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Νέο Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη με 
στόχο να αποτελέσει πολιτιστικό 

πόλο για όλους
Πρεμιέρα για το πρώτο χειμερινό πολιτιστικό φεστιβάλ στο 

νησί, με 4ημερο εκδηλώσεων και δράσεων.
Μιλούν στη ΓΝΩΜΗ οι διοργανώτριές του κυρίες Βένια 

Σταματιάδη, Ελένη Αποστολοπούλου. ▶ 16

ΠΓΝΑ: 77 θάνατοι 
από κορωνοϊό 

από τις αρχές του 
χρόνου

Σε φάση 
αποκλιμάκωσης τον 

Μαρτιο 

▶ 3

Συγκινητική ήταν 
η ανταπόκριση 

των Δημοτών της 
Ορεστιάδας

Στο κάλεσμα 
συγκέντρωσης 

ανθρωπιστικής βοήθειας 
για τους  πρόσφυγες 
απο την Ουκρανία

▶ 7

Προστασία των δασών με νέες 
τεχνολογίες και μεγάλο πρόγραμμα 

καθαρισμού 

Με τη καθοριστική συμβολή του Τμήματος Δασολογίας του ΔΠΘ

▶  5

● Τη δυνατότητα μετα-
τόπισης του έργου του 
κλειστού γυμναστηρίου 
σε κοντινό σημείο της 
ίδιας έκτασης, δίπλα από 
το κολυμβητήριο, ώστε 
να μη χαθούν τα 250 δέ-
ντρα του παρακείμενου 
άλσους

● Προϋπόθεση, ότι η 
αλλαγή αυτή δεν θα θέ-
σει σε κίνδυνο τη χρη-
ματοδότηση των 3,9 εκ 
ευρώ 

● Το νέο ενδεχόμενο θα 
διερευνήσουν οι αρμό-
διες υπηρεσίες του Δή-
μου, μέσα στις επόμενες 
15 ημέρες, σύμφωνα με 
σχετική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης. 

● Όλα όσα ειπώθηκαν 
στην 5ωρη συνεδρίαση

Ανησυχία ξενοδόχων Θράκης Ανησυχία ξενοδόχων Θράκης 
λόγω ενεργειακής κρίσηςλόγω ενεργειακής κρίσης

Με παρέλαση ο εορτασμός Με παρέλαση ο εορτασμός 
της επετείου 25ης Μαρτίου σε της επετείου 25ης Μαρτίου σε 
Διδυμότειχο και Ορεστιάδα Διδυμότειχο και Ορεστιάδα 

▶ 66Πρωτοβουλία για επιτάχυνση 
της αδειοδοτικής διαδικασίας 

σε κάθε κτιριακό έργο

Άδειες Δόμησης: εντός 2022 οι εγκρίσεις - άδειες 
από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies

▶ 4

▶ 4 4

Τελευταία προσπάθεια 
διάσωσης του άλσους 
στο Φυτώριο 

▶ 8,9



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν

Η ΓΝΩΜΗ
23  ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1821
Οι έλληνες επαναστάτες καταλαμ-
βάνουν την Καλαμάτα. Την ίδια μέ-
ρα η Μεσσηνιακή Σύγκλητος εκ-
δίδει την «προειδοποίηση εις τας 
ευρωπαϊκάς αυλάς», με την οποία 
γνωστοποιεί τον ξεσηκωμό του γέ-
νους των Ελλήνων.

1839
Καταγράφεται για πρώτη φορά η 
λέξη ΟΚ. Λέγεται ότι προέρχεται 
από την ελληνική φράση «Όλα Κα-
λά» που έγραφαν οι πρόγονοι μετα-
νάστες, που δούλευαν στο λιμάνι, 
πάνω στα κιβώτια με το εμπόρευμα. 
Πάντως, η εφημερίδα της εποχής 
«Boston Morning Post» γράφει ότι 
ο όρος προέρχεται από το ανορθό-
γραφο «Oll Korrect» (αντί για το 
σωστό All Correct). Μάλλον έχει 
δίκιο, αφού το 1839 δεν ήταν η 
εποχή της μετανάστευσης στο νέο 
κόσμο για τους Έλληνες.

1919
O σοσιαλιστής Μπενίτο Μουσολίνι 
ιδρύει στο Μιλάνο φασιστικό κίνη-
μα με την επωνυμία «I Fasci Italiani 
del Combattimento» (Ιταλικές Μα-
χητικές Δέσμες). Συνοδοιπόροι του, 
οι συνδικαλιστές ηγέτες Αγκοστίνο 
Λαντσίλο και Μικέλε Μπιάνκι.

1929
Δημοσιεύεται στο «Ριζοσπάστη» τη-
λεγράφημα του Άλμπερτ Αϊνστάιν 
προς την κυβέρνηση Βενιζέλου. Ο 
μεγάλος επιστήμονας, μέλος της 
Επιτροπής Αμύνης των Θυμάτων 
της Λευκής Τρομοκρατίας στα Βαλ-
κάνια, διαμαρτύρεται για τις απο-
βολές φοιτητών από το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών για πολιτικούς λόγους, 
απαιτώντας την ελευθερία της σκέ-
ψης των φοιτητών.

1992
Η Ελληνική Αστυνομία «ακουμπά» 
τη «17 Νοέμβρη», αλλά τελικά τη 
χάνει.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1915
Βασίλι Ζάιτσεφ, ρώσος στρατιωτι-
κός, ίσως ο πιο διάσημος ελεύθε-
ρος σκοπευτής. (Θαν. 15/12/1991)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2001
Ντέιβιντ ΜακΤάγκαρτ, καναδός 
ακτιβιστής, ιδρυτής της διεθνούς 
περιβαλλοντικής οργάνωσης 
Greenpeace. (Γεν. 24/6/1932)

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
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4...12

Ανατολή - 06:15
Δύση - 18:32

6...13

1...11

Απαγόρευση άσκοπης κυκλοφορίας σε όλη τη 
χώρα, τι αλλάζει στη ζωή μας

Την απαγόρευση κάθε άσκοπης μετακίνη-
σης πολιτών από αύριο στις 6 πμ ,ανακοίνω-
σε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
σε τηλεοπτικό του μήνυμα προς τους πολίτες. 
Νωρίτερα είχε δοθεί στη δημοσιότητα από την 
Πολιτική Προστασία έντυπο που θα συμπληρώ-
νουν οι πολίτες που θέλουν να μετακινούνται 
για συγκεκριμένους σκοπούς. Πρόκειται για μια 
γραπτή (ή και ηλεκτρονική) δήλωση με συγκε-
κριμένα κουτάκια που θα συμπληρώνεται με 
ένα Χ από τον κόσμο.

Οι επιλογές που δίνονται στον κόσμο δεν εί-
ναι πολλές και οι μετακινήσεις θα είναι περιορι-
σμένες. Φαρμακείο, βενζινάδικο, σούπερ μάρ-
κετ ή κάτι άλλο για προμήθεια ειδών πρώτης 
ανάγκης, είναι το πρώτο μέρος του εγγράφου

Στη χώρα μας ανακοινώθηκαν 15 νέοι θά-
νατοι και 94 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
κορωνοϊού στη χώρα μας, όπως ενημέρωσε ο 
Σωτήρης Τσιόδρας

23
ΜΑΡ
2020

5
5
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Σε κανονικό σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί και πάλι η διαδρομή από το τε-
λωνείο της Τουρκίας μέχρι το τελωνείο των Κήπων. Στα πλαϊνά του δρόμου, η 
κατάσταση που επικρατεί προκαλεί από θλίψη έως τρόμο. Ένα πρόβλημα ετών 
που δεν λέει να βρει λύση, παρά τις μεμονωμένες προσπάθειες, κυρίως κάποιων 
εθελοντών. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. 

Κ.Η. 

Χάλι μαύρο

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος της Λεωφόρου Δημοκρατί-
ας μετά τα έργα τοποθέτησης αγωγού φυσικού αερίου. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες και να διεξαχθεί απρόσκοπτα η παρέλαση της 25ης Μαρτίου. 

Photo   Shoot
Μαζί με τις άμεσες, τραγικές συ-
νέπειες της εισβολής της Ρω-
σίας, ο ουκρανικός λαός, βρί-
σκεται ευάλωτος σε μια σειρά 
μολυσματικών ασθενειών. Και 
ο κίνδυνος αυτός δεν αφορά 
μόνο την COVID-19, αλλά και 
τους ιούς της πολιομυελίτιδας, 
της ιλαράς, της φυματίωσης και 
του HIV..  

Γ. ΠΡΑΣΣΑΣ
ΔΡ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ 

Είπαν

Έχουμε μία σαφή αυξητι-
κή τάση της πανδημίας τις 
τελευταίες εβδομάδες. Αυ-
ξήθηκαν κατά 24% τα ερ-
γαστηριακά επιβεβαιωμένα 
κρούσματα. Αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν 130.000 ενεργά 
κρούσματα, με μέσο όρο 
ηλικίας τα 37 έτη.

Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΓΝΑ: 77 θάνατοι από κορωνοϊό 
από τις αρχές του χρόνου

Τραγωδία δίχως τέλος 
Την παροχή νομικής συνδρομής στους 

30 πρόσφυγες που διασώθηκαν από τη 
νησίδα του ποταμού Έβρου, ανακοίνω-
σε ότι θα αναλάβει η οργάνωση Human 
Rights 360. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ 
Ορεστιάδας, η οργάνωση, μαζί με 
το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες παρακολούθησαν από 
κοντά και προέβησαν σε ενέργειες 
άσκησης πίεσης στις ελληνικές αρ-
χές, να προχωρήσουν σε επιχείρηση 
απεγκλωβισμού των 30 προσφύγων 
από τη νησίδα, στην οποία παρέ-
μεναν επί έξι ημέρες. Δυστυχώς, ο 
4χρονος Αϊμάν Αλ Σαλέχ δεν πρό-
λαβε να απεγκλωβιστεί, αφού πνίγη-
κε υπό συνθήκες που δεν πρόκειται 
ποτέ να διερευνηθούν… Άλλωστε, 
δεν ήταν Ευρωπαίος, ούτε χριστια-

νός… Ντροπή και θρήνος για άλλο ένα 
παιδάκι - θύμα αυτού του παραλογισμού, 
αλλά και για την κατάντια του «ανθρώ-
πινου» είδους  

Κ.Η. 

