατοικίας και όλο 
και περισσότεροι να στρέφο-
νται στην λύση του ενοικίου. 
Επιπλέον οι ραγδαίες αυξήσεις 
στα οικοδομικά υλικά που αγ-
γίζουν ακόμη και το 20%-30% 
και αύξηση στις τιμές των οι-
κοπέδων,  επηρεάζουν άμεσα 
τις ζητούμενες τιμές πώλησης.

Τι δείχνουν τα εγχώρια 
στατιστικά στοιχεία για 
τα ακίνητα

Σύμφωνα με στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος, η χώ-
ρα μας το 2020 σημείωσε 
άνοδο 4,3% στις τιμές των 
ακινήτων, έναντι της αύξησης 

7,2% που είχε το 2019. Η αγο-
ρά ακινήτων όμως όπως απο-
δείχθηκε, κατάφερε να επιτα-
χύνει το ρυθμό αύξησης των 
τιμών ακινήτων σε όλη τη επι-
κράτεια με ποσοστό 3,2% το 
πρώτο τρίμηνο του έτους από 
2,5% το τέταρτο τρίμηνο του 
2020. Μάλιστα η μεγαλύτερη 
αύξηση του 4ου τριμήνου του 
2021 σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2020, ση-
μειώθηκε στα Γρεβενά με πο-
σοστό αύξησης 19,70%, ενώ η 

μεγαλύτερη μείωση σημειώθη-
κε στην Άρτα με 9,60%. Όσον 
αφορά τις τιμές των ενοικί-
ων, η χαμηλότερη τιμή ανά τε-
τραγωνικό μέσο παρατηρείται 
στο Κιλκίς με 2,88€/τ.μ. και η 

υψηλότερη στη Χαλκιδική με 
30€/τ.μ.. 

Τι ποσοστό άγγιξαν οι 
διαφορές τιμών στις 
πωλήσεις ακινήτων στη 
Θράκη

Η αύξηση των τιμών πώ-
λησης ακινήτων μέσα σε έναν 
χρόνο στη Θράκη ανάμεσα στο 
4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέ-
ση με το τελευταίο τρίμηνο 
του 2021 αγγίζει το 5.45%. 
Ανάλογα με τον νομό παρατη-

ρούνται μεγάλες διακυμάνσεις 
όπως φαίνεται και στο παρα-
κάτω διάγραμμα. Οι τιμές με-
ταβάλλονται ανάλογα με την 
ειδικότερη τοποθεσία, αν είναι 
κοντά σε ΜΜΜ, αν είναι ανα-

καινισμένο ή ακόμα και αν έχει 
αυτόνομη θέρμανση. 

Τι ποσοστό άγγιξαν οι 
διαφορές τιμών στα 
ενοίκια στη Θράκη

Οι τιμές των ακινήτων προς 
ενοικίαση έχουν καταγράψει 
εκρηκτική αύξηση τα τελευταία 
χρόνια. Όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω γράφημα οι τιμές 
μίσθωσης ακινήτων από το 
4ο τρίμηνο του 2020 έως το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 

μειώθηκαν κατά 5.75% στη 
Θράκη. Στο παρακάτω γρά-
φημα φαίνονται αναλυτικά οι 
διαφορές στις τιμές ενοικίων 
σε διάφορα προάστια και πε-
ριοχές.  

Η πράσινη προσαρμογή 
των ακινήτων ανεβάζει 
τα κόστη κατασκευής

Πράσινη μετάβαση: Η πρό-
σφατη ανακοίνωση του πρω-
θυπουργού ότι από το 2023 
και μετά θα υπάρξει πλήρης 
απαγόρευση σε εγκατάσταση 
καυστήρων πετρελαίου θέρ-
μανσης, προαναγγέλλει μια 
σειρά μεταβολών που έρχο-
νται στην κτηματαγορά εξαι-
τίας της κλιματικής αλλαγής 

και της περιβαλλοντικής κρί-
σης. Αλλαγές που έχουν ήδη 
δρομολογηθεί από την Ευρω-
παϊκή Ένωση για την σωτηρία 
της βιοποικιλότητας με ορίζο-
ντα το 2030 στοχεύουν στη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τα οικοδο-
μήματα κατά 60%. Η πράσι-
νη προσαρμογή των ακινήτων 
όπως είναι φυσικό, θα ανεβά-
σει ακόμα περισσότερο το κό-
στος κατασκευής και τα οικο-
δομικά υλικά ενώ παράλληλα 
υπάρχει η ανησυχία από τους 
πολίτες για τις μεταπωλήσεις 
και ενοικιάσεις όσων ακινήτων 
δεν πληρούν τα κριτήρια που 
έχει θεσπίσει η ΕΕ.

  
*Μεθοδολογία έρευνας

 Η έρευνα πραγματοποιήθη-
κε από  το Pricefox την ελληνι-
κή startup που προσφέρει σύ-
γκριση σε τιμές και καλύψεις 
για φθηνή ασφάλεια αυτοκινή-
του. Το ερευνητικό πρόβλημα 
που εξετάζει αυτή η έρευνα εί-
ναι η συστηματική παρακολού-
θηση, καταγραφή και ανάλυση 

των τιμών ακινήτων (πώληση/ 
μίσθωση)  διαφόρων περιοχών 
στην Ελλάδα για την χρονική 
περίοδο από το 4ο τρίμηνο του 
2020- 2021. Η έρευνα βασί-
στηκε σε δευτερογενή ποσοτι-
κά δεδομένα (υφιστάμενα δε-
δομένα που έχουν συλλεχθεί 
ή/και δημοσιευθεί προκειμέ-
νου να τροφοδοτήσουν ένα ή 
περισσότερα ερευνητικά θέμα-
τα) που συλλέχθηκαν από τον 
ιστότοπο αγγελιών ακινήτων 
Spitogato.gr 

Τι να περιμένουμε το 2022 σε τιμές 
ακινήτων και ενοικίων στη Θράκη;

Ή ΑΥΞΉΣΉ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΉΣΉΣ 
ΑΚΙΝΉΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ 
ΣΤΉ ΘΡΑΚΉ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ 5.45%   

Όσο για τα ενοίκια μειώθηκαν κατά 5.75%  

Σε πολύ υψηλά επίπεδα κυμάνθηκαν οι τιμές των ακινήτων για το 
2021, εκτροχιάζοντας επενδυτικές σκέψεις υποψήφιων αγοραστών

Εθιμοτυπική συνάντηση με τη Γενική Πρό-
ξενο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη Σίβυλλα Μπέ-
ντικ είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημή-
τριος Πέτροβιτς. 
Ο κ. Πέτροβιτς ανέπτυξε τα ιδιαίτερα γεω-
στρατηγικά χαρακτηριστικά του Έβρου, κα-

θώς και όλες τις προοπτικές ανάπτυξης που 
προσφέρονται στην περιοχή. Ιδιαίτερη ανα-
φορά έγινε στον τουρισμό και τη γεωθερμία, 
ενώ η κ. Μπένιτκ έδειξε ενδιαφέρον για τους 
Εβρίτες που έζησαν και εργάστηκαν στη Γερ-
μανία και οι οποίοι γνωρίζουν τη γερμανική 
γλώσσα και νοοτροπία. 
Τη Γενική Πρόξενο συνόδευε ο Διευθυντής 
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου Γεώργιος Θεο-
δωράκης. 

Εθιμοτυπική συνάντηση με τη 
Γενική Πρόξενο της Γερμανίας

Είχε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς
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Σημαντικές κινήσεις προς 
τον τερματισμό του πολέμου 
στην Ουκρανία φαίνεται να 
διεξήχθησαν στο διαπραγμα-
τευτικό πεδίο, με προσχέδιο 
15 σημείων μεταξύ των δύο 
πλευρών να βλέπει το φως της 
δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν 
γνωστά μέσω δημοσιεύματος 
των Financial Times, το προ-
σχέδιο που κατάρτισαν Ρω-
σία και Ουκρανία περιλαμβά-
νει κατάπαυση του πυρός και 
αποχώρηση της Ρωσίας εάν 
το Κίεβο δηλώσει ουδετερότη-
τα και αποδεχτεί περιορισμούς 
όσον αφορά στις ένοπλες δυ-
νάμεις του, σύμφωνα με τρία 
άτομα που συμμετέχουν στις 
συνομιλίες.

Η προτεινόμενη συμφωνία, 
την οποία οι Ουκρανοί και Ρώ-
σοι διαπραγματευτές συζήτη-
σαν πλήρως για πρώτη φορά 
τη Δευτέρα θα περιλαμβάνει 
την παραίτηση του Κιέβου από 
τις φιλοδοξίες του να εντα-
χθεί στο ΝΑΤΟ και την υπόσχε-
ση να μην φιλοξενήσει ξένες 
στρατιωτικές βάσεις ή όπλα 
με αντάλλαγμα την προστα-
σία από συμμάχους όπως οι 
ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
η Τουρκία, όπως αναφέρουν 
οι πηγές.

Η φύση των δυτικών εγγυ-
ήσεων για την ασφάλεια στην 
Ουκρανία -και η αποδοχή τους 

από τη Μόσχα- θα μπορούσε 
ακόμη να αποδειχθεί μεγάλο 
εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμ-
φωνία, καθώς επίσης και το 
καθεστώς των ουκρανικών 
εδαφών που κατέλαβε η Ρω-
σία το 2014.