Εβδομήντα επτά ασθενείς που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της Αλεξαν-
δρούπολης με κορωνοϊό, έφυγαν από τη ζωή από την αρχή του έτους μέχρι και 
τις 20 Μαρτίου. Στο ίδιο διάστημα, έγιναν 411 εισαγωγές περιστατικών covid, με 
τον μεγαλύτερο αριθμό αυτών να σημειώνεται τον Φεβρουάριο. Ειδικότερα, τον 
προηγούμενο μήνα οι εισαγωγές ασθενών με κορωνοϊό, που έχρηζαν νοσηλείας, 
ήταν 192 και ο αριθμός των θανάτων στη διάρκεια του Φεβρουαρίου ήταν 39. 
Τον Ιανουάριο οι εισαγωγές ήταν 159 και οι θάνατοι 29 και από την αρχή του 
Μάρτη μέχρι και τις 20 του μηνός, έχουν γίνει 60 εισαγωγές και έχασαν τη μάχη, 
από επιπλοκές του κορωνοϊ-
ού, 9 ασθενείς. Εν τω μεταξύ, 
σημαντική αύξηση στον αριθ-
μό των κρουσμάτων κορωνο-
ϊού στον Έβρο διαπιστώνεται 
από τα χθεσινά στοιχεία που 
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Ο νομός 
είχε 230 νέα κρούσματα, με-
τά από πολλές ημέρες που οι 
ημερήσιοι αριθμοί βρίσκονταν 
αρκετά πιο κάτω. Σε όλη την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης ήταν 885, 
σε όλη τη χώρα 23.529.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Αιμοδοσία στις Φέρες
Ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών 

Φερών σας περιμένει την Τετάρτη 23-
03-22 στο αμφιθέατρο της πρώην δη-
μαρχίας Φερών από 09.00 έως 13.30.

“Ας κάνουμε με την προσφορά μας, το 
λίγο από το αίμα που θα δώσουμε, την 
ομπρέλα πού θα προστατέψει αυτούς που 
έχουν ανάγκη.” είναι το μήνυμα που στέλ-
νει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
του δήμου Φερών για να ευαισθητοποι-
ήσει αυτή τη δύσκολή χρονική συγκυρία 
τον κόσμο που χρειάζεται αίμα.

Γ.Π.
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Ανησυχία στον κλάδο του του-
ρισμού προκαλεί η ενεργειακή κρί-
ση με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι της 
Θράκης να βιώνουν πρωτόγνωρες 
καταστάσεις.

«Μετά από την οικονομική κρίση, 
μετά την κρίση της πανδημίας ήρθε 
και η ενεργειακή κρίση η οποία μας 
έχει φέρει στα όρια των αντοχών 

μας. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. 
Είναι ένας συνεχής αγώνας επιβίω-
σης», δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο πρ. του Συνδέσμου ξενοδόχων 
Θράκης κ. Απόστολος Παλακίδης.

«Οι επιχειρήσεις του τουρισμού 
κινούν την μεγαλύτερη βιομηχανία 
της Ελλάδας και τον κλάδο της ελ-
ληνικής οικονομίας» τόνισε και κά-

λεσε την κυβέρνηση να στηρίξει τα 
ξενοδοχεία, να στηρίξει αυτές τις 
βιομηχανίες παραγωγής υπηρεσι-
ών, σε διαφορετική περίπτωση όπως 
είπε τα αποτελέσματα θα είναι κα-
ταστροφικά.

Αναφερόμενος στα νέα μέτρα 
που εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρ-
νηση είπε πως αυτά αφορούν κα-
θαρά πρόσωπα και όχι εταιρείες και 
ότι, αυτά επηρεάζουν σε περιοριο-
ρισμένο βαθμό την λειτουργία των 
ξενοδοχείων.

Ωστόσο εκτίμησε ότι, το φετινό 
καλοκαίρι θα είναι καλύτερο, ενώ 
σχετικά με τις σχολικές εκδρομές 
και τις κρατήσεις του Πάσχα υπο-
στήριξε πως υπάρχει μια κινητικό-
τατα τις τελευταίες ημέρες.
Ολγα Ορφανίδου

Ανησυχία ξενοδόχων Θράκης 
λόγω ενεργειακής κρίσης

ΒΙΏΝΟΥΝ ΠΡΏΤΟΓΝΏΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, 
ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
                               
«Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Είναι ένας συνεχής 
αγώνας επιβίωσης», δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου ξενοδόχων Θράκης κ. 
Απόστολος Παλακίδης

Πρωτοβουλία για επίσπευση 
και επιτάχυνση της αδειοδοτι-
κής διαδικασίας σε κάθε κτιρι-
ακό έργο προωθεί η Κυβέρνη-
ση. Συγκεκριμένα σε σύσκεψη 
μεταξύ του Υπουργού Επικρα-
τείας και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης Κυριάκου Πιερρακάκη 
και της υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνας Μενδώ-
νη με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ 
Γιώργο Στασινό, αποφασίστηκε 
η επιτάχυνση των διαδικασιών 
για να ενταχθούν οι εγκρίσεις 
– άδειες που εκδίδονται από 
τις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για 
την ανέγερση νέων κτιρίων και 
οικοδομών, στο ηλεκτρονικό 
σύστημα έκδοσης οικοδομικών 
αδειών e-adeies.

 Σύμφωνα με τις κατευ-
θύνσεις των Υπουργών, το 

ΤΕΕ αναλαμβάνει να υλοποι-
ήσει την αναβάθμιση αυτή του 
e-adeies μέχρι το τέλος του 
2022 και οι υπηρεσίες των 
Υπουργείων να συντονίσουν 
και να διευκολύνουν επιτελι-
κά το έργο. 

Με τη νέα αυτή αναβάθμιση 
και επέκταση του e-adeies, οι 
μηχανικοί θα καταθέτουν και 
θα διεκπεραιώνουν, εκ μέρους 
των πολιτών και των επιχειρή-
σεων που ανοικοδομούν, τους 
φακέλους για τις εγκρίσεις – 
αδειοδοτήσεις από τις Εφορεί-
ες Αρχαιοτήτων και τις Υπηρε-
σίες Νεωτέρων Μνημείων και 
Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ 
για την έκδοση άδειας δόμη-
σης, τροποποίηση κλπ. 

Με τη σειρά τους οι ανωτέ-
ρω υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ θα 
δέχονται αιτήσεις και θα δι-

εκπεραιώνουν τις διαδικασίες 
ηλεκτρονικά, όπως και οι άλ-
λες δημόσιες υπηρεσίες που 
εμπλέκονται στις άδειες δόμη-
σης, ενώ δεν αλλάζει σε τίποτε 
η διαδικασία επιτόπιου ελέγ-
χου και η αρχαιολογική έρευνα, 
όταν και όπου απαιτείται, για 
την προστασία της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς.

 Στόχος της πρωτοβουλί-
ας επέκτασης του συστήματος 
e-adeies στις αρχαιολογικές 
υπηρεσίες για θέματα δόμη-
σης είναι η απλοποίηση των 
διαδικασιών, η ταχύτητα διεκ-
περαίωσης, η επιτάχυνση της 
αδειοδότησης και η διαφάνεια 
των βημάτων που ακολουθού-
νται, ενώ παράλληλα μειώνεται 

το κόστος τόσο για τον πολίτη 
όσο και για το δημόσιο από τη 
μείωση των έγχαρτων διαδι-
κασιών και των εργατοωρών 
– όπως μειώνεται και η περι-
βαλλοντική επιβάρυνση.

 Υπενθυμίζεται ότι μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος έκ-
δοσης οικοδομικών αδειών 
e-adeies, το οποίο είναι προ-

σβάσιμο μέσω του gov.gr, εκδί-
δονται πλέον ηλεκτρονικά, εδώ 
και 3,5 χρόνια περίπου, όλες 
οι άδειες δόμησης της χώρας, 
ενώ προοδευτικά εντάσσονται 
σε αυτό όλες οι δημόσιες υπη-
ρεσίες που λόγω αρμοδιότητας 
εμπλέκονται στην αδειοδότηση 
της ανέγερσης. 

Το σύστημα e-adeies, που 
σχεδίασε, ανέπτυξε και λει-
τουργεί το ΤΕΕ για λογαριασμό 
του ΥΠΕΝ, χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας, 
πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας 
που διασφαλίζουν πρόσβαση 
σε όποιον έχει έννομο δικαί-
ωμα ή συγκεκριμένη αρμοδι-
ότητα σε φάκελο συγκεκριμέ-
νου έργου, περιορίζει τη γενική 
πρόσβαση μόνο σε διευθυντι-
κά στελέχη του δημοσίου, ενώ 
διασφαλίζει πλήρη ιχνηλασι-
μότητα των ενεργειών και βη-
μάτων που ακολουθούνται, δι-
ασφαλίζοντας παράλληλα ένα 
πλήρως ψηφιακό αρχείο για 
όλα τα σχέδια και δικαιολο-
γητικά των νέων οικοδομών 
της χώρας.

Πρωτοβουλία για επιτάχυνση της αδειοδοτικής 
διαδικασίας σε κάθε κτιριακό έργο
Άδειες Δόμησης: εντός 2022 οι εγκρίσεις - 
άδειες από τις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού στο 
πληροφοριακό σύστημα e-adeies

Εξιχνιάστηκαν ύστερα από 
εμπεριστατωμένες έρευνες των 
αστυνομικών της Ομάδας Δη-
μόσιας Ασφάλειας του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Ξάνθης, πενήντα 
πέντε διαρρήξεις οχημάτων και 
οχτώ επιχειρήσεων, που διαπρά-

χθηκαν από τις 28-2 έως και την 
21-3-2022 στην Ξάνθη.  

Για την υπόθεση συνελήφθη-
σαν χθες (21-3-2022) το πρωί 
στην Ξάνθη δύο (2) ημεδαποί σε 
βάρος των οποίων  σχηματίσθη-
κε σχετική δικογραφία.  Από την 

εμπεριστατωμένη προανάκριση 
και ύστερα από την κατάλληλη 
αξιοποίηση στοιχείων  προέκυ-
ψε ότι οι δύο δράστες και δύο 
ακόμη άγνωστοι συνεργοί τους, 
ενεργώντας με διάφορες συν-
θέσεις, διέρρηξαν από την πόλη 
της Ξάνθης σαράντα οχτώ (48) 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, (7) επτά Ι.Χ.Φ 
αυτοκίνητα και οχτώ (8) επιχει-
ρήσεις προκαλώντας παράλληλα 
και φθορές.

Κατά την διάπραξη των κλο-
πών αφαίρεσαν από το εσωτε-
ρικό τους μεταξύ άλλων χρη-
ματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες, 
κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές 
συσκευές, εργαλεία, φιάλες αλ-
κοόλ, ενδύματα, καλλυντικά και 
προσωπικά έγγραφα - αντικείμε-
να, ενώ σε τριάντα τέσσερις (34) 
περιπτώσεις δεν αφαίρεσαν κάτι 
από το εσωτερικό τους. 

Σημειώνεται ότι οι δράστες 

με δύο αφαιρεθείσες τραπεζικές 
κάρτες πραγματοποιήσαν αγο-
ρές σε καταστήματα της πόλης. 
Στο πλαίσιο των ερευνών που 
πραγματοποιήθηκαν στις οικί-
ες των δραστών βρέθηκαν ένα 
μέρος των αφαιρεθέντων  τα 
οποία κατασχέθηκαν και αποδό-
θηκαν στους δικαιούχους τους, 
ενώ επιπλέον βρέθηκαν και κα-
τασχέθηκαν  ένα κινητό τηλέ-
φωνο, μία ηλεκτρονική συσκευή, 

δύο κάρτες τραπέζης και ενδύ-
ματα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
των οποίων ερευνάται.

Επιπλέον στην κατοχή του 
ενός δράστη βρέθηκε και κα-
τασχέθηκε ένα διαρρηκτικό ερ-
γαλείο. Οι συλληφθέντες οδη-
γήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την 
προανάκριση και τις έρευνες 
ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας 
Ξάνθης.  

Εξιχνιάστηκαν 63 διαρρήξεις οχημάτων 
και επιχειρήσεων στην πόλη της Ξάνθης  

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί σε βάρος 
των οποίων σχηματίσθηκε σχετική 
δικογραφία 
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Με μεγάλη συμμετοχή και 
απόλυτη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε ο εορτασμός της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας 
από το Τμήμα Δασολογίας, Δι-
αχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ πα-
ρουσία του Γενικού Γραμματέα 
Δασών, Καθηγητή Κωνσταντί-
νου Αραβώση.

Στην ομιλία του ο Γενικός 
Γραμματέας Δασών ανακοίνω-
σε μόνιμες προσλήψεις 400 
ατόμων για τις δασικές υπη-
ρεσίες της χώρας και άλλες 
700 προσλήψεις συμβασιού-
χων, υπογράμμισε τη σημασία 
των δασικών χαρτών, για τους 
οποίους ανέφερε πως στόχος 
είναι μέχρι το καλοκαίρι να 
έχουν κυρωθεί στο 90%, ενώ 
στο πλαίσιο του εθνικού σχεδι-
ασμού για την προστασία των 
δασών, ξεκινούν οι επαφές Δα-
σικών Υπηρεσιών και Πυρο-
σβεστικής, ώστε να ενισχυθεί η 
μεταξύ τους συνεργασία. 

Επίσης επιθυμεί τη συνερ-
γασία με το Τμήμα Δασολογί-
ας του ΔΠΘ στην επόπτευση 
και προστασία των Δασών και 
για την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στη διαχείριση 
των δασών. Όπως αναφέρει η 
ΕΡΤ Ορεστιάδας, στο πλαίσιο 
του προγράμματος θα ξεκινή-
σει πιλοτικά η επιτήρηση κρί-
σιμων δασικών εκτάσεων με 
μέσα σύγχρονης τεχνολογίας 
(αισθητήρες, drones και real 
time δορυφορικές εικόνες), 
ενώ επίκεται η υλοποίηση και 

ενός εκτεταμένου προγράμμα-
τος καθαρισμού των δασών, 
για την προστασία τους από 
πυρκαγιές.

Ομιλήτρια στην εκδήλωση 
ήταν επίσης η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του ΔΠΘ Αναστα-
σία Πασχαλίδου, η οποία πα-
ρουσίασε τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στα δασι-
κά  οικοσυστήματα και τον ρό-
λο των δασών στη διατήρηση 
της ισορροπίας του κλιματικού 
συστήματος.

Στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκαν ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ., 
Καθηγητής Χειρουργικής Αλέ-
ξανδρος Πολυχρονίδης, ο Δή-

μαρχος Ορεστιάδας, Βασίλειος 
Μαυρίδης, ο Δημήτρης Πέτρο-
βιτς αναπληρωτής Περιφε-
ρειάρχης ΑΜ-Θ, ο Βασίλειος 
Δελησταμάτης, Αντιπεριφερει-
άρχης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνοτροφίας, ο Κοσμή-
τορας της Σχολής Επιστήμων 
Γεωπονίας και Δασολογίας 
του ΔΠΘ, Καθηγητής Σπύρος 
Γαλατσίδας, ο Πρόεδρος του 
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Χρήστος Χατζησαββίδης, 

ο Πρόεδρος του Τμήματος Δα-
σολογίας, Καθηγητής Γιώργος 
Τσαντόπουλος, η Ευαγγελία 
Ζηλιασκοπούλου ως εκπρόσω-
πος του Βουλευτή Έβρου  Ανα-
στάσιου Δημοσχάκη και η Άννα 
Σταθουράκη ως εκπρόσωπος 
του Βουλευτή Έβρου Χρήστου 
Δερμεντζόπουλου.

«Είμαστε από τις πιο 
φιλόδοξες χώρες της Ε. 
Ε. στις πολιτικές για το 
κλίμα…»

Ο Γενικός Γραμματέας Δα-
σών περιέγραψε τα βασικά ση-
μεία της εθνικής πολιτικής για 
το κλίμα, σημειώνοντας πως 
«η κυβέρνηση, μόλις ανέλαβε, 
ανακοίνωσε την απολιγνιτο-
ποίηση και το κλείσιμο όλων 
των εργοστασίων λιγνίτη μέ-
χρι το 2028, με τη μετάβαση 
σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας, που αποτελούν το κλει-
δί για τη μείωση των ρύπων», 
όπως είπε. Παράλληλα, εξήγη-
σε ότι είναι ήδη έτοιμος ο εθνι-
κός κλιματικός νόμος, ο οποίος 
θα έρθει στη Βουλή σύντομα, 
και σε αυτόν θα περιλαμβάνο-
νται, μεταξύ άλλων, οι «προϋ-
πολογισμοί άνθρακα» για κάθε 
τομέα της οικονομίας. 

Ενοποίηση δασικών υπηρε-
σιών και προσλήψεις

Ο κ. Αραβώσης, αναφερό-

μενος στην εθνική πολιτική για 
τα δάση, σημείωσε ότι «υπήρξε 
μία μεγάλη μεταρρύθμιση μετά 
τις καταστροφές του καλοκαι-
ριού, στο πλαίσιο της οποίας 
προχωρά η ενοποίηση των δα-
σικών υπηρεσιών και δημιουρ-
γήθηκε η Γενική Γραμματεία 
Δασών, η οποία είχε καταργη-
θεί το 1997». Ο ίδιος ανακοί-
νωσε την πρόσληψη 400 μό-
νιμων και 700 συμβασιούχων, 
που θα στελεχώσουν τις δασι-
κές υπηρεσίες της χώρας, ση-
μειώνοντας πως «οι προσλή-
ψεις αυτές θα γίνουν μετά από 
18 χρόνια που στις δασικές 
υπηρεσίες δεν είχε γίνει κα-
μία πρόσληψη. Θα υπάρξει ενί-
σχυση και ανανέωση, η οποία 
μπορεί να μη λύνει απολύτως 
το πρόβλημα, είναι όμως μία 
ανάσα για να πετύχουμε τους 
στόχους που έχουμε βάλει». 

Πρόγραμμα καθαρισμού 
δασών

«Το σχέδιο δράσης που 
έχουμε καταρτίσει έχει πρώτη 
προτεραιότητα την πρόληψη. 
Ήδη φέτος ξεκινά ένα μεγάλο 
πρόγραμμα καθαρισμού δα-
σών, με χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης, σε όλες 
τις κρίσιμες περιοχές και άμεσα 
ξεκινούν οι εργολαβίες σε πά-
νω από 100 σημεία σε όλη τη 

χώρα, με τον καθαρισμό των 
δασών από τη βιομάζα, που 
αποτελεί καύσιμη ύλη, με τη 
διάνοιξη αντιπυρικών δρόμων, 
την τοποθέτηση υδατοδεξαμε-
νών κ. α.», είπε ο Γενικός Γραμ-
ματέας Δασών. 

 
Αειφόρο δάσος 

 Αναφορικά με τους δασι-
κούς χάρτες, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Δασών έκανε λόγο για 
ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργα-
λείο που θα ξεκαθαρίσει την 
κατάσταση με τις δασικές εκτά-
σεις. “Οι δασικοί χάρτες καταρ-
τίζονται και μέχρι το καλοκαίρι 
θέλουμε να έχει κυρωθεί το 
90%”, είπε συγκεκριμένα και 
πρόσθεσε πως “παράλληλα 
προχωρούν και οι μελέτες για 
την απογραφή των δασών, με-
τά από πολλά χρόνια. Σε κάθε 
δασικό οικοσύστημα της χώ-
ρας θα υπολογίζεται το διοξεί-
διο του άνθρακα που θα μπο-
ρεί να απορροφήσει και άλλες 
παράμετροι, στοιχεία που θα 
ενσωματώνονται σε ένα σύ-
στημα GIS, ώστε να είναι δια-
θέσιμες όλες οι πληροφορίες 
για κάθε δασική περιοχή”. 

Ολοκληρώνοντας την ομι-
λία του, αναφέρθηκε στην “κω-
δικοποίηση της δασικής νομο-
θεσίας, η οποία θα ξεκαθαρίζει 
πολλά πράγματα”, στα αντιπυ-
ρικά σχέδια που ετοιμάζονται 
για τα κρίσιμα δασικά οικοσυ-
στήματα της χώρας και στην 
προσπάθεια που έχει ξεκινή-
σει για στενότερη συνεργασία 
Δασικών Υπηρεσιών και Πυ-
ροσβεστική. Υπογράμμισε επί-
σης ότι πέρα από τους δύο κύ-
ριους φορείς στην προστασία 
των δασών, η συνεργασία θα 
πρέπει να είναι στενή και με 
τα ακαδημαϊκά ιδρύματα αλ-
λά και με τις Περιφέρειες και 
τους δήμους. “Πρέπει όλοι μαζί 
να πετύχουμε τους στόχους”, 
σημείωσε συγκεκριμένα, υπο-
γραμμίζοντας ότι “το δάσος εί-
ναι στο κέντρο της περιβαλλο-
ντικής πολιτικής και αποτελεί 
μέρος της λύσης για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής”.  