Η Μόσχα σε επίσημη τοπο-
θέτησή της μετά το δημοσίευ-
μα των Financial Times δήλω-
σε ότι είναι πολύ νωρίς για να 
αποκαλυφθούν πιθανές συμ-
φωνίες για την επίλυση του 
πολέμου στην Ουκρανία.

Παρά το γεγονός ότι Μόσχα 
και Κίεβο δήλωσαν την Τετάρ-
τη ότι είχαν σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά τους όρους συμ-
φωνίας, Ουκρανοί αξιωματού-
χοι παραμένουν επιφυλακτικοί 
σχετικά με το αν ο Ρώσος πρό-
εδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι 
προσηλωμένος σε μια ειρηνευ-
τική συμφωνία και ανησυχούν 
ότι η Μόσχα θα μπορούσε να 
κερδίσει χρόνο για ανασύνταξη 
δυνάμεων με σκοπό να συνε-
χίσει την επίθεσή της.

Ποια σημεία εμπεριέχει το 
προσχέδιο

Ο Μικαΐλο Ποντόλιακ, ανώ-
τερος σύμβουλος του Ου-
κρανού προέδρου Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι, δήλωσε στους 
Financial Times ότι οποιαδή-
ποτε συμφωνία θα περιλαμ-
βάνει «τα στρατεύματα της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας σε κά-

θε περίπτωση να εγκαταλεί-
ψουν τα εδάφη της Ουκρανί-
ας» που έχουν καταληφθεί από 
την έναρξη της εισβολής στις 
24 Φεβρουαρίου – δηλαδή τις 
νότιες περιοχές κατά μήκος της 
Αζοφικής και της Μαύρης Θά-
λασσας, καθώς και εδάφη ανα-
τολικά και βόρεια του Κιέβου.

Η Ουκρανία θα διατηρού-
σε τις ένοπλες δυνάμεις της, 
αλλά θα ήταν υποχρεωμένη 
να παραμείνει εκτός στρατι-
ωτικών συμμαχιών, όπως το 
ΝΑΤΟ, και να απέχει από τη 
φιλοξενία ξένων στρατιωτικών 
βάσεων στο έδαφός της. Δύο 
από τους ανθρώπους είπαν ότι 
η υποτιθέμενη συμφωνία πε-
ριλαμβάνει, επίσης, διατάξεις 
για την κατοχύρωση δικαιω-
μάτων για τη ρωσική γλώσσα 
στην Ουκρανία, όπου ομιλείται 
ευρέως, αν και τα ουκρανικά 
είναι η μόνη επίσημη γλώσσα. 
Η Ρωσία έχει παρουσιάσει την 
εισβολή της ως μια προσπά-
θεια να προστατεύσει τους ρω-
σόφωνους στην Ουκρανία από 
αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι 
«γενοκτονία» από «νεοναζί».

«Δεν υπάρχει πλέον αποτε-
λεσματικό σύστημα ευρωπαϊ-
κής ασφάλειας, το οποίο θα 

μεσολαβούσε το ΝΑΤΟ. Μόλις 
ξεκίνησε ένας σοβαρός πόλε-
μος στην Ευρώπη, το ΝΑΤΟ 
παραμερίστηκε γρήγορα», εί-
πε ο Ποντόλιακ. «Προτείνουμε 
ένα «ουκρανικό μοντέλο εγγυ-
ήσεων ασφαλείας», το οποίο 
συνεπάγεται την άμεση και νο-
μικά επαληθευμένη συμμετοχή 
ορισμένων εγγυήτριων χωρών 
στη σύγκρουση από την πλευ-
ρά της Ουκρανίας, εάν κάποιος 
παραβιάσει ξανά την εδαφική 
της ακεραιότητα», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία, πρόσθεσε ο 
Podolyak, ως μέρος οποιασ-
δήποτε συμφωνίας «θα δια-
τηρήσει οπωσδήποτε τον δι-
κό της στρατό». Υποβάθμισε 
επίσης τη σημασία της απα-
γόρευσης των ξένων βάσεων 
στην Ουκρανία, λέγοντας ότι 
αυτό ήδη αποκλείεται από την 
ουκρανική νομοθεσία.

Δύο από τα άτομα είπαν ότι 
η υποτιθέμενη συμφωνία πε-
ριελάμβανε επίσης διατάξεις 
για την κατοχύρωση δικαιω-
μάτων για τη ρωσική γλώσσα 
στην Ουκρανία, όπου ομιλείται 
ευρέως αν και η ουκρανική εί-
ναι η μόνη επίσημη γλώσσα. Η 
Ρωσία χαρακτήρισε την εισβο-
λή της ως μια προσπάθεια να 

προστατεύσει τους Ρωσόφω-
νους στην Ουκρανία από αυτό 
που ισχυρίζεται ότι είναι «γενο-
κτονία» από «νεοναζί».

Ο Ποντόλιακ δήλωσε ότι 
«τα ανθρωπιστικά ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
γλωσσικών θεμάτων, συζητού-
νται μόνο μέσα από το πρίσμα 
των αποκλειστικών συμφερό-
ντων της Ουκρανίας».

Το μεγαλύτερο σημείο 
εμπλοκής παραμένει η απαί-
τηση της Ρωσίας να αναγνω-
ρίσει η Ουκρανία την προσάρ-
τηση της Κριμαίας το 2014 και 
την ανεξαρτησία δύο αυτονο-
μιστικών κρατιδίων στην ανα-
τολική συνοριακή περιοχή του 
Ντονμπάς.

Όπως είπε ο Ποντόλιακ, η 
Ουκρανία έχει αρνηθεί μέχρι 
στιγμής, αλλά είναι πρόθυμη 
να συζητήσει τμηματικά το ζή-
τημα.

«Τα αμφισβητούμενα και 
συγκρουόμενα εδάφη είναι 
ξεχωριστή υπόθεση. Μέχρι 
στιγμής, μιλάμε για εγγυημέ-
νη απόσυρση από τα εδάφη 
που έχουν καταληφθεί από την 
έναρξη της στρατιωτικής επι-
χείρησης στις 24 Φεβρουαρί-
ου», όταν ξεκίνησε η εισβολή 

της Ρωσίας, είπε.

Μόσχα: Πολύ νωρίς 
για να αποκαλυφθούν 
πιθανές συμφωνίες

Είναι πολύ νωρίς να απο-
καλυφθεί οποιαδήποτε σει-
ρά πιθανών συμφωνιών με-
ταξύ Μόσχας και Κιέβου για 
την επίλυση του πολέμου στην 
Ουκρανία, δήλωσε σήμερα το 
απόγευμα ο εκπρόσωπος του 
Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, με-
τέδωσε το Reuters, επικαλού-
μενο το ρωσικό πρακτορείο ει-
δήσεων RIA.

Οι δηλώσεις του Ρώσου 
αξιωματούχου ήρθαν μετά 
το δημοσίευμα των Financial 
Times νωρίτερα σήμερα που 
ανέφερε ότι η Ουκρανία και 
η Ρωσία έχουν σημειώσει ση-
μαντική πρόοδο σε ένα προ-
καταρκτικό ειρηνευτικό σχέδιο 
15 σημείων.

Λαβρόφ: "Υπάρχει ελπίδα 
συμβιβασμού"

Ο ρώσος υπουργός Εξωτε-
ρικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλω-
σε ότι ορισμένες διατυπώσεις 
για συμφωνίες με την Ου-
κρανία είναι κοντά στην ολο-
κλήρωσή τους με το ουδέτε-
ρο καθεστώς για το Κίεβο να 
εξετάζεται "σοβαρά".

Ωστόσο, ο ίδιος είπε στο 
ειδησεογραφικό δίκτυο RBC 
ότι υπάρχουν και άλλα σημα-
ντικά ζητήματα, περιλαμβανο-
μένης της χρήσης της ρωσι-
κής γλώσσας στην Ουκρανία 
και της ελευθερίας του λόγου. 
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με 
την Ουκρανία δεν είναι εύκο-
λες, σημείωσε ο Λαβρόφ, αλλά 
πρόσθεσε ότι υπάρχει ελπίδα 
για συμβιβασμό. "Καθοδηγού-
μαι από τις αξιολογήσεις που 
μας δίνουν οι διαπραγματευ-
τές μας. Λένε ότι οι διαπραγμα-
τεύσεις δεν είναι εύκολες για 
προφανείς λόγους. Ωστόσο, 
υπάρχει κάποια ελπίδα επίτευ-
ξης συμβιβασμού", κατέληξε ο 
Λαβρόφ.
News247.gr
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Προσχέδιο 15 σημείων μεταξύ Ρωσίας και 
Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΡΩΣΙΑ ΣΉΜΕΙΩΝΟΥΝ 
ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ ΠΡΟΟΔΟ 
ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, 
ΚΑΘΩΣ ΕΝΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 
ΕΙΡΉΝΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΕ 15 ΣΉΜΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΉ 
ΔΉΜΟΣΙΟΤΉΤΑ      

Που συγκλίνουν οι δύο πλευρές

Στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος στην έκθεση Τροφίμων και 
Ποτών FOOD EXPO 2022 (Αθή-
να / 12-14-03-2022) τέθηκαν τα 
τοπικά προϊόντα του Έβρου και η 
εν γένει τοπική παραγωγή, πρωτα-
γωνιστώντας στην ημερίδα με θέ-
μα «Η διαπιστευμένη πιστοποίηση 
στα τρόφιμα, ως προστιθέμενη αξία 
στις εξαγωγές» που διοργάνωσε στο 
πλαίσιο της Έκθεσης το ΕΣΥΔ (Εθνι-
κό Σύστημα Πιστοποίησης). 

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου ο 

Έβρος ο Στέλιος Σαββίδης – μέλος 
του ΔΣ – χαιρέτισε την ημερίδα και 
επεσήμανε το γεγονός ότι «ο Έβρος 
είναι εδώ κα παράγει παρά τις δυ-
σκολίες», επισημαίνοντας όμως πα-
ράλληλα και την ανάγκη να επιλυ-
θούν πλέον χρόνια και χρονίζοντα 
προβλήματα, που δυσχεραίνουν την 
ανταγωνιστικότητα των τοπικών μας 
προϊόντων. Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινήθηκε και η πρόεδρος του Τμή-
ματος Υπηρεσιών του ΔΣ του Επιμε-
λητηρίου Έβρου Κυριακή Λεγγέτση, 
που παραβρέθηκε στη διοργάνωση. 

Εκ μέρους του ΕΣΥΔ, τόσο ο πρό-
εδρος του Κωνσταντίνος Κουρτά-
λης, όσο και ο διευθύνων σύμ-
βουλος του Χρήστος Νέστορας, 
ευχαρίστησαν το Επιμελητήριο 
Έβρου, αλλά ταυτόχρονα δεσμεύ-
τηκαν και για την ανάληψη πρω-

τοβουλιών συνεργασίας με το Επι-
μελητήριο Έβρου που θα έχουν ως 
στόχο την ανάδειξη των τοπικών 

προϊόντων και της θέσης τους στη 
διεθνή αγορά. 

Άλλωστε, προς τη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση υπάρχει και κυβερνη-
τικό ενδιαφέρον, που μεταφέρθηκε 
στην ημερίδα από την Γενική Γραμ-
ματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης Θέμιδα Ευτυχίδου. 

Σχολιάζοντας το αποτύπωμα της 
Έκθεσης, ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψί-
δης δήλωσε: «Για το Επιμελητήριο 
μας περιποιεί τιμή η συμμετοχή σε 
διοργανώσεις όπως η FOOD EXPO 
2022 και είναι μία θετική εξέλιξη 
στις συνεχείς προσπάθειες που κά-
νουμε για την ανάδειξη των τοπικών 
μας προϊόντων και κατ’ επέκταση 
την ενίσχυση της τοπικής μας οικο-
νομίας. Θεωρώ ότι έγινε ένα πολύ 
σημαντικό βήμα στον τομέα της συ-
νεργασίας μας με το ΕΣΥΔ και στο 
προσεχές διάστημα θα υπάρξουν 
πολλά και θετικά αποτελέσματα». 

FOOD EXPO 2022: Ο Έβρος στο επίκεντρο! 
Πρωταγωνίστησαν τα 
τοπικά προϊόντα του 
Έβρου και η εν γένει 
τοπική παραγωγή,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σουφλί : 11/03/2022
Αρ. Πρωτ. : 72173
 
Συστημικός  Α/Α: 187197
AΔΑ: ΩΤΖΦΟΡ1Υ-1ΝΞ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.

Πληροφορίες
Τηλέφωνο

Τηλεομοιότυπο
Ηλ. Ταχυδρομείο

: Ερμού 6
: 684 00
: Γιαννούλα Διαγκάκη
: 25540 22221
: 25540 22226
: das-sou@damt.gov.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Δασαρχείο Σουφλίου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης 
έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή 
(χαμηλότερη τιμή), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣH.ΔΗ.Σ.), για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαχείριση των διακένων για την αντιπυρική προστασία του δάσους 
& την βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας στο δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (πε-
ριοχή Πεσσάνης)», με κωδικό CPV 45262640-9 (Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος), κωδικό NUTS EL 511 και 
προϋπολογισμό 120.000,00 EΥΡΩ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%),

Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ. (www.damt.gov.gr. Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08/04/2022 το Δασαρχείο Σουφλίου παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13/04/2022.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25540 22221, στο τηλεομοιότυπο: 25540 22226 και στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο: das-sou@damt.gov.gr, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γιαννούλα Διαγκάκη.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 19/04/2022 και ώρα 14:00. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  Πέμπτη 28/04/2022 και 

ώρα 10:00.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 1 που δραστηριοποιούνται:
- σε έργα της κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/20082 
ή- είναι κάτοχοι του ειδικού πτυχίου Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) και που είναι 

εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-

βαση 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 παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

παρ. 1 (ε) και 3 του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προ-

σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξα-
σφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται 
η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κα-
τά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, εγγυητικής επιστολής συμμε-
τοχής, ύψους χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ (1.935,48 €) και ισχύ τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κωδ. ΣΑΕ 
275/1. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οι-
κοτόπων» με κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5033258, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδο-
μές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
3160/04-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΠΤ465ΧΙ8-ΧΞΛ) απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του 
ΕΤΠΑ και ΤΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω 
του ΠΔΕ (κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510008). Η θετική γνώμη προέγκρισης δημοπράτησης της Διαχειριστικής Αρχής 
ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί από τη Δ/νση Δασών Ν. Έβρου.

Σουφλί Σεπτέμβριος 2021
Η Αν. Δασάρχης

Γιαννούλα Διαγκάκη
ΤΕ Δασοπόνων με Α΄ βαθμό

   
 
 

Ε
ίναι γεγονός ότι ποτέ στην ιστο-
ρία της χώρας μας, μία πόλη δεν 
γνώρισε σε τόσο σύντομο χρο-
νικό διάστημα, σε μια μέρα θα 
έλεγα, την ημέρα υπογραφής 
της διάλυσης του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας, την γεωπολιτική, γεωοικονομική 
και γεωστρατηγική εκτίναξη της Αλεξανδρού-
πολης, άσχετα αν αυτή δεν αξιοποιήθηκε επί 
τριάντα ολόκληρα χρόνια. Από την πρώτη 
ημέρα επισημάνθηκαν οι δυνατότητες για 
ανάπτυξη που προσέφερε αυτή η απότομη 
αναβάθμιση της περιοχής. 

Από την τοπική υπηρεσία του ΟΣΕ, πι-
θανότατα και από άλλους φορείς, από τον 
Οκτώβρη του 1991 επισημάνθηκε η συγκυ-
ρία αφενός της διάλυσης του Συμφώνου 
της Βαρσοβίας και της ΕΣΣΔ και αφετέρου 
του εμφυλίου πολέμου στη Γιουγκοσλαβία. 
Συγκυρία που  αναδείκνυε δυνητικά το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης ως κέντρο του 
διαμετακομιστικού εμπορίου με τεράστια 
ενδοχώρα έως το Ελσίνκι σε συνθήκες πα-
γκοσμιοποιημένης οικονομίας που καταργεί 
τα σύνορα των κρατών  αλλά αναδείκνυε 
και τον σιδηροδρομικό άξονα Αλεξανδρού-
πολης -Ελληνοβουλγαρικών συνόρων ως 
ευρωπαϊκό εμπορικό άξονα. Έτσι μια πόλη 
και μια περιοχή, η Θράκη, αποκλεισμένη μέ-
χρι τότε από βορρά λόγω της ένταξης των 
χωρών σε δύο διαφορετικά μπλοκ βρέθηκε 
ξαφνικά μπροστά σε τεράστιες δυνατότητες. 

Όμως αντί της προσδοκώμενης ανάπτυ-
ξης συνέβη το εντελώς αντίθετο. Οι βιομη-
χανικές ζώνες Άβαντα, Κομοτηνής, Ξάνθης, 
ερήμωσαν. Το λιμάνι παρέμεινε αναξιοποί-
ητο, παρόλο που ο σιδηροδρομικός άξονας 
Αλεξανδρούπολης - Ελληνοβουλγαρικών 

συνόρων ανακαινίστηκε και 
εντάχθηκε από το 1992 στον 
Διευρωπαϊκό άξονα IΧ που θα 
συνέδεε τη Βαλτική (Ελσίνκι) 
με τη Μεσόγειο (Αλεξανδρού-
πολη), έχοντας κομβικά σημεία τη Μόσχα, 
την Αγία Πετρούπολη, το Κίεβο, και το Βου-
κουρέστι. Η Αλεξανδρούπολη, ο Έβρος και 
η Θράκη αποκόπηκαν σιδηροδρομικά από 
την υπόλοιπη χώρα, γεγονός πρωτοφανές 
για ευρωπαϊκή περιφέρεια που αποκάλυπτε 
και την παραγωγική τους απαξίωση. Πολλοί 
νέοι μετανάστευσαν σε ευρωπαϊκές χώρες 
για να εργαστούν.

 Όμως κατά κανόνα όταν η γεωπο-
λιτική αξία μιας περιοχής εκτινάσσεται, και 
για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συμβεί ένα 
κοσμοϊστορικό γεγονός, όπως αυτό της δι-
άλυσης του Συμφώνου της Βαρσοβίας και 
της ΕΣΣΔ, τότε, αν αυτή   δεν αξιοποιηθεί σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, άλλα ξένα συμφέ-
ροντα θα έλθουν να πληρώσουν το κενό ή 
εξελίξεις απρόσμενες, όπως π.χ. η ουκρανική 
κρίση από το 2014 ή η παραγωγή και εξαγω-
γή σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ μετά 
το 2016, πολύ πρόσφατα δηλαδή, σε σημείο 
ώστε μέσα σε λίγα χρόνια να καταστούν ο 
μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG παγκόσμια ξε-
περνώντας και το Κατάρ με αποτέλεσμα να 
αναζητούν αγορές, και θα ακυρώσουν τις 
προσδοκίες μας. 