Προστασία των δασών με νέες 
τεχνολογίες και τη συμβολή του 
Τμήματος Δασολογίας του ΔΠΘ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΑΣΏΝ, 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΡΑΒΏΣΗ    
                               
Επίκεται η υλοποίηση και ενός 
εκτεταμένου προγράμματος καθαρισμού 
των δασών, για την προστασία τους από 
πυρκαγιές

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα ο 
εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας από το Τμήμα 
Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Καλεσμένος ομιλητής ο Γενικός Γραμματέας 
Δασών Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης
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Κανονικά θα πραγματοποιηθεί 
φέτος η παρέλαση για τον εορτασμό 
της 25ης Μαρτίου στο Δήμο Ορε-
στιάδας. Η παρέλαση θα περιοριστεί 
σε συνολική χρονική διάρκεια 60 
λεπτών και τηρουμένων των υγειο-
νομικών μέτρων ασφαλείας για την 
καταπολέμηση του covid-19, καθώς 
και για τον περιορισμό της αύξησης 
των κρουσμάτων, τα τμήματα των 
σχολείων και των συλλόγων που θα 
παρελάσουν καλούνται να τηρήσουν 
τις παρακάτω οδηγίες:

• – Τα σχολεία της Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης να παρελάσουν με τους ση-
μαιοφόρους και παραστάτες και με 
μία μικτή διμοιρία 40 μαθητών ή με 
δύο (μία αρρένων και μία θηλέων) 
ίσου συνολικού αριθμού, τηρουμέ-
νης της απόστασης του 1 μέτρου 
μεταξύ των παιδιών.

• – Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και 
τα λοιπά σωματεία να παρελάσουν 
μόνο με τους σημαιοφόρους και 
παραστάτες.

• – Υποχρεωτική είναι η χρήση 
μάσκας για όλους όσοι συμμετέ-
χουν στην παρέλαση.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα 
έχει ως εξής:
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022

Στις τοπικές κοινότητες του Δή-
μου Ορεστιάδας θα πραγματοποιη-
θούν επίσης παρελάσεις σύμφωνα 
με το καθορισμένο πρόγραμμα της 
κάθε κοινότητας.

Στο Διδυμότειχο 
Κατά την διάρκεια του Εορτα-

σμού της Εθνικής Επετείου της 25ης 
Μαρτίου 1821, για το έτος 2022, 
ορίζουμε το πρόγραμμα των εκδη-
λώσεων που θα γίνουν στην έδρα 
του Δήμου Διδυμοτείχου ως εξής:

                                                                  
ΓΕΝΙΚΑ

1.  Γενικός σημαιοστολισμός από 
της 8ης πρωινής ώρας της 24ης 
Μαρτίου μέχρι και της δύσης του 
ηλίου της 25ης Μαρτίου

2.  Φωταγώγηση όλων των Δη-
μόσιων και Δημοτικών καταστημά-
των , καθώς και των καταστημάτων 
των Ν.Π.Δ.Δ και των τραπεζών , των 
οδών και πλατειών της πόλης , κα-
τά τις βραδινές ώρες της 24ης και 
25ης Μαρτίου 2022

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
3.  8:30 π.μ  Πανηγυρικός εορτα-

σμός και ομιλίες σε όλα τα σχολεία 
– εκπαιδευτήρια.

4.  11:00 πμ Απότιση φόρου τιμής 
με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο 

Ηρώων, από τους μαθητές , σπου-
δαστές ,  συνοδεία των εκπαιδευτι-
κών τους , καθώς επίσης και από τα 
Σωματεία και τους Συλλόγους , πα-
ρουσία αρχών , με την καθορισμένη 
τάξη.  Οι πολιτιστικοί Σύλλογοι που 
επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι 
παρακαλούνται να το δηλώσουν 

στον Τελετάρχη Καργιώτη Πασχά-
λη , στο τηλέφωνο 6947529242 ή 
2553350630, μέχρι μια μέρα πριν 
την εκδήλωση .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 

5.  Ώρα 7:00 π.μ : Θα σημάνουν 
χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των 
Ιερών Ναών της πόλης.

6.  Ώρα 8:00 π.μ : Έπαρση ση-
μαίας στην κεντρική πλατεία της 
πόλης , με τη συμμετοχή ολιγομε-
λούς στρατιωτικού αγήματος και τη 
στρατιωτική μουσική.

7.  Ώρα 10:30  Επίσημη δοξο-
λογία , στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Ελευθερώτριας. Τον πανηγυρικό της 
ημέρας θα εκφωνήσει εκπρόσωπος 
της Α/θμιας Εκπαίδευσης   Τέλος 
προσέλευσης επισήμων 10:20 π.μ

8.  Ώρα 11:00 π.μ Επιμνημόσυνη 
δέηση στο μνημείο των Ηρώων και 
στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων 
από δάφνη από Βουλευτές του νο-
μού , τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου, 
το Στρατηγό – Διοικητή XVI Μ/Κ 
ΜΠ , τον Δ/ντη της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ορεστιάδας , τον Δι-
οικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Διδυμοτείχου, και εκπροσώπους πα-
ραρτημάτων Ενώσεων Αποστρά-
των Αξιωματικών , Αναπηρικών και 
Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων 
, Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης , 
κατά την καθορισμένη τάξη. 

Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη 
μνήμη των ένδοξων νεκρών. Ανά-
κρουση Εθνικού Ύμνου.

9.  Ώρα 12:00 π.μ : Παρέλαση επί 
της οδού 25ης Μαΐου , από ανάπη-
ρους πολέμου , οργανώσεις Παλαι-
ών Πολεμιστών , Εθνικής Αντίστα-
σης , από μαθητές και μαθήτριες της 
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  , 
καθώς και από αντιπροσωπευτικά 
τμήματα του Στρατού , Αεροπορί-
ας και Αστυνομίας .

Η εξέδρα θα τοποθετηθεί επί του 
πεζοδρομίου της οδού 25ης Μαΐου .

 Η παρέλαση θα περιοριστεί σε 
συνολική χρονική διάρκεια 60 λε-

πτών και τηρουμένων των υγειο-
νομικών μέτρων ασφαλείας για την 
καταπολέμηση του covid-19, καθώς 
και για τον περιορισμό της αύξησης 
των κρουσμάτων, τα τμήματα των 
σχολείων και των συλλόγων της 
πόλης που επιθυμούν να παρελά-
σουν καλούνται να τηρήσουν τις 
παρακάτω οδηγίες:

-Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
να παρελάσουν με τους

σημαιοφόρους και παραστάτες 
και με μία μικτή διμοιρία περίπου 40 
μαθητών ή με δύο (μία αρρένων και 
μία θηλέων) ίσου συνολικού αριθ-
μού, τηρουμένης της απόστασης του 
1 μέτρου μεταξύ των παιδιών.

-Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα 
λοιπά σωματεία να παρελάσουν μό-
νο με τους

σημαιοφόρους και παραστάτες.
-Υποχρεωτική είναι η χρήση μά-

σκας για όλους όσοι συμμετέχουν 
στην παρέλαση.

10.  Ώρα 18:10 : Υποστολή της 
σημαίας 

Οι κατωτέρω αρχές παρακαλού-
νται να φροντίσουν:

α) Η Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτεί-
χου, Ορεστιάδας και Σουφλίου για 
τις Ιεροτελεστίες.

β) Η XVI M/K Μ.Π. για την από-
δοση τιμών, την παρέλαση και τη δι-
άθεση της Στρατιωτικής Μουσικής.

γ) Ο Δήμος Διδυμοτείχου για την 
προετοιμασία των ηχητικών εγκα-
ταστάσεων μπροστά στους χώρους 
των μνημείων.

δ) Το Αστυνομικό Τμήμα Διδυ-
μοτείχου για την τήρηση της τάξης.

Τελετάρχης στον εκκλησιαστικό 
χώρο και στο χώρο του μνημείου 
των Ηρώων αναλαμβάνει εκ μέ-
ρους του Δήμου Διδυμοτείχου ο 
κος. Καργιώτης με αναπληρωτή την 
κα. Χασιώτη (Εκφώνηση Στεφάνων), 
ο Δημοτικός Αστυνόμος κος. Πα-
λατσίδης Γεώργιος (Επίδοση Στε-
φάνων) υπάλληλοι του Δήμου Δι-
δυμοτείχου.

Το πρόγραμμα εορτασμού 
της Επετείου 25ης Μαρτίου 

ΣΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ   
                               
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί φέτος η 
παρέλαση, με τη λήψη μέτρων 

7:00 Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των Ιερών Ναών της πόλης.  Η φιλαρμονική 
του Δήμου θα παιανίσει θούρια και εμβατήρια.  

8:00 Επίσημη έπαρση  της σημαίας στην κεντρική Πλατεία της Ορεστιάδας. Τιμές θα αποδώσει 
Στρατιωτικό Τμήμα και η φιλαρμονική του Δήμου.  

10:00 Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων και εκφώνηση του Πα-
νηγυρικού της ημέρας από τον κ.Δρασιούδη Ιωάννη, Διευθυντή του  6ου Δημοτικού 
Σχολείου  ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ. Στη δοξολογία θα προσέλθουν μόνο οι σημαιοφόροι των 
Σχολείων, με τον/την επικεφαλής εκπαιδευτικό Στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, τιμές θα 
αποδώσει το Στρατιωτικό Τμήμα και η φιλαρμονική του Δήμου Ορεστιάδας

11:00     Δεξίωση Δημάρχου για τους εκπροσώπους των Αρχών

11:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Ηρώων και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων 
από: ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ -ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ -ΔΗΜΑΡ-
ΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» – Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟ-
ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ -ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
3ΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΕΣ-
ΤΙΑΔΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Β. ΕΒΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΡΙΜΙΝΙ-
ΤΩΝ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                   
 Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων. Εθνικός ΎμνοςΣτο χώρο του 
Ηρώου τιμές θα αποδώσει Στρατιωτικό Τμήμα και η φιλαρμονική του Δήμου Ορεστιάδας-
Τέλος της κατάθεσης των στεφάνων .

 .

12:00    Π α ρ έ λ α σ η μπροστά από το χώρο των επισήμων στην οδό Κων/λεως της  Ορεστιάδας 
με κατεύθυνση από Ν προς Β, της μαθητικής νεολαίας, του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών, 
των Προσκόπων, των Πολιτιστικών Συλλόγων και Στρατιωτικών τμημάτων. Οι θέσεις των 
επισήμων θα τοποθετηθούν στην κεντρική πλατεία και στο ύψος της διασταύρωσης των 
οδών Κων/λεως και Β. Κων/νου.  
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   Συγκινητική ήταν η αντα-
πόκριση των Δημοτών Ορεστι-
άδας στο κάλεσμα του Δήμου, 
για τη συγκέντρωση ανθρωπι-
στικής βοήθειας για τους πρό-
σφυγες από την Ουκρανία που 
κατέφυγαν στην πόλη.

     Άφθονα είδη ρουχισμού, 
κλινοσκεπάσματα, βρεφικά εί-
δη, παιδικά παιχνίδια, μικρο-

συσκευές και αρκετά τρόφιμα 
συγκεντρώθηκαν στον Δήμο 
αλλά και στις σχολικές μονά-
δες μας, ικανά να καλύψουν τις 
ανάγκες των φιλοξενούμενων 
οικογενειών, αλλά και πολλών 
περισσότερων που πιθανά θα 
καταφθάσουν.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρ-
χος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυ-

ρίδης, «την παρούσα στιγμή 
ανακοινώνουμε τη διακοπή συ-
γκέντρωσης ειδών ανθρωπι-
στικής βοήθειας για τους πρό-
σφυγες από πλευράς μας και 
ευχαριστούμε θερμά όλους 
όσους ανταποκρίθηκαν έμπρα-
κτα στο κάλεσμά μας.