Παρουσιάστηκε δηλαδή μια μοναδική και 
ανεπανάληπτη ευκαιρία για την πόλη, για τη 
Θράκη, αγνοήθηκε  κεντρικά, δεν αντέδρα-
σαν η τοπική κοινωνία, οι εκπρόσωποί της 
σε Κοινοβούλιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
και σήμερα η ευκαιρία αυτή μεταβάλλεται 
σε μπούμερανγκ. Στις περιπτώσεις αυτές, 

της ακραίας αβελτηρίας που 
επιδείχθηκε, η γεωπολιτική 
αναβάθμιση αντί να οδηγήσει 
στην ανάπτυξη της περιοχής, 
όπως θα μπορούσε να συμβεί 

εξ αρχής με την αξιοποίηση του λιμένα ως 
κέντρο του διαμετακομιστικού εμπορίου που 
θα σέβονταν την ποιότητα της ζωής των κα-
τοίκων, μπορεί  να μεταβληθεί σε μπούμε-
ρανγκ για την ποιότητα της ζωής τους και 
σε πυρηνικό εφιάλτη. 

 Έτσι η Αλεξανδρούπολη αντί να με-
ταβληθεί σε κέντρο διαμετακομιστικού εμπο-
ρίου με οικονομική ακτίνα μέχρι το Ελσίνκι, 
τη Μαύρη Θάλασσα, τη Ρωσία, περιμένει όχι 
έναν αλλά δύο τερματικούς σταθμούς LNG, 
με αποθηκευτικούς χώρους συνολικά 340 
χιλιάδων κ.μ. υγροποιημένου αερίου εντός 
της θάλασσας, με υποθαλάσσιο αγωγό πα-
ράλληλα προς τις καλύτερες ακτές της που 
θα συνδέει τους τερματικούς σταθμούς με 
το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου. Και το λιμάνι; Το λιμάνι ποτέ δεν θα 
γνωρίσει την ανάπτυξη που θα μπορούσε να 
προσλάβει. Η ιδιωτικοποίηση του λιμένα προ-
φανώς θα βελτιώσει τη σημερινή απαράδεκτη 
εικόνα του, θα προκύψει κάποιο μεταφορι-
κό έργο, όμως παράλληλα η εγκατάσταση 
στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ, στις οποίες 
σύμφωνα με τον Ν. 4660/2020 (ΦΕΚ 23Α) 
"...χορηγείται στην Κυβέρνηση των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών καθεστώς προτεραιότητας 
(ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση) του λι-
μένα Αλεξανδρούπολης...", θα τροχοπεδήσει 
την ολόπλευρη ανάπτυξη και αξιοποίησή του 
που προσδοκούμε, αφού οι ΗΠΑ έχοντας την 
προτεραιότητα θα μπορούν να καθορίζουν 
και τον βαθμό της αξιοποίησής του. Πλοία 

"κακόβουλων" δυνάμεων, όπως χαρακτηρί-
ζει η Ουάσινγκτον την Ρωσία και την Κίνα, 
θα μπορούν να ελλιμενίζονται;; Χειρότερο 
όλων όμως είναι η εγκατάσταση αμερικανι-
κής στρατιωτικής βάσης στην πόλη που στα 
πλαίσια του αμερικανορωσικού ανταγωνι-
σμού εμπεριέχει την απειλή του πυρηνικού 
ολέθρου, όπως αποδεικνύει ο πόλεμος στην 
Ουκρανία. 

Με τον Ν.4555/2018 περί «Μεταρρύθμι-
σης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης - Εμβάθυνσης της Δημοκρατίας 
- Ενίσχυσης της συμμετοχής κ.ά.» καθιερώ-
θηκε από τις αρχές του 2020 η δυνατότητα 
διεξαγωγής τοπικού ή περιφερειακού δημο-
ψηφίσματος. Όμως και αυτή η δυνατότητα 
αναιρέθηκε νομοθετικά με τον Ν.4674/20 
τον Μάρτιο του 2020. Δεν υπήρξε καμία 
αντίδραση σε πανελλήνιο επίπεδο. Στη χώρα 
μας η δημοκρατία λειτουργεί αποκλειστικά 
με τη μορφή της ψήφου δίκην λευκής επιτα-
γής ώστε να πάντα να καθορίζονται ερήμην 
των πολιτών. Χάθηκε δηλαδή η δυνατότητα 
να εκφραστεί η κοινωνία για τους τερματι-
κούς σταθμούς LNG. 

Τα θέματα που άπτονται της εθνικής 
ασφάλειας τα διαχειρίζεται κεντρικά η κυ-
βέρνηση. Είναι όμως ολοφάνερο ότι αν συ-
νέβαινε το αυτονόητο, δηλαδή να αξιοποι-
ηθούν οι δυνατότητες που προσέφερε στην 
Αλεξανδρούπολη η αναβάθμισή της από το 
1991 και εντεύθεν, δεν θα υπήρχε "χώρος" να 
απειλείται η πόλη με την περιβαλλοντική της 
υποβάθμιση, να υφίσταται πυρηνική απειλή 
και να απεμπολείται η πλήρης ανάπτυξη του 
λιμένα. Για αυτή την τεράστια καθυστέρηση 
των 23 και πλέον ετών, μέχρι το 2014, ποιός 
ευθύνεται; Ποιοί θα πρέπει να απολογηθούν;

Αναλύσεις

Ποιός ευθύνεται για την Αλεξανδρούπολη;

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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 E Λ Λ H N I K H  Δ H M O K P A T I A                                                                           Υ Π Π Ο Α  1 0 / 0 3 / 2 0 2 2  
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ  &  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ                                                            Α . Π . :  1 0 3 6 6 8  
Γ Ε Ν I K H  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α Ρ Χ A I O Τ Η Τ Ω Ν  &  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ                         

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Τ Η Σ  Μ Ε  Α Ρ Ι Θ .  Υ Π Π Ο Α / 8 8 8 4 4 / 0 2 - 0 3 - 2 0 2 2  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ  Σ Ο Χ  1 / 2 0 2 2   ( Α Δ Α :  9 8 Ι Κ 4 6 5 3 Π 4 - Μ Ω Θ )  

Η  Γ ε ν ι κ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η  Α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν  κ α ι  Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ς  Κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ς  τ ο υ  Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ  Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  κ α ι  
Α θ λ η τ ι σ μ ο ύ  α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  τ ην πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του  Ν.4765/2021 όπως ισχύουν, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων εξακοσίων σαράντα εννέα (1649) ατόμων, για χρονικό διάστημα 
απασχόλησης επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022, για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών, σε Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία και ειδικότητα, αριθμού ατόμων: 

Υπηρεσία 

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΕ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΥΕ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟΣ ΑΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

Εφορεία Αρχαιοτήτων  
Πόλης Αθηνών 150 27 2 27 206 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αιτωλοακαρνανίας και 
Λευκάδος 

14 1 1 3 19 

Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ανατολικής Αττικής 24 3  5 32 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αργολίδας 36 5  8 49 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αρκαδίας 5   1 6 
Εφορεία Αρχαιοτήτων  
Άρτας 6 1  1 8 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αχαΐας 10 3  4 17 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Βοιωτίας 8 2  2 12 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Γρεβενών 2  1 1 4 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δράμας 2 1 1 1 5 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δυτικής Αττικής 11 3 1 4 19 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου 94 3 1 6 104 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Έβρου 10 3 1 3 17 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ευβοίας 9 2 1 1 13 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ζακύνθου 4 1 1 1 7 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ηλείας 58 9  5 72 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας 34 5 1 2 42 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ηρακλείου 55 5 1 7 68 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Θεσπρωτίας 4  1 1 6 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων 9 2  2 13 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Καβάλας – Θάσου 14 3  4 21 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Καρδίτσας 3 1  1 5 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Καστοριάς 1 1 1 1 4 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κέρκυρας 23 4 1 3 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας 6 1 1 2 10 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς 5 1 1 2 9 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης 2 1 1 1 5 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας 32 7  3 42 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 71 2 1 4 78 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας 17 3 1 3 24 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας 12 1  1 14 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου 16 1 1 2 20 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου 4 1 1 2 8 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας 6 2  2 10 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας 20 1  2 23 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης 5 1 1 1 8 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων 12 2 1 3 18 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας 10   2 12 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 1   1 2 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας 17 1 1 2 21 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης 24 2  2 28 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας 11 2 1 1 15 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου 9 2 1 2 14 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης 4  1 2 7 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου – Ικαρίας 14 3 1 4 22 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών 8 3 1 2 14 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων 2  1 2 5 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας 5 1  2 8 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας 2 1 1 1 5 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος 40 5 1 5 51 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους 16  1 3 20 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων 11 1 1 2 15 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 4 1 1 2 8 
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας 3 1 1 2 7 
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 3  1 1 5 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 93 4 1 5 103 
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας 9 2  2 13 
Επιγραφικό Μουσείο 2 1 1  4 
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 40 3 1 2 46 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 60 3  4 67 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 30 1  3 34 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και Λευκός  
Πύργος 50 2 1 5 58 
Νομισματικό Μουσείο 3  1 1 5 
Μουσείο Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού 5 3   8 
Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων 
"Φοίβος Ανωγειανάκης" – Κέντρο Μουσικολογίας 1 1 1  3 
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Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 
Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται αναλυτικά στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/88844/02-03-2022 
Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 98ΙΚ4653Π4-ΜΩΘ) αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση 
έκδοσης «09-12-2021» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-01-2022». 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
https://sox.culture.gov.gr  ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση 
→ Απασχόληση στο δημόσιο τομέα https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aiteseis-proslepses-
prosopikou-sto-upourgeio-politismou-kai-athletismou. Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι διάρκειας 10 ημερών και θα αρχίσει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης/ανάρτησης της ανακοίνωσης. Για το ακριβές χρονικό διάστημα (ημέρες & ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα 
δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr και στο 
σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση και τα 
Παραρτήματα στους προαναφερόμενους ιστότοπους καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Πολυξένη Αδάμ - Βελένη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
   

Πάτρα    16    /  3   / 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων 1) Φιλολογίας και 
2) Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.  

   ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 

με γνωστικό αντικείμενο «Διαλεκτολογία – Φωνητική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 537/10.3.2022
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 14.3.2022)
ΑΔΑ: 6ΡΞΣ469Β7Θ-ΒΗΣ                    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 26409
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνω-

στικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Εφαρμογές».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 537/10.3.2022
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 14.3.2022)
ΑΔΑ: 6ΕΖ9469Β7Θ-8ΝΙ                            
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 26408
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις 

είναι στις    17   /   5   /   2022
   Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρί-

ση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://
apella.minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τη-
λέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

   
Φιλολογίας    
e-mail: philsec@upatras.gr                    
Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
τηλ.: 2610 969757-760
Μαθηματικών 
e-mail: secr-math@math.upatras.gr
Ιστότοπος: www.math.upatras.gr
τηλ.: 2610 996735

          Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟ-

ΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αλεξανδρούπολη 16-03-2022
Αριθ. Πρωτ.: τ.τ 1718  

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
κάτω των ορίων για την ανάθεση Υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων  
της Π.Ε. Έβρου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού 
προϋπολογισμού 264.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.  

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Ανοικτό, μει-
οδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τι-
μής), ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση Υπηρεσιών 
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Έβρου για διάστημα είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών, με σφραγισμένες προσφορές. Ο  συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ, 
(264.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(CPV 90910000-9 – Υπηρεσίες Καθαρισμού, NUTS: EL511)
1. Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οι-

κονομικού 
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 25513-57215, 50570,  FAX: 25513-50404
E−mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr 
Website: www.pamth.gov.gr 
2. Αριθμός προκήρυξης: 05/2022
3. Είδος σύμβασης : Υπηρεσία καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Έβρου 

για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, Η πληρωμή του αναδόχου θα 
γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

4. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
Η παρούσα περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης 

θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του ιστοτόπου της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονία & Θράκης στη διεύθυνση http://www.pamth.
gov.gr, από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από το 
πρόγραμμα Διαύγεια και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο-
σίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr .

5. Ημερομηνία έναρξης προσφορών: 17-03-2022, ημέρα Πέμπτη ώρα 
12:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 
01-04-2022, ημέρα Παρασκευή ώρα 12:00 π.μ. 

6. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 07-03-2022 ημέρα Πέ-

μπτη και  ώρα 09:00 π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), 
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην Αλεξαν-
δρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείο.

7. Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Έλληνες πολίτες που 

ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, β. 
Αλλοδαποί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του δι-
αγωνισμού, γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν δρα-
στηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, δ. Συνεταιρισμοί  
που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, 
ε. Ενώσεις - Κοινοπραξίες ασφαλιστών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
και ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Εναλλακτικές προσφορές.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
9. Εγγυήσεις συμμετοχής.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής απαιτείται σε ποσοστό 1% τις προϋ-

πολογισθείσας αξίας, προ ΦΠΑ.
10. Ισχύς των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους διακόσιες 

σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.
Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις 

Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.
12. Πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυν-

θούν στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), 
Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών  στα τηλέφωνα: 
25513-57215, 25513-50570, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

Αλέξιος Πολίτης
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 SUDoKU

8 3 9

7 9 5

6 4 7

9 8 5 1

5 1 6 8

4 7 2 5

6 3 1

9 7 2

7 4 9

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Mar 16 09:09:06 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar 15 09:19:34 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 5

7 2 4 1 3

4 3 2

2 5 6 4

1 4 2

9 8 7 5

1 9 3

4 3 6 7 1

5 3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.45)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Mar 16 09:09:09 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. "Γρήγορα" έχει όποιος αντιδρά αστραπιαία.
2. Ροδίτικη σαμπάνια — Ξύλο… πολυτελείας 
— Ανεφοδιάζει το στρατό ξηράς (αρχικά).
3. Συνεχόμενα στο… λούκι — Μοντέλο της 
η Ασκόνα — Και διπλή… μπαίνει στα ταξί.
4. Κεραία ιστιοφόρου — Δεν είναι τα χέρια 
του εργάτη — Μισή… αξία.
5. Η καμπύλη που διαγράφει βλήμα — Φυ-
σιολογικά… ρήματα.
6. Τζον…: Αμερικανός φιλόσοφος και παιδα-
γωγός — Κι έτσι το Κοσσυφοπέδιο.
7. Αβγό (αρχ.) — Ελληνίδα μυθιστοριογρά-
φος — Στέλνει πυραύλους στο Διάστημα.
8. Κρεβάτι… εκστρατείας — Μεγάλη ομάδα 
της Μαδρίτης.
9. … Λίζα: η "Τζοκόντα" — Οι αυτονομιστές 
αντάρτες της Σρι Λάνκα — Έρημος μεταξύ 
Ινδίας και Πακιστάν.
10. Αρχικά ενός Όπλου μας — Καρπός ενός 
οπωροφόρου δέντρου — "Ανέδειξε" πολ-
λούς ποδοσφαιριστές μας.
11. Προϊόν… βρασμού — Τουριστική περι-
οχή του Ηρακλείου Κρήτης — Περιέχονται 
στο… μάτι.
12. Την πετάει… ο ανόητος — Φευγάλα 
(ουδ.).

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια τουρίστρια μπαίνει με φόρα σε ένα μαγαζί 

με τουριστικά είδη και λέει στον πωλητή με σπα-

στά ελληνικά:

- Γκρήγκορα, καλέ! Βοητήστε με! Ένας καρχαρί-

ας κυνηγκάει να φάει τον άντρα μου!

Ο πωλητής σαστίζει και προσπαθεί να σκεφτεί 

τι μπορεί να κάνει. Η τουρίστρια αναστατωμέ-

νη του λέει:

- Μα καλά, τι αργκείτε τόσο; Ντόστε μου ένα 

ένκρωμο φιλμ και γκρήγκορα!!

                        * * * * * *

Πήγαινε ένας τύπος κάθε μέρα στο μπαρ και 

παράγγελνε τρεις μπύρες.

Ο μπάρμαν, κινούμενος από περιέργεια, τον ρώ-

τησε γιατί το κάνει αυτό.

-Να: μία είναι για μένα, μία είναι για τον αδελ-

φό μου που υπηρετεί στην Κρήτη και μία για τον 

αδελφό μου που δουλεύει στην Γερμανία.

Ο τύπος πάντα ερχόταν και έπινε τρεις μπύρες, 

ώσπου μία μέρα πάει και ζητά μόνο δύο μπύρες !

Ο μπάρμαν, που τον ήξερε πια, τόνε ρωτάει:

-Φιλαράκο, λυπάμαι πολύ, τι συνέβη;

-Να μωρέ, απλά εγώ έκοψα το ποτό.

Συστατικά 
• 3 κούπες αλέυρι που φουσκώνει
• 1 κούπα βούτυρο
• 2 κούπες ζάχαρη
• 4 αυγά
• 1/2 κούπα χυμό πορτοκάλι
• 1 κουταλιά ξύσμα πορτοκαλιού
• 1 κουταλάκι σόδα

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Το κέικ πορτοκαλιού είναι ένα καταπληκτικό γλυ-

κό, απλό και πολύ δημοφιλές. Για να το φτιάξου-
με ακολουθούμε την παρακάτω απλή συνταγή.

• Στο μπολ του μίξερ χτυπάμε το βούτυρο με τη 
ζάχαρη. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα αυγά, το 
χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού.

• Τέλος, προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι και τη 
σόδα, αφού τα κοσκινίσουμε.

• Χτυπάμε το μίγμα αυτό για 3 λεπτά στην μεσαία 

ταχύτητα.
• Βάζουμε το μίγμα σε μία φόρμα για κέικ καλά 

βουτυρωμένη και ψήνουμε στους 175 βαθμούς 
για 1 ώρα.

• Για να δούμε αν έχει γίνει το κέικ βουτάμε ένα 
μαχαίρι μέσα στο κέικ, και αυτό θα πρέπει να 
βγαίνει "καθαρό"

• Μόλις το κέικ μας είναι έτοιμο, το βγάζουμε από 
το φούρνο, και το αφήνουμε να κρυώσει λίγο 
πριν προσπαθήσουμε να το βγάλουμε από τη 
φόρμα. Θέλει προσοχή για να μη χαλάσει το σχή-
μα του κέικ!

• Σερβίρουμε το κέικ πορτοκαλιού με πασπαλισμένη 
ζάχαρη άχνη, και είναι έτοιμο να το απολαύσουμε!

• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Εύκολο κέικ πορτοκαλιού

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Στερώ το νόμιμο κύρος — Οπισθοφύλακας 
σε ποδοσφαιρικό αγώνα.
2. Φορητή κούνια βρέφους — Μεγάλη πόλη 
του Καναδά.
3. Ρωτάει… περίεργα — Ίδρυσε τον Ερυθρό 
Σταυρό — Σιωπηλή… ματιά.
4. Εργαλείο γεωργού — Λουκάς…: κοινωνιολό-
γος και πολιτικός (1865-1933).
5. Έζρα…: Αμερικανός ποιητής — Μονάδα ευ-
αισθησίας φωτογραφικού φιλμ.
6. Επιφώνημα παρακίνησης — Σε σχήμα "Χ", 
σταυρωτά.
7. Κι έτσι ο κασσίτερος — Η φωνή του βατράχου.
8. Διπλό… θυμίζει παλιά, Ιταλίδα σταρ — … ντε 
Λουτσία: διάσημος κιθαρίστας — Δεν υπάρχει 
δεύτερη.
9. Ιταλός λόγιος — Όμορφες γυναίκες του μω-
αμεθανικού παραδείσου — Τα διπλά του… κάλ-
λους.
10. Εκκρίνεται από ειδικούς αδένες — Τα αι-
θέρια χρησιμοποιούνται και στη φαρμακευτική.
11. Τραγούδι του Κώστα Χατζή — Ανήκει στα 
καλλυντικά.
12. Εδώ… και στο Παρίσι — Αμεταχείριστα… 
ρούχα.
13. Ασημόχρωμο ψάρι — Παλιό, ασιατικό βα-
σίλειο.
14. Τροχοφόρο μεταφορικό μέσο που το σέρ-
νουν άλογα — Θέρετρο της Αχαΐας.
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Ξανά μαζί μας η Κοινωνική ταινία, «Σμύρνη 
μου Αγαπημένη» του Γρηγόρη Καραντινάκη (Η 
Χορωδία του Χαρίτωνα) με τους Μιμή Ντενίση, 
Λεωνίδα Κακούρη, Μπουράκ Χακί, Κρατερό Κα-
τσούλη, Ταμίλλα Κουλίεβα, κ.ά

Υπόθεση: H Filio Williams, μία ηλικιωμένη Ελ-
ληνοαμερικανίδα, σπεύδει στη Μυτιλήνη με την 
εγγονή της Helen, για να συμπαρασταθεί στους 
Σύριους πρόσφυγες. Κανείς δεν ξέρει την κατα-
γωγή της, κανείς δεν ξέρει ότι η Σμυρνιά γιαγιά 
της Φιλιώ Μπαλτατζή βρέθηκε κάποτε στο ίδιο 
νησί κατατρεγμένη και προσφυγοπούλα. Το τε-
φτεράκι με τις συνταγές της συνονόματης για-
γιάς ξετυλίγει την πολυτάραχη ιστορία 
της κοσμοπολίτικης οικογένειας 
Μπαλτατζή, όπως διαμορφώ-
νεται από τις τραγικές διε-
θνείς εξελίξεις που καθό-
ρισαν τη μοίρα ολόκληρων 
λαών. Διαφορετικές γενιές 
γυναικών της ίδιας οικογέ-
νειας ενώνονται στον χώρο 
και τον χρόνο, μέσα από τα 
νήματα της ιστορίας. Παρόν και 
παρελθόν γίνονται ένα.

Έρχεται η Περιπέτεια 
Δράσης, «Ο Μεσάζοντας» 
του Μαρκ Γουίλιαμς (Ο 
Σύμβουλος, Έντιμος Κλέ-
φτης) με τους Λίαμ Νίσον, 
Έινταν Κουίν, Έμι Ρέιβερ-
Λάμπμαν, Τέιλορ Τζον Σμιθ, 
Κλερ βαν ντερ Μπουμ & 
Γκαμπριέλα Σένγκος...

Υπόθεση: O Τράβις 
Μπλοκ λειτουργεί παρα-
σκηνιακά για λογαριασμό 
του FBI, έχοντας ως απο-
στολή να μεσολαβεί για να 
σώζει μυστικούς πράκτο-
ρες από επικίνδυνες κα-
ταστάσεις. Όταν βρεθεί 

μπλεγμένος στα δίχτυα 
μιας νοσηρής συνομωσί-
ας, αρχίζει να αναρωτιέται 
πού βρίσκεται η αλήθεια. 
Μία αλήθεια που μπορεί 
να κλονίσει ακόμα και τον 
κώδικα τιμής του. Μία κα-
ταιγιστική περιπέτεια χάρη 
σε μία ακόμα απολαυστι-
κή ερμηνεία του ακούρα-
στου Λίαμ Νίσον, που ξέρει 
να παίρνει την κατάσταση 
στα χέρια του, όπως κανείς 
άλλος, προσφέροντας μας 
αξέχαστες σκηνές δράσης 
που μας επιφυλάσσει.

Δράση στο φουλ με 
τον «Μεσάζοντα» 

Ξανά κοντά μας η απόλυτη 
επιτυχία της χρονιάς, η υπο-
ψήφια για Oscar Περιπέτεια, 
«Spider-man: No Way Home» 
του Τζον Γουάτς (Clown, Η 
Καταδίωξη, Spider-Man: Η 
Επιστροφή στον Τόπο του, 
Spider-man: Μακριά Από τον 
Τόπο του) με τους Τομ Χόλαντ, 
Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ζε-
ντάγια, Τζέικομπ Μπάταλον, 
Γιον Φαβρό, Μαρίζα Τομέι, Άλ-
φρεντ Μολίνα, Γουίλεμ Ντα-
φόε, Τζέιμι Φοξ, Τζ. Κ. Σίμονς 
& Μπένεντικτ Γουόνγκ...

Υπόθεση: Για πρώτη φορά 
στην κινηματογραφική ιστο-
ρία του Spider-Man, η ταυ-
τότητά του αποκαλύπτεται, 

φέρνοντας τις ευθύνες του 
ως Super Hero σε πόλεμο με 
την κανονικότητα στη ζωή του 
και θέτοντας αυτούς που αγα-
πά περισσότερο σε κίνδυνο. 
Όταν απευθύνεται στον Δρ. 
Strange να τον βοηθήσει με 
την αποκατάσταση του μυστι-
κού του, το ξόρκι ανοίγει μια 
πόρτα στον κόσμο που επι-
τρέπει να ελευθερωθούν οι 
πιο δυνατοί εχθροί που έχει 
αντιμετωπίσει ποτέ ο Spider-
Man σε κάθε σύμπαν. Τώρα, ο 
Πίτερ πρέπει να ξεπεράσει την 
πιο μεγάλη πρόκληση, που θα 
αλλάξει για πάντα το δικό του 
αλλά και το μέλλον του Πολυ-
σύμπαντος.

Οι νέες περιπέτειες του 
Spiderman

Μαζί μας και η ταινία Κινουμένων Σχε-
δίων, «Πάντα στο Κόκκινο» της Ντόμι Σι με 
τους Πέγκυ Μανωλά, Βίκυ Νικολαΐδου, Ερι-
έττα Σαούγκου, Λυδία Τζανουδάκη, Μαρ-
τίνα Δημοπούλου, Χρήστο Πλαΐνη, Βούλα 
Κώστα, Παναγιώτη Κλάδη, Πηνελόπη Σκαλ-
κώτου, Έλλη Πρόκου, Σοφία Καψαμπέλη, 
Μαρία Ζερβού, Χρήστο Συριώτη, Σω-
τήρη Δούβρη & Μιχάλη Βλαβιανό 
στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Η Mei Lee, μια 
13χρονη έφηβη που εντελώς 
ξαφνικά μεταμορφώνεται σε γι-
γάντιο κόκκινο πάντα κάθε φορά  
που ενθουσιάζεται (πράγμα που 
συμβαίνει ΠΑΝΤΑ). Η υπερπροστα-
τευτική, αν όχι κάπως αυταρχική μη-
τέρα της Mei Lee, την Ming, που μπλέκει 
συνεχώς στα πόδια της κόρης της, ό,τι χει-
ρότερο, δηλαδή, μπορεί να συμβεί σε μια 
έφηβη. Η νέα ταινία των Disney και Pixar 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ είναι σε σκηνοθε-
σία της Domee Shi, που κέρδισε Όσκαρ 
το 2018 για την μικρού μήκους ταινία της, 
«Bao».

Παιδική περιπέτεια «στο κόκκινο» «Σμύρνη μου αγαπημένη», η επιστροφή 

Cinema

Παρασκευή: 18:45, 
Δευτέρα: 19:00, 

Τρίτη: 22:00.

Σάββατο, 
Κυριακή: 16:30,
 Τετάρτη: 16:15.

«Η ζωή μου είναι αρκετά δομημένη. Ξυπνάω πάντα μεταξύ 4 και 6 το πρωί, διαβάζω ή κάνω 
διαλογισμό σχετικά με συγκεκριμένα πράγματα ή όνειρα και ιδέες που θέλω να βγάλω προς τα 

έξω. Η ψευδαίσθηση του ελέγχου ηρεμεί το μυαλό μου, μάλλον 
Will Smith - Ηθοποιός

Έρχεται η υποψήφια για 6 
Oscar & βραβευμένη με Χρυσή 
Σφαίρα Κοινωνική ταινία, «Η Μέ-
θοδος των Γουίλιαμς» του Ρεϊνάλ-
ντο Μάρκους Γκριν (Monsters and 
Men, Good Joe Bell) με τους Γου-
ίλ Σμιθ, Άνζανου Έλις, Σενάγια Σί-
ντνεϊ, Ντέμι Σίνγκλετον, Τόνι Γκόλ-
ντουιν & Τζον Μπέρνταλ...