     Επίσης, ευχαριστούμε 
δημόσια τοπικές ξενοδοχεια-
κές επιχειρήσεις & επιχειρή-
σεις εστίασης, που δήλωσαν 
διαθεσιμότητα παροχής δω-
ρεάν υπηρεσιών, για οικογένει-
ες προσφύγων που δεν έχουν 
υποστηρικτικό συγγενικό πλαί-
σιο»

• Περισσότερες πληροφο-
ρίες στα τηλ:   25523 50016, 
50017, 50334

• Για περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης επικοινωνήστε με την 
Προϊσταμένη του Τμήματος. 
Κοινωνικής Προστασίας Παι-
δείας & Πολιτισμού κα Μα-
ρασλή Αναστασία (τηλ.: 697 
6622526)

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση 
των Δημοτών της Ορεστιάδας

ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΗΣ 
ΑΝΘΡΏΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ    
                               
Άφθονα είδη έχουν μαζευτει ικανά 
να καλύψουν τις ανάγκες των 
φιλοξενούμενων οικογενειών, αλλά και 
πολλών περισσότερων που πιθανά θα 
καταφθάσουν.

Συνάντηση πραγματοποίη-
σε ο βουλευτής Έβρου, Χρή-
στος Δερμεντζόπουλος με 
τον Πρόεδρο της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Θρακικών 
Σωματείων, Άρη Χρυσόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης, συζητήθηκαν οι 
πρωτοβουλίες της Ομοσπον-
δίας καθώς και οι ενέργειες 
που πραγματοποιούνται ώστε 
να οριστεί η 6η Απριλίου ως 
επίσημη ημέρα μνήμης του 
Θρακικού Ελληνισμού.

Κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης ο βουλευτής ανέ-
φερε:

«Θέλω να συγχαρώ την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Θρακικών Σωματείων και 

τον Πρόεδρο της, κύριο Άρη 
Χρυσόπουλο, για όλες τις ση-
μαντικές δράσεις και πρω-
τοβουλίες τους τα τελευταία 
χρόνια. Koρυφαίο παράδειγ-
μα αποτελεί η ένταξη της 
Θρακιώτικης παραδοσιακής 
φορεσιάς από τον Ιανουά-
ριο 2020 στην ιματιοθήκη της 
Προεδρικής Φρουράς».

Σχετικά με το αίτημα τους, 
να οριστεί η 6η Απριλίου ως 
επίσημη ημέρα μνήμης του 
Θρακικού Ελληνισμού, ο κος 
Δερμεντζόπουλος δήλωσε:

 «Για τους Θρακιώτες αυ-
τή η μέρα είναι συνυφασμένη 
με μια ημέρα μνήμης, τιμής 
και σεβασμού προς τα θύμα-
τα του μεγάλου ξεριζωμού 

του 1914, με τη μεγάλη και 
αναγκαστική μετακίνηση των 
πληθυσμών προς τις ελεύθε-
ρες περιοχές της Ελλάδας, 
την εγκατάλειψη των πατρο-
γονικών εστιών καθώς και 
την εξόντωση χιλιάδων Θρα-
κιωτών.

Στηρίζω εδώ και καιρό, 
προβαίνοντας σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες, το 
δίκαιο αίτημα της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας και κυρίως 
υποστηρίζοντας τον αγώνα 
τους για τη διάσωση της ιστο-
ρίας και των παραδόσεων της 
Θράκης μας.

Είναι καθήκον και υποχρέ-
ωση όλων μας να θυμόμαστε 
τους αγώνες των Θρακιωτών 
και να κρατήσουμε ζωντα-
νή τη μνήμη όλων γιατί όσο 
η μνήμη είναι ζωντανή, δεν 
υπάρχουν χαμένες πατρίδες».

Για καθιέρωση της 6ης Απριλίου ως επίσημη 
ημέρα μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού

Για την «οικονομική αιμορ-
ραγία» της βόρειας Ελλάδας 
στις αγορές των γειτονικών 
χωρών του εξωτερικού μί-
λησε ο πρόεδρος του επιμε-
λητηρίου Έβρου, Χριστόδου-
λος Τοψίδης, στην εκπομπή 
+News. Όπως ανέφερε η αύ-
ξηση των τιμών στην ενέρ-
γεια και ειδικά καύσιμα έχει 
προκαλέσει τεράστιο σοκ 
στους καταναλωτές που επι-
σκέπτονται τις γειτονικές χώ-
ρες ακόμη για ένα ντεπόζιτο 
βενζίνη.

Εστιάζοντας στην επιδότη-

ση των 22 λεπτών ανά λίτρο 
της κυβέρνησης τόνισε πως 
«δεν βοηθάει καθόλου» και 
ζήτησε και αυτός με την σει-
ρά του να μειωθεί ο Ε.Φ.Κ. 
προκειμένου να πάρουν μια 
ανάσα νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις.

Βέβαια η απώλεια αγορα-
στικού κοινού δεν παρατηρεί-
ται μόνο στα καύσιμα αλλά 
και στα καθημερινά τρόφι-
μα. Πολλοί είναι αυτοί που 
μεταβαίνουν στην γειτονική 
Βουλγαρία ή Τουρκία και μαζί 
με το ντεπόζιτο γεμίζουν και 

το … ψυγείο τους. Η Ελλάδα 
άλλωστε με την φορολογία 
που έχει επιβάλλει δεν μπο-
ρεί να είναι ανταγωνιστική 
με τις τιμές των δύο γειτο-
νικών χωρών.

Σχετικά με τον πόλε-
μο στην Ουκρανία ανέφερε 
πως ακόμη οι τιμές δεν έχουν 
σταθεροποιηθεί και πως σύ-
ντομα θα δούμε ένα νέο κύ-
μα ανατιμήσεων.

Κατέληξε πως το υπουρ-
γείο Μακεδονίας και Θρά-
κης πρέπει να εξετάσει να 
προσδώσει κίνητρα στις επι-
χειρήσεις προκειμένου να 
μπορέσουν να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές και να κρα-
τήσουν το αγοραστικό κοινό 
εντός συνόρων.

«Οικονομική αιμορραγία» της 
βόρειας Ελλάδας στις αγορές 
των γειτονικών χωρών 
Δήλωσε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου 
Έβρου, Χριστόδουλος Τοψίδης, στην 
εκπομπή +News

Δερμεντζόπουλος: «Δίκαιο το αίτημα 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Θρακικών Σωματείων»
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* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών 
(μπάζων), από τις κάθε είδους 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν 
είναι πλέον πρόβλημα

Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν, 
προς όφελος της αειφορίας και του 
περιβάλλοντος

Η ανακύκλωση πραγματοποιείται Η ανακύκλωση πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, στον χώρο των 
«Λατομείων Μάκρης ΑΕ» 

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Της Κικής Ηπειρώτου
Τη δυνατότητα μετατόπι-

σης του έργου του κλειστού 
γυμναστηρίου σε κοντινό ση-
μείο της ίδιας έκτασης, δίπλα 
από το κολυμβητήριο, ώστε 
να μη χαθούν τα 250 δέντρα 
του παρακείμενου άλσους, με 
την προϋπόθεση ότι η αλλαγή 
αυτή δεν θα θέσει σε κίνδυνο 
τη χρηματοδότηση των 3,9 εκ 
ευρώ, θα διερευνήσουν οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Δήμου, 
μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, 
σύμφωνα με σχετική απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης. 

Η απόφαση ελήφθη μετά 
από ακόμη μία μαραθώνια συ-

νεδρίαση, από την οποία δεν 
έλειψαν και πάλι οι στιγμές 
έντασης και ασυνεννοησίας. 
Αυτό που ζήτησαν οι εισηγη-
τές του θέματος, ο επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης 
Βαγγέλης Λαμπάκης και ο ανε-
ξάρτητος σύμβουλος Παύλος 
Μιχαηλίδης, με τη σύμφωνη 
γνώμη των παρατάξεων Μυτι-
ληνού και Δευτεραίου, ήταν να 
γίνει κάθε προσπάθεια, προκει-
μένου να διασωθούν τα πε-
ρίπου 250 δέντρα, τα οποία 
προβλέπεται να κοπούν, με την 
προϋπόθεση ότι με αυτή την 
αλλαγή και την καθυστέρηση 
που θα επιφέρει, δεν θα χα-
θούν τα 3,9 εκ ευρώ.

Οι 650 υπογραφές 
και η αναγκαιότητα 
διερεύνησης του θέματος 

Θυμίζουμε πως υπάρχει 
εδώ και μήνες αίτημα με υπο-
γραφές 650 πολιτών, προκει-

μένου να διασωθεί το άλσος 
και να επιλεγεί κάποια άλλη 
έκταση για την ανέγερση του 
κλειστού γυμναστηρίου. Εκ μέ-
ρους των πολιτών τοποθετή-
θηκε ο πρόεδρος της Οικολο-
γικής Εταιρείας Έβρου Γιώργος 

Δεμερίδης, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στο ιστορικό της έκτασης 
και στη σημασία της διατήρη-
σής της.  Από την πλευρά του, 
ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε πως 
χρειάζεται γενναιότητα, προ-
κειμένου να επανεξεταστεί το 

θέμα, ενώ εκτίμησε πως η προ-
σπάθεια του Δήμου για μετα-
φυτεύσεις κάποιων δέντρων 
από το Φυτώριο δεν απέδω-
σε στο βαθμό που θα θέλαμε. 
Επικαλούμενος έγγραφο της 
τεχνικής υπηρεσίας, σημείω-

Τελευταία προσπάθεια διάσωσης 
του άλσους στο Φυτώριο 

ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΛΙΓΑ 
ΜΕΤΡΑ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΣΏΘΟΥΝ ΤΑ 
ΔΕΝΤΡΑ, ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ Ο 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    

Με την προϋπόθεση ότι δεν θα χαθεί η 
χρηματοδότηση των 3,9 εκ ευρώ. Όλα 
όσα ειπώθηκαν στην 5ωρη συνεδρίαση

Τη δυνατότητα μετατόπισης του έργου του κλειστού γυμναστηρίου, για λίγα μέτρα, 
ώστε να σωθούν τα δέντρα, θα διερευνήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
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σε πως εφόσον υπάρξει αυτή 
η αλλαγή στο σχεδιασμό, ο Δή-
μος δεν θα κληθεί να καταβά-
λει περισσότερες από 136.000 
ευρώ στον ανάδοχο, ωστόσο 
υπάρχει πιθανότητα, όπως 
αναφέρεται στο ίδιο έγγρα-
φο, να χαθεί η χρηματοδότηση. 
Επισήμανε ότι είναι αδιαμφι-
σβήτητο ότι η πόλη χρειάζε-
ται νέο  κλειστό γυμναστήριο, 
όπως και άλλες αθλητικές 
εγκαταστάσεις κα πρότεινε στο 
Δήμαρχο να επανεξετάσει το 
θέμα του μπαλονιού.

Ο κ. Λαμπάκης χαρακτήρι-
σε ως ασέβεια από την πλευρά 
της δημοτικής αρχής το γεγο-
νός ότι αγνόησε εδώ και μήνες 
το αίτημα των 650 πολιτών για 
να συζητηθεί το θέμα στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο. Αναφορικά 
με όσους τον κατηγόρησαν ότι 
επί θητείας του, είχε χαρακτη-
ρίσει την έκταση ως ιδανική, 
σημείωσε πως δεν ήξερε το 
ακριβές σημείο κι ότι θα έπρε-
πε να κοπούν 270 δέντρα, λέ-
γοντας ωστόσο πως «και να 
το ήξερα, δεν διαθέταμε άλλο 
ακίνητο για αθλητικές εγκατα-
στάσεις, οπότε, καλά κάναμε 
κι εμείς τότε και η νυν δημο-
τική αρχή που συνέχισε το έρ-
γο». Σημείωσε, ωστόσο, πως 
θα πρέπει να γίνει προσπάθεια, 
προκειμένου να κατασκευαστεί 
το γήπεδο σε κοντινό κενό χώ-
ρο, πέρα από τα δέντρα, εξα-

σφαλίζοντας παράλληλα ότι 
δεν θα χαθούν τα περίπου 4 
εκ ευρώ. 

Ο επικεφαλής της «Αδέ-
σμευτης Νέας Αυτοδιοίκησης» 
Βαγγέλης Μυτιληνός επισή-
μανε πως είναι ένα σοβαρό 
θέμα που άπτεται της υγείας 
των πολιτών, και γι’ αυτό θα 
πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυ-
νατόν, ώστε να μη χαθεί ούτε 
το νέο κλειστό, ούτε όμως και 
τα δέντρα. Σημείωσε πως πρέ-
πει να αλλάξουμε τη θέση του 
γηπέδου, χωρίς να χαθούν τα 
χρήματα, κάτι που μπορεί  να 
απαντηθεί μόνο από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες κα από τους 
υπεύθυνους του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων 
στο οποίο είναι ενταγμένο το 
έργο. Τόνισε ακόμη πως είναι 
απαραίτητο να υπάρξουν με-
λέτες για ενίσχυση του αστι-
κού πρασίνου και δημιουργία 
περιαστικών δασυλλίων μέσα 
στα επόμενα χρόνια.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» Σάββας Δευτε-
ραίος σημείωσε πως μετά την 
παρέλευση πενταετίας, τα χρή-
ματα του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων χάνονται, 
διαπιστώνοντας ότι το  μόνο 
έργο που προχωρά γρήγορα 
είναι αυτό της ανατολικής πε-
ριφερειακής, που εξυπηρετεί 
και τα «πήγαινε-έλα» των Αμε-
ρικανών, την στιγμή που, όπως 

είπε, δεν έχουν δοθεί ακόμη 
αποζημιώσεις για τις απαλλο-
τριώσεις και οι δικαιούχοι εί-
ναι στα δικαστήρια. Επεσήμανε 
πως το κλειστό πρέπει να γίνει, 
όμως δεν αρκεί, αφού η πό-
λη έχει ανάγκη και από άλλες 
αθλητικές υποδομές. Ζήτησε 
να υπάρχουν, από εδώ και στο 
εξής, εισηγήσεις των αρμόδιων 
υπηρεσιών όταν συζητούνται 
τέτοιου είδους θέματα και ση-
μείωσε πως πρέπει να υπάρξει 
μία λύση νομικά, ηθικά και πο-
λιτικά ορθή, που να διασφαλί-
ζει και το άλσος, αλλά και την 
χρηματοδότηση. 

Το ιστορικό του έργου 
Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζα-

μπούκης, σε μία τεχνοκρατική 
και νομική προσέγγιση και λι-
γότερο συναισθηματική, όπως 
τη χαρακτήρισε, αναφέρθηκε 
στο ιστορικό των αποφάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου για 
τη δημιουργία του κλειστού 
γυμναστηρίου. Η υπόθεση ξεκί-
νησε το 1999, όταν επί Δημαρ-
χίας Αρβανιτίδη, το οικοδομικό 
τετράγωνο 460 χαρακτηρίστη-
κε ως χώρος για αθλητικό κέ-
ντρο, ενώ το 2017, με απόφα-
ση της περιφέρειας, πέρασε 
στην ιδιοκτησία του Δήμου. 

Νωρίτερα, το 2009, ο τό-
τε Δήμαρχος Γιώργος Αλεξαν-
δρής πέρασε για πρώτη φορά 
σε τεχνικό πρόγραμμα κονδύ-

λι για την κατασκευή του κλει-
στού, με 7 εκ ευρώ, με χρη-
ματοδότηση από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού. Στην 
πορεία των επόμενων ετών, 
το κονδύλι αυτό έφτασε μέχρι 
και 18,5 εκ ευρώ, μέσα από το 
ΕΣΠΑ, για να καταλήξει τελικά 
στα 7 εκ ευρώ, το 2017, μέσα 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. Στη συνέχεια, η 
Περιφέρεια έδωσε 3,9 εκ ευ-
ρώ, και ο Δήμος αποφάσισε 
να βάλει άλλα 3 μέσα από τον 
δικό του προϋπολογισμό, προ-
σαρμόζοντας στις ανάγκες της 
πόλης το νέο κλειστό γυμνα-
στήριο, για το οποίο υπεγράφη 
η σύμβαση με τον ανάδοχο το 
2021. Ο κ. Ζαμπούκης, ανα-
φερθείς στα μεγάλα γήπεδα 
της Ορεστιάδας και της Ξάν-
θης, είπε πως «δεν χρειάζεται 
να υπενθυμίσω γιατί δεν πρέ-
πει να έχουμε κι εμείς γήπεδα 
πολλών χιλιάδων θέσεων, που 
είναι κρύα το χειμώνα και πολύ 
ζεστά τα καλοκαίρια». Σημείω-
σε ακόμη πως επί 23 χρόνια, 
όλοι οι Δήμαρχοι και οι δημο-
τικές αρχές είχαν στο τεχνικό 
τους πρόγραμμα το έργο, στο 
συγκεκριμένο χώρο, γνωρίζο-
ντας πολύ καλά για τι έκταση 
πρόκειται. 

Αναφέρθηκε σε απόφαση 
του Δασαρχείου από το 2020 
που δεν προβάλει αντιρρήσεις 
για το έργο, καθώς το συγκε-

κριμένο ΟΤ δεν υπάγεται σε 
προστατευτικές διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας. Όπως εί-
πε, η εταιρεία έχει ήδη εγκα-
τασταθεί και οποιαδήποτε αλ-
λαγή θα έχει ως αποτέλεσμα 
την απώλεια των 3,9 εκ ευ-
ρώ, τα οποία με κόπο διασώ-
θηκαν, όταν η δημοτική αρχή 
αποφάσισε να προσαρμόσει 
το έργο σε αυτά τα δεδομένα, 
και όχι στα μεγαλεπήβολα και 
φαραωνικά του παρελθόντος. 
«Όποιος δεν απορροφά τα 
χρήματα, η υπηρεσία πάει τον 
επόμενο, υπάρχει λίστα ανα-
μονής» σημείωσε, ενώ ανα-
φέρθηκε στις 245 δενδροφυ-
τεύσεις και μεταφυτεύσεις που 
έχουν γίνει τους τελευταίους 
μήνες, προτείνοντας, αντί να 
δώσουμε ως αποζημίωση από 
μία πιθανή αλλαγή χώρου στον 
εργολάβο 136.000 ευρώ, να 
τα διαθέσουμε για αγορά χι-
λιάδων δέντρων. 

Ο πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Γιώργος Καϊ-
σας, που τυγχάνει να είναι και 
ιδρυτικό μέλος της Οικολογι-
κής Εταιρείας, σημείωσε πως 
σέβεται τους 650 πολίτες που 
αγωνιούν, όμως, η πόλη έχει 
ανάγκη από ένα νέο κλειστό. 
Μπορούμε να τα ξανακάνουμε 
τα δέντρα, σημείωσε, εκτιμώ-
ντας πως θα ήταν μεγάλο λά-
θος να πάρουμε μία απόφαση 
που ουσιαστικά καταργεί τη 

δημιουργία του γυμναστηρίου.
Ο κ. Λαμπάκης από την 

πλευρά του πρότεινε να υπάρ-
ξει διερεύνηση της υπόθεσης 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου, και μετά από 15 
μέρες, να έχουμε απαντήσεις, 
τόσο για το εάν μπορούμε να 
μετατοπίσουμε για λίγα μέτρα 
το έργο, όσο και για το πόσο 
χρονικό περιθώριο μπορούμε 
να έχουμε, δίχως να υπάρξει 
κίνδυνος απώλειας των 3,9 εκ 
ευρώ. «Κανείς δεν θέλει να χα-
θούν τα λεφτά, αξίζει όμως να 
προσπαθήσουμε να σώσουμε 
το άλσος. Αν μας απαντήσουν 
ότι δεν γίνεται, τότε θα λάβου-
με την αντίστοιχη απόφαση».

Ο κ. Μυτιληνός σημείωσε 
πως «δεν δεχόμαστε διλήμμα-
τα», ζητώντας να γίνει το γή-
πεδο με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και να δημιουργηθεί και 
ένα πάρκο στο διπλανό χώρο 
της ΥΕΒ, μετά την τροποποίηση 
του ΓΠΣ. Ο κ. Δευτεραίος ση-
μείωσε πως «θα είμαστε άξιοι  
της μοίρας μας αν αποφασί-
σουμε ναι στα δέντρα, όχι στο 
γήπεδο, ή όχι στα δέντρα, ναι 
στο γήπεδο. Μετά την εισήγη-
ση της υπηρεσίας, θα λάβουμε 
την πολιτική απόφαση για το 
τι θα κάνουμε».

Ο κ. Μιχαηλίδης, σχολιά-
ζοντας την τοποθέτηση του 
Δημάρχου, τη χαρακτήρισε 
σαν από συνεδρίαση Ανωνύ-
μου Εταιρείας, λέγοντας πως 
«εδώ, είμαστε πολιτικό όργα-
νο». Επισήμανε πως η έκταση 
με τα δέντρα είναι άλσος, ό,τι 
κι αν λένε τα χαρτιά, τονίζο-
ντας πως πρέπει να εξεταστεί 
το θέμα από την υπηρεσία. 