Υπόθεση: Εξοπλισμένος με ένα 
ξεκάθαρο όραμα και ένα παράτολ-
μο σχέδιο 78 σελίδων, ο Ρίτσαρντ 
Γουίλιαμς είναι αποφασισμένος να 
γράψει ιστορία μαζί με τις κόρες 
του, Βένους και Σερένα. Με σκλη-
ρές προπονήσεις στα εγκαταλε-
λειμμένα γήπεδα της Καλιφόρνια, 
τα δύο ακατάβλητα κορίτσια σφυ-
ρηλατήθηκαν από την ανυποχώ-

ρητη αφοσίωση του πατέρα τους 
και την ισορροπημένη προσέγγιση 
της μητέρας τους, για να αντιμε-
τωπίσουν ανυπέρβλητα εμπόδια 
και να ξεπεράσουν κάθε προσδο-
κία. Ο δύο φορές υποψήφιος για 
Όσκαρ Γουίλ Σμιθ πρωταγωνιστεί 
στη συναρπαστική αληθινή ιστο-
ρία του προπονητή, μέντορα και 
πατέρα που μας χάρισε τις θρυ-
λικές τενίστριες Βένους και Σε-
ρένα Γουίλιαμς. Η ταινία διηγείται 
την πραγματική ιστορία μιας οι-
κογένειας που χάρη στην ακλό-
νητη θέληση και πίστη ανέθρεψε 
στους κόλπους της δύο από τους 
μεγαλύτερους θρύλους στον πα-
γκόσμιο πρωταθλητισμό.

Έρχεται η υποψήφια για 6 Oscar 
«Μέθοδος των Γουίλιαμς»

Πέμπτη, 
Σάββατο: 19:00, 
Κυριακή: 22:15.

Παρασκευή: 22:00, 
Κυριακή, 

Τετάρτη: 19:00.

Ταινίες για όλα τα γούστα αυτή την εβδομάδα στα «Ηλύσια» 

Πέμπτη, 
Σάββατο, Δευτέρα, 

Τετάρτη: 22:15, 
Τρίτη: 19:30
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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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551028830

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

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

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

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  09:50 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 21:10
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:25 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:35 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 19:30

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΠΕΜΠΤΗ:  15:35 - 17:40 - 21:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

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

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

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
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
Μοναστηριώτου Διαμαντίδου  Βενιζέλου 
54 (όπισθεν ΟΤΕ)  ✆ 2551024266                  

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζησίδης Παναγιώτης Βασ. Κωνσταντίνου 36 
✆2552112450

Σίγουρα δεν είναι λίγες οι φορές που αφού 
πλύνατε το αγαπημένο σας μπλουζάκι, συνει-
δητοποιήσατε ότι οι κίτρινοι λεκέδες ή τα λευκά 
στίγματα από τον ιδρώτα και το αποσμητικό, 
είναι ακόμα εκεί! Εμείς βρήκαμε απλές και εύ-
κολες λύσεις για να μη χρειαστεί να πετάς τη 
μπλούζα σου κάθε 2 ή 3 εβδομάδες!

Οι κίτρινοι λεκέδες δημιουργούνται συνή-
θως από την αντίδραση ανάμεσα στο αλουμί-
νιο, που εμπεριέχεται στα αποσμητικά σπρέϋ, 
και τον ιδρώτα. Ένας εύκολος τρόπος για να 
εξαφανίσουμε τους αντιαισθητικούς λεκέδες 
από τα λευκά μπλουζάκια είναι ο εξής:

Σε μια λεκάνη βάζουμε 1 λίτρο ζεστό νερό, 
λίγο απορρυπαντικό πιάτων και 1 κουταλιά-
αμμωνία σκόνη. Τοποθετούμε το λεκιασμένο 
κομμάτι από το μπλουζάκι στη λεκάνη και τρί-
βουμε. Αφαιρούμε από τη λεκάνη και αφήνου-

με για 15 λεπτά. Πλένουμε στη μέγιστη δυνατή 
θερμοκρασία σύμφωνα με τις οδηγίες της ετι-
κέτας. Αν, αφού πλυθεί, ο λεκές έχει εξαφανι-
στεί, τότε στεγνώνουμε κανονικά. Σε περίπτω-
ση που ο λεκές παραμένει, επαναλαμβάνουμε 
τη διαδικασία πριν στεγνώσει το ρούχο.Για τα 
λευκά σημάδια στα σκουρόχρωμα μπλουζάκια 
ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Αναμειγνύουμε μισή κούπα χλιαρό νερό 
με μισή κούπα λευκό ξύδι και λίγο υγρό πιά-
των. Εφαρμόζουμε το μείγμα στο σημείο που 
θέλουμε και τρίβουμε. Αφήνουμε 15 λεπτά 
να δράσει το μείγμα και ξεπλένουμε με χλι-
αρό προς κρύο νερό. Τοποθετούμε στο πλυ-
ντήριο. Αν στο τέλος της πλύσης, ο λεκές έχει 
καθαρίσει, στεγνώνουμε κανονικά. Αν ο λεκές 
παραμένει, ρίχνουμε μόνο λίγο λευκό ξύδι και 
το ξαναπλένουμε στο πλυντήριο.

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, το Εξάγωνο Ερμή-
Ουρανού που σχηματίζεται σήμε-
ρα, θα σου δώσει την ευκαιρία να 
ξεφύγεις επιτέλους, από την ρου-
τίνα σου και να αρχίσεις να ηρεμή-
σεις, ώστε να βρεις χρόνο να ασχο-
ληθείς και λίγο με τον εαυτό σου!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, ο Ουρανός στο δι-
κό σου Ζώδιο, σχηματίζει Εξάγωνο 
με τον Ερμή σήμερα και υπόσχε-
ται να σου χαρίσει μια ανέλπιστα 
εξαιρετική και ευχάριστη περίοδο. 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, το Εξάγωνο Ερ-
μή-Ουρανού που διαμορφώνεται 
σήμερα σηματοδοτεί εξαιρετικά 
θετικές και απρόσμενες εξελίξεις, 
που θα βοηθήσουν πολύ, στην τε-
λειοποίηση της κοινωνικής σου ει-
κόνας και υπόστασης! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, το Εξάγωνο Ερ-
μή-Ουρανού που διαμορφώνεται 
σήμερα σηματοδοτεί εξαιρετικά 
θετικές και απρόσμενες εξελίξεις, 
που θα βοηθήσουν πολύ, στην τε-
λειοποίηση της κοινωνικής σου ει-
κόνας και υπόστασης
 
ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, το Εξάγωνο Ερ-
μή - Ουρανού που σχηματίζεται 
σήμερα, θα σε βοηθήσει πολύ να 
αναλύσεις και να κατανοήσεις τις 
βαθιές σκέψεις σου, τις πραγματι-
κές σου επιθυμίες 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, το γεγονός ότι Ερ-
μής απέναντι σου, σχηματίζει Εξά-
γωνο με τον Ουρανό σήμερα, είναι 
σαφώς ένα πολύ θετικό στοιχείο 
για σένα, αφού θα σου δώσει την 
απρόσμενη ευκαιρία να έρθεις σε 
επαφή με αγαπημένα σου πρό-
σωπα, 

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, το σημερινό Εξάγωνο 
Ερμή – Ουρανού, σου δίνει την 
ανέλπιστη δυνατότητα και ευκαι-
ρία, να πραγματοποιήσεις όλες τις 
επιθυμίες σου, ιδίως σε θέματα 
που αφορούν καθημερινότητα, ψυ-
χική ηρεμία!
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, μια εξαιρετι-
κά τυχερή όψη για το ζώδιό σου, 
πραγματοποιείται σήμερα και φυ-
σικά πρόκειται για το Εξάγωνο Ερ-
μή – Ουρανού! Η σημερινή ημέρα 
λοιπόν, θα σου δώσει την ευκαιρία 
να κοινωνικοποιηθείς, να εκμεταλ-
λευτείς στο έπακρο την τύχη σου, 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη σήμερα, ο Ερμής σχη-
ματίζει Εξάγωνο με τον Ουρανό 
και εσύ θα καταφέρεις να τονώ-
σεις και να βελτιώσεις όλους τους 
σημαντικούς τομείς της ζωής σου! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, το ευνοϊκό Εξά-
γωνο Ερμή – Ουρανού που δια-
μορφώνεται σήμερα, στρέφει το 
ενδιαφέρον σου, στις διαπροσω-
πικές σου επαφές και επικοινωνίες! 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε το Εξάγωνο Ερ-
μή – Ουρανού που σχηματίζεται 
σήμερα, θα σου δώσει μία ανέλ-
πιστη ευκαιρία να βελτιώσεις τις 
συνθήκες που επικρατούν στην 
ζωή σου 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, το Εξάγωνο του Ερ-
μή στο Ζώδιο σου με τον Ουρανό, 
που διαμορφώνεται σήμερα, ενερ-
γοποιεί τους πιο θετικούς σημα-
ντικούς τομείς της ζωής σου και 
βελτιώνει απόλυτα, σχεδόν τελει-
οποιεί, τις διαπροσωπικές σου σχέ-
σεις και συναναστροφές! 

Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο δωματίων στον 
Άγιο Βασίλειο. 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπά-
νιο, πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος.
Τηλ. επικοινωνίας και πληροφορίες 
στο:  6943032444

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Αλέξιος, Αλεξία, Πατρίκιος, 
Πατρικία.

Πώς να αφαιρέσετε τους 

λεκέδες από ιδρώτα και 

αποσμητικό
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Του Γιώργου Πανταζίδη
Ό,τι με κόπο και ιδρώτα χτίζει ο 

Μιχάλης Φλώρος, που ανέλαβε εδώ 
και ενάμισι μήνα, για να βγάλει την 
ομάδα από το αγωνιστικό αδιέξοδο, 
είναι έτοιμο να «τιναχτεί στον αέ-
ρα». Από την μεγάλη αντεπίθεση που 
έφτασε την Αλεξανδρούπολη σε θέ-
ση ισχύος για την εξασφάλιση της 
παραμονής στην Γ΄Εθνική κατηγο-
ρία, κινδυνεύει να βρεθεί στο «χείλος 
του γκρεμού» για τα τοπικά πρωτα-
θλήματα. 

Η Αλεξανδρούπολη FC, όπως κα-
ταγγέλλεται, καταστρατήγησε κανο-
νισμό καθώς στο φύλλο αγώνα του 
παιχνιδιού με την Αναγέννηση Πλα-
γιάς στο Κιλκίς δηλώθηκε μόνο 1 
παίκτης κάτω των 21 ετών από την 
Αλεξανδρούπολη, αντί για 5 που προ-
βλέπει η προκήρυξη της Γ’ Εθνικής. 

Μετά από ένσταση που υπέβαλε η 
Δόξα Δράμας, η ομάδα του Έβρου, 
κινδυνεύει σοβαρά με μηδενισμό στο 
παιχνίδι κι αφαίρεση τριών βαθμών 
δηλαδή συνολικά έξι βαθμών. Γεγο-
νός που σημαίνει ότι δύσκολα θα 
αποφύγει την τραγική εξέλιξη του 
υποβιβασμού αφού απομένουν μό-
λις τρεις αγωνιστικές.  

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του 
sportsadfdict.gr, στα γραφεία της 
ομάδας του Έβρου έφτασε καταγγε-
λία της Δόξας Δράμας η οποία έχει 
αποσταλεί και στην Ελληνική Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με αυτήν η Δόξα ανα-
φέρει ότι στο ματς της Αλεξανδρού-
πολης με την Αναγέννηση Πλαγιάς 
στο Κιλκίς, στο οποίο οι Θρακιώτες 
επικράτησαν 2-1, στο φύλλο αγώνα 
δηλώθηκε μόνο 1 παίκτης κάτω των 

21 ετών από την Αλεξανδρούπολη, 
αντί για 5 που προβλέπει η προκήρυ-
ξη της Γ’ Εθνικής.

Η ένσταση της Δόξας αναμένε-
ται να εκδικαστεί σήμερα Πέμπτη 17 
Μαρτίου στις 16:00, ενώ χθες Τετάρ-
τη θα καταθέσει την απολογία της 
η Αλεξανδρούπολη. Στην περίπτω-
ση που το πειθαρχικό της ΕΠΟ κάνει 
δεκτή την ένσταση της Δόξας η Ανα-
γέννηση Πλαγιάς θα πάρει το ματς με 

3-0 στα χαρτιά και από την Αλεξαν-
δρούπολη θα αφαιρεθούν 3 βαθμοί.

Συνολικά δηλαδή η εβρίτικη ομά-
δα θα χάσει 6 βαθμούς και από τους 
26 που έχει τώρα και βρίσκεται πάνω 
από Δόξα Δράμας και Νέστο Χρυσού-
πολης (που έχουν από 25) θα βρεθεί 
στους 20 και θα κινδυνεύει να υπο-
βιβαστεί καθώς θα μένουν μόλις 3 
παιχνίδια και το ένα είναι με το Νέ-
στο την Τετάρτη 23/3.

Σύμφωνα με πληροφορίες του 
SportsAddict.gr αυτό που θα υπο-
στηρίξει η Αλεξανδρούπολη στην 
απολογία της, είναι ότι στο ματς με 
την Πλαγιά, ο διαιτητής της αναμέ-
τρησης έδωσε το «πράσινο» φως να 
διεξαχθεί η αναμέτρηση αφού έλεγ-
ξε το φύλλο αγώνα και έκρινε ότι και 
η αποστολή της ομάδας του Έβρου 
πληρούσε τις προϋποθέσεις να αγω-
νιστεί.

Στο «χείλος του γκρεμού» η 
Αλεξανδρούπολη, κινδυνεύει με -6 βαθμούς

ΚΑΤΑΤΕΘΉΚΕ Ή ΕΝΣΤΑΣΉ ΤΉΣ ΔΟΞΑΣ 
ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΉΓΉΣΉ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΙΤΕΣ 
ΣΉΜΕΡΑ Ή ΕΚΔΙΚΑΣΉ ΣΤΉΝ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΉ     

Η αγωνιστική αντεπίθεση του τελευταίου μήνα, 
από το νέο προπονητή Μιχ. Φλώρο και τους 
παίκτες του,  κινδυνεύει να «τιναχτεί στον αέρα»

Με πολύ καλές εμφα-
νίσεις και τέσσερις προ-
κρίσεις επέστρεψαν οι αθλη-
τές του Εθνικού Αλεξ/πολης 
από την προκριματική φάση 
Εφήβων – Νεανίδων που δι-
εξήχθη στη Φλώρινα το Σάβ-
βατο 12 Μαρτίου.

Στο κλειστό γυμναστήριο 
της Φλώρινας πραγματοποι-
ήθηκε η προκριματική φάση 
εφήβων – νεανίδων για τη 

βόρεια Ελλάδα όπου οι αθλη-
τές του Εθνικού Γιώργος 
Κάλλιας, Βαγγέλης Δερνεξής, 
Νίκος Μαρασλής και Γιώργος 
Κοσμάς πιάνοντας πολύ καλή 
απόδοση, κατάφεραν να πλα-
σαριστούν στις προνομιούχες 
θέσεις που οδηγούν στην τε-
λική φάση του πανελληνίου 
πρωταθλήματος που θα διε-
ξαχθεί στην Πάτρα.

Θετικός απολογισμός 

και για τον Μάριο Δελακη 
ο οποίος κατάφερε να φτά-
σει στους 16 της διοργάνω-
σης σημειώνοντας σημαντι-
κές νίκες.

Οι πολλά υποσχόμενοι 
αθλητές Φάνης Μητκας και 
Χρήστος Αϊβάζης είχαν και 
αυτοί σημαντική παρουσία 
περνώντας τους ομίλους πα-
ρότι αγωνίστηκαν σε ανώτε-
ρη ηλικιακή κατηγορία.

Την αποστολή συνόδευσε 
ο προπονητής Παύλος Τελό-
πουλος.

Συγχαρητήρια σε όλους 
τους αθλητές!

Στην τελική φάση του πανελλήνιου 
πρωταθλήματος Εφήβων – Νεανίδων!

Στο Lignano Sabbiadoro, 
της επαρχίας Friuli Venezia 
Giulia, ο αθλητής του συλλό-
γου Αλέξανδρος Λεργιός συμ-
μετείχε στο World Series Para 
Swimming Lignano Italia , 
όπου και πραγματοποίησε, 
μαζί με τον προπονητή του 
Κων/νο Χατζηπέτρου, μια κα-
ταπληκτική εμφάνιση πραγμα-
τοποιώντας 3 Πανελλήνια Ρε-
κόρ στην κατηγορία S5.

Συγκεκριμένα:

100μ. Ελεύθερο 1:20:08
50μ. Ελεύθερο 36:53
50μ. Πεταλούδα 39:03
Επίσης στα 200μ. Ελεύ-

θερο πραγματοποίησε χρό-
νο 3:02:00.

Από την πόλη του Βόλου 
επέστρεψε ο αθλητής Λευ-
τέρης Μπουρουλίτης & ο 
προπονητής του Σαράντης 
Πανταζής, όπου στα 1α Νι-
κητήρια της Νίκης Βόλου κα-
τέκτησε 3 μετάλλια . Ο αθλη-

τής του NOA κατέκτησε την 
1η θέση στα 400μ. BiFin με 
νέο ατομικό ρεκορ και 2η θέ-
ση στα 50μ. και 100μ. BiFin.

Τέλος στην πόλη της Θεσ-
σαλονίκης, έκανε την παρθε-
νική του εμφάνιση, στους Χει-
μερινούς Αγώνες Βετεράνων 
(MASTERS), ο αθλητής του 
ΝΟΑ, Δημήτρης Μαυρίδης, 
ο οποίος κατέκτησε δύο φο-
ρές την 2η θέση και μια φο-
ρά την 3η στα αγωνίσματα 
200μ. Ελεύθερο, 100μ. Ελεύ-
θερο και 50μ. Ελεύθερο αντί-
στοιχα στην κατηγορία 40-44, 
εκπροσωπώντας επάξια τον 
σύλλογό.

Μετάλλια και ρεκόρ για 
Λεργιό, Μπουρουλίτη & 
Μαυρίδη του ΝΟΑ 
Η καρδιά του Ν.Ο.Α, το Σαββατοκύριακο 
12-13/3 , χτυπούσε δυνατά σε Ιταλία, 
Βόλο & Θεσσαλονίκη.

Πινγκ πονγκ: Τέσσερις 
προκρίσεις για τον Εθνικό