Ο διευθυντής της Τεχνικής 
Υπηρεσίας Διονύσης Μαστο-
ρόπουλος εξέφρασε κάποιες 
επιφυλάξεις και ζήτησε δι-
ευκρινίσεις αναφορικά με τα 
ερωτήματα που πρέπει να θέ-
σει ο Δήμος προς τη γραμμα-
τεία του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων, λέγοντας 
πως θα πρέπει να γίνει αλλα-
γή χρήσης γης επί του ΓΠΣ και 
μετά με Προεδρικό Διάταγμα 
να γίνει τροποποίηση ρηματι-
κού για οποιαδήποτε αλλαγή. 

Τελικώς, το ερώτημα που 
συμφωνήθηκε να υποβληθεί 
προς την υπηρεσία του προ-
γράμματος είναι αν είναι δυ-
νατή  η μετατόπιση  του έργου, 
με την ίδια οικοδομική άδεια, 
για κάποια μέτρα κι αν είναι 
δυνατόν να καθυστερήσουμε 
και πόσο, ώστε να μη χαθούν 
τα 3,9 εκ ευρώ. Σε 15 μέρες 
τα νεότερα…

Σχεδόν πέντε ώρες διήρκησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για το θέμα χωροθέτησης του νέου κλειστού 

Η παρέλαση της 25 Μαρτίου και 
όλες οι παρελάσεις να γίνονται στην 
παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης 
(Βασιλέως Αλεξάνδρου) πρότεινε ο κ. 

Ευάγγελος Μυτιληνός. Σε ανακοίνωσή 
του ανέφερε μεταξύ άλλων: 

Είναι φανερό ότι ο Δήμαρχος Αλε-
ξανδρουπολης δεν είχε προεκλογικό 
πρόγραμμα και οραμα για το Δήμο και 
έτσι πορεύεται με αυτόματο πιλότο... 
και παρεμβάσεις της Αντιπολίτευσης.

Αφού υλοποιεί το προεκλογικό πρό-
γραμμα της παράταξης μας Αδέσμευτη 
Νέα Αυτοδιοίκηση (βλέπε: δεύτερη λαϊ-

κή στην Αλεξανδρουπολη , ασανσέρ για 
ΑΜΕΑ στην πλατεία του Φάρου, μελέτη 
κόστους οφέλους για το υπόγειο πάρ-
κινγκ στο χώρο του παλιού κολυμβητη-
ρίου, εκμετάλλευση του παρκινγκ πίσω 
από τον επιβατικό σταθμό ΟΣΕ , ημιυπό-
γειοι κάδοι απορριμμάτων, πεζοδρόμια 
στην Ηροδότου) του ζητάμε να πραγ-
ματοποιήσει ακόμη μια πρότασή μας...

«Η παρέλαση της 25 Μαρτίου 
και όλες οι παρελάσεις να γίνονται 
στην παραλιακή οδό»

Πρότεινε ο κ. 
Ευάγγελος Μυτιληνός
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Χρονογράφημα

Σιδηροδρομικός Σταθμός του Μονάχου – Γραμμή 11
1960

Β
όνη, 30 Μαρτίου 1960, ημέρα 
όπου η ελληνική κυβέρνηση 
υπογράφει με την κυβέρνηση 
της Δυτικής Γερμανίας «Σύμ-
βαση περί επιλογής και τοπο-
θετήσεως Ελλήνων εργατών 

σε γερμανικές επιχειρήσεις».
 Ο πλανήτης εδώ και μερικά χρόνια έχει 

βγει από έναν πόλεμο που τον έχει σημα-
δέψει. Η Ελλάδα μετά από τη γερμανική 
κατοχή και τον εμφύλιο βιώνει έντονα την 
ανεργία, η οποία φέρνει αφόρητη φτώχεια 
και ανέχεια. Τα χωριά, κυρίως της Βόρειας 
Ελλάδος και λιγότερο τα νησιά, ερημώνουν, 
εξαιτίας της εσωτερικής μετανάστευσης 
προς τ’ αστικά κέντρα. Τα πράγματα όμως 
κι εκεί δεν είναι καλύτερα, λόγω της πλη-
θώρας ανέργων που αναζητούν απεγνω-
σμένα δουλειά. Οι πολιτικοί δεν μπορούν 
άλλο να συνεχίσουν να ξεγελούν με ψεύ-
τικες υποσχέσεις τους ψηφοφόρους τους, 
οι οποίοι ελπίζουν σ’ ένα καλύτερο αύριο 
γι’ αυτούς και τα παιδιά τους. Έτσι, λοιπόν, 
η υπογραφή αυτής της σύμβασης θεωρή-
θηκε πως ήταν η μόνη λύση.

 Από τις αρχές του 20ου αιώνα σημειώ-
νεται μαζική μετανάστευση προς την Αμερι-
κή, τη γη της επαγγελίας και των ευκαιριών, 
τον Καναδά, την Αυστραλία και την Αφρική. 
Η διμερής όμως σύμβαση που υπεγράφη, 
στην ουσία απέβλεπε στην αποκοπή της 
μαζικής ροής των μεταναστών στις παρα-
πάνω χώρες, καθώς ήταν έντονη από τις 
αρχές έως και τα μέσα του 20ου αιώνα.

Από το 1955 έως και το 1977 παρα-
τηρείται ένα μεγάλο ρεύμα μεταναστών 
προς τη Γερμανία. Άνδρες ηλικίας 25 έως 
32 ετών, αλλά και γυναίκες από 25 έως 
29 χρόνων παίρνουν το δρόμο για τα ερ-
γοστάσια της Γερμανίας. Ένας δρόμος που 
παρόλες τις προσπάθειες των πολιτικών να 
τον εξιδανικεύσουν θα έχει δυσβάσταχτες 
συνέπειες. Οι συντηρητικοί ονομάζουν τη 
μετανάστευση «ευλογία θεού» ενώ οι φι-
λελεύθεροι «κατάρα θεού». Παρόλα αυτά 
όμως, στην πραγματικότητα ο κάθε πολιτι-
κός σχεδιασμός παρουσίαζε ως μόνη λύση 
εξόδου από την ανεργία τη μετανάστευση, 
στηρίζοντας έτσι «την εθνική αιμορραγία». 

Στις ομιλίες τους οι πολιτικοί αναφέρο-
νταν πολλές φορές στους Έλληνες εργά-
τες, που έστελναν οικονομικά εμβάσματα, 
στηρίζοντας τις οικογένειές τους, αλλά και 
την εθνική οικονομία. Αναφέρονταν δε και 
στις κατάλληλες συνθήκες που θα δημιουρ-
γούνταν με την επάνδρωση της ελληνικής 
σύγχρονης βιομηχανίας από τους Έλληνες, 
εξειδικευμένους πια εργάτες που θα έρχο-
νταν κάποια στιγμή στην πατρίδα. Δυστυ-
χώς όμως τα πράγματα ήταν τελείως δια-
φορετικά, οι εργάτες που γύριζαν πίσω τα 
πρώτα χρόνια ήταν τελείως ανειδίκευτοι. 
Προέρχονταν από ορεινές περιοχές, κυρί-
ως της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της 
Θράκης, αναλφάβητοι, που ίσως και να 
είχανε τελειώσει μόνο τις πρώτες τάξεις 
του δημοτικού και με δυσκολία  υπέγρα-
φαν τις συμβάσεις εργασίας. Φτάνοντας 
στη Γερμανία χωρίς καν να γνωρίζουν τη 
γλώσσα, η ζωή τους δυσκόλευε αφόρητα. 
Άνδρες και γυναίκες, άγαμοι και έγγαμοι, 
μεταφέροντας πολλές φορές και τις οι-
κογένειές τους, ξενιτεύονταν χωρίς καμία 
προοπτική σε μία χώρα για την οποία θα 
συνέβαλλαν στο έπακρο ώστε να φτάσει 
να γίνει μία μεγάλη οικονομική και πολιτι-
κή δύναμη της Ευρώπης. 

Άνθρωποι απ’ όλες τις γωνιές του φτω-
χού ευρωπαϊκού νότου και της Τουρκίας 
κατέφταναν σε καραβάνια στη Γερμανία 
για να εργαστούν ως ανειδίκευτοι εργάτες 
κυρίως στα εργοστάσια της. Το ελληνικό 
κράτος προσπαθώντας να προωθήσει την 
ευρωπαϊκή μετανάστευση ανέφερε με κάθε 
τρόπο ότι ήταν μία προσωρινή και 
ευνοϊκή μετακίνηση για τους ερ-
γάτες. Αυτός ήταν και ο λόγος 
που το 1960 δημιουργήθη-
καν σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη και στη συνέχεια σε 
άλλες τριάντα πόλεις της 
Ελλάδος, υπό την επίβλε-
ψη του υπουργείου εργα-
σίας, γραφεία ευρέσεως ερ-
γασίας, προωθώντας έτσι τη 
μετανάστευση προς τις χώρες 
της Δυτικής και Κεντρικής Ευ-
ρώπης. 

Άνθρωποι νέοι περνού-
σαν διστακτικά τις πόρτες 
αυτών των γραφείων, στην 
αρχή για να ενημερωθούν και στη συνέχεια 
με τη βοήθεια των εκεί υπαλλήλων να ξε-
κινήσουν τη διαδικασία εκδόσεως διαβα-
τηρίων. Μια διαδικασία χρονοβόρα, λόγω 
των πολλών δικαιολογητικών και ιατρικών 
εξετάσεων που έπρεπε να προσκομίσουν οι 
μελλοντικοί μετανάστες. Πολλοί από αυ-
τούς θέλοντας ν’ αποκτήσουν την πράσινη 
κάρτα εργασίας έπεφταν θύματα επιτηδεί-
ων, αναγκάζοντάς τους ακόμα και να που-
λήσουν τα πενιχρά περιουσιακά τους στοι-
χεία, ενώ η σύμβαση που υπέγραφαν με τα 

εργοστάσια ήταν για ένα χρόνο, χωρίς να 
γνωρίζουν στην ουσία τι είχαν υπογράψει. 
Στην πραγματικότητα  όμως, ετοιμάζονταν 
να φύγουν για να εργαστούν σε μία χώρα 
που τους έταζε τόσα πολλά, ενώ η αλήθεια 
ήταν πως δε θα είχαν καμία επαγγελματική 
και οικονομική προοπτική. 

Αρχές της δεκαετίας του 1960 και το 
πρώτο κύμα μεταναστών ήδη βρίσκεται στη 
Γερμανία. Πολλοί απ’ αυτούς όταν μετά από 
χρόνια σκέφτονται εκείνες τις εποχές, τις 
ονομάζουν με μία λέξη «άγριες» λόγω της 
σκληρότητας και των καταστάσεων που βί-
ωσαν. Η ώρα που οι μετανάστες παίρνουν 
το δρόμο της προσφυγιάς φτάνει. Αθήνα 
– Πειραιάς και οι εργάτες κρατώντας στο 
ένα χέρι το μπόγο με τα λίγα ρούχα και το 
λιγοστό φαγητό και στο άλλο την πράσινη 
κάρτα επιβιβάζονται στο φεριμπόουτ «Κο-
λοκοτρώνης».  

 Επόμενη στάση στο Μπρίντιζι της Ιτα-

λίας. Άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων 
θα πάρουν το τραίνο για να καταλήξουν 
στον περιβόητο σταθμό του Μονάχου, στη 
γραμμή 11. Αυτοί που θα ταξίδευαν από 
τη Θεσσαλονίκη θα έπαιρναν απευθείας 
το τραίνο για τη Γερμανία, όπου η δια-
δρομή θα διαρκούσε δυόμιση μέρες. Οι 

Ιταλοί εργάτες ονόμασαν το σταθ-
μό του Μονάχου και τη γραμμή 

11 «Γραμμή Ελπίδας». Ανά-
μεσα στους ταξιδιώτες βρί-
σκονται και γυναίκες που 
πιο πριν έχουν αφήσει τα 
μωρά παιδιά τους στους 
αγρότες άντρες τους, δί-
νοντάς τους την υπόσχε-

ση ότι θα στέλνουν χρήματα 
και πως θα γυρίσουν σύντο-

μα πίσω. Χωρίς να γνωρίζουν τη 
γλώσσα πήγαιναν να δουλέψουν 

σε κλωστοϋφαντουργία και ερ-
γοστάσια ηλεκτρικών συσκευ-
ών. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη 
μεταναστευτική χώρα που στέλ-

νει στη Γερμανία γυναίκες μόνες.  
Τα μαζικά ταξίδια εργατών από το φτω-

χό νότο τα ονόμαζαν οι γερμανικές αρχές 
«Μεταφορές», γιατί τους εργάτες τους θε-
ωρούσαν «Τεμάχια» ένα σύγχρονο σκλαβο-
πάζαρο, όπως έχει χαρακτηριστεί ο τρόπος 
με τον οποίο διάλεγαν τους υποψήφιους 
μετανάστες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τα-
ξιδιού προς το Μόναχο οι εργάτες ακου-
μπισμένοι στις βαλίτσες τους εποπτεύονταν 
υπό το άγρυπνο βλέμμα ειδικών συνοδών 
που τους υποδείκνυαν πως έπρεπε να συ-

μπεριφέρονται. Κανόνες και όρια που κα-
νένας τους δε συνειδητοποιούσε ότι αν 
τους παραβίαζε, στην ουσία παραβίαζε τα 
θεμέλια της μελλοντικής του ζωής. Υποτι-
μητικά τους ονόμαζαν Gastarbeiter, δηλα-
δή φιλοξενούμενοι εργάτες ή ακόμα και το 
πιο υποτιμητικό όνομα που του έδιναν στη 
Βαυαρία, λόγω της καταγωγής τους από 
το νότο, που ήταν Katzelmacher. Άντρες 
και γυναίκες υγιείς, τους οποίους επέλε-
ξαν για να εργαστούν στις πιο σκληρές 
δουλειές, μιας και οι Γερμανοί, λόγω της 
ανόδου του μορφωτικού και βιοτικού τους 
επιπέδου, δεν καταδέχονταν να δουλέψουν 
ως ανειδίκευτοι εργάτες. 

Οι σκέψεις που συνόδευαν τους μετα-
νάστες δεν ήταν να μπορέσουν να απο-
κτήσουν γρήγορο κι εύκολο χρήμα, αλλά 
να στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειες 
τους, κι αν όλα πήγαιναν καλά, ν’ αγορά-
σουν ένα σπίτι στο χωριό και να στήσουν 

τη δική τους δουλειά στην πατρίδα. Δυ-
στυχώς όμως η ίδια η πατρίδα, δια μέσου 
των πολιτικών που ενσάρκωναν την επί-
σημη φωνή της, δεν ήθελε να στηρίξει τα 
παιδιά της, κρατώντας τα κοντά της. Γι’ 
αυτό και πολλοί μετανάστες έκαναν τόπο 
τους τη Γερμανία, παίρνοντας μαζί και τις 
οικογένειές τους. 

Ο συγγραφέας Μαξ Φριτς αναφέρει χα-
ρακτηριστικά μιλώντας για τους Έλληνες 
μετανάστες: «Φωνάξαμε εργάτες και ήρ-
θανε άνθρωποι», θέλοντας να τονίσει με 
αυτό τον τρόπο ότι με τα χρόνια οι Έλληνες 
θ’ αφομοιώνονταν και θα γίνονταν κοινω-
νικά αποδεκτοί από τη γερμανική κοινω-
νία. Ενδεικτικό  παράδειγμα της αποδοχής 
των Γερμανών προς τους μετανάστες εί-
ναι πως στα τέλη της δεκαετίας του 1970 
άρχισαν να κυκλοφορούν συλλογικές εκ-
δόσεις έργων Ελλήνων, Ιταλών, Ισπανών 
Γιουγκοσλάβων και Τούρκων λογοτεχνών, 
καθώς τότε εμφανίζονται δειλά δειλά και 
τα πρώτα άτυπα λογοτεχνικά κείμενα τους. 
Τον Φεβρουάριο του 1973 κυκλοφορεί για 
πρώτη φορά στη Φρανκφούρτη η εφημε-
ρίδα «Ελληνική Φωνή» που ασχολείται με 
θέματα επικαιρότητας της ελληνικής κοι-
νότητας. 

Φτάνοντας στη Γερμανία, πολλοί από 
τους εργάτες, λόγω των δύσκολων κατα-
στάσεων που περνούσαν, θα βιώσουν την 
κατάθλιψη και το αίσθημα της μοναξιάς. 
Όμως θα βρουν παρηγοριά τόσο στην αλ-
ληλογραφία που αντάλλασαν με τις οικο-
γένειές τους, όσο και στα τραγούδια που 
γράφονταν γι’ αυτούς εκείνη την εποχή.  

Στο σταθμό του Μονάχου τις ορδές των 
μεταναστών περίμεναν εκπρόσωποι εται-
ρειών από εργοστάσια και ανθρακωρυχεία, 
καθώς επίσης και εκπρόσωποι της καθο-
λικής εκκλησίας που τους έδιναν λιγοστά 
τρόφιμα. Τα «Τεμάχια» θα μεταφέρονταν 
στα «Heimp» ή αλλιώς κοινόβια. Εκεί σε μι-
κρά δωμάτια, με μία κοινόχρηστη τουαλέτα 
και κουζίνα, θα στοιβάζονταν πάνω από εί-
κοσι άτομα. Την επόμενη μέρα το πρωί οι 
εργάτες θα τοποθετούνταν στην ανάλογη 
θέση εργασίας, έχοντας απλά έναν αριθ-
μό, ο οποίος θα τους συνόδευε καθ’ όλη 
τη διάρκεια του εργατικού ωραρίου τους.

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
1960 οι Έλληνες μετανάστες πέρα από 
τις σκληρές συνθήκες εργασίας στα εργο-
στάσια και τα ανθρακωρυχεία είχαν ν’ αντι-
μετωπίσουν και κάτι ακόμα. Στα εργοστάσια 
αυτά υπήρχαν διερμηνείς οι οποίοι ήταν 
άνθρωποι που ακολούθησαν τα κατοχικά 
στρατεύματα κατά την επιστροφή τους στη 
Γερμανία από την Ελλάδα. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα να υπάρχουν προστριβές με 
τους Έλληνες εργάτες λόγω της δωσίλο-
γης κατά την κατοχή συμπεριφοράς τους. 
Στα επόμενα χρόνια όμως διερμηνείς γίνο-
νταν φοιτητές που σπούδαζαν στα γερμα-
νικά πανεπιστήμια, αλλά και Έλληνες που 
παντρεύονταν γερμανίδες. 

Οι μετανάστευση των Ελλήνων στη Γερ-
μανία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της 
νεότερης ελληνικής ιστορίας που την έχει 
σ’ ένα βαθμό επηρεάσει έως και σήμερα. 
Ακόμα και τώρα υπάρχουν Έλληνες με-
τανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Η 
ιστορία της δύσκολης αυτής περιόδου θα 
συνεχίσει να συγκινεί με στιγμές και λεπτο-
μέρειες που θα καταγράφονται από τους 
ιστορικούς, δημιουργώντας κάθε φορά την 
ίδια συγκινησιακή φόρτιση

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΡΓΟ: ¨Συντηρήσεις Διδακτηρίων 
Δήμου Αλεξανδρούπολης 2021¨

Αρ.πρ:  9072,  21-03-2022
Αριθμ. Μελέτης: 13/2021

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
    
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 672.470,00  € με ΦΠΑ  

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού έργου:
«Συντηρήσεις Διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης 2021»

1.  Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης , προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου «Συντηρήσεις Διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης 2021»  
προϋπολογισμού 672.470,00  € με Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με τους όρους που ακολουθούν:

2.  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδι-
κασία» του αρθρ. 27 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα, και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού μέσω του Εθνικού      Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ).

3.  Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στον ειδικό, δημόσια προσβάσι-
μο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr      
(Α/Α 187766) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.alexpolis.gr 
(προκηρύξεις-διαγωνισμοί).

4.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 672.470,00  
€ και αναλύεται σε:  Δαπάνη Εργασιών 396.018,31 Ευρώ, Γενικά έξοδα 
και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.18%) 71.283,30 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κον-
δυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 70.095,24 Ευρώ,  

Απολογιστικές δαπάνες χωρίς (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.500,00 Ευρώ. ή 4.130,00 
Ευρώ (με Γ.Ε + Ο.Ε:630,00 Ευρώ), ποσό αναθεώρησης 787,67 Ευρώ 
και στα ανωτέρω  αντιστοιχεί Φ.Π.Α. 24%, ποσού 130.155,48 Ευρώ

5.  Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (με προϋ-
πολογισμό 447.127,33 €,χωρίς αναθ.-ΦΠΑ) και ΟΔΟΠΟΙΙΑ  (με προϋ-
πολογισμό 76.564,05€, χωρίς αναθ.-ΦΠΑ).

6.  Οι ενδιαφερόμενοι , για περισσότερες πληροφορίες , μπορούν να 
ενημερωθούν από: α. Την προκήρυξη μέσω ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ β. Την 
αναλυτική διακήρυξη μέσω ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ.

Αλεξανδρούπολη     21-03-2022
  Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Ζαμπούκης 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αλεξανδρούπολη, 21.03.2022
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     Αρ. Πρωτ: 9074
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών                 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,                  
Προμηθειών & Αποθήκης                
Λ. Δημοκρατίας 306 
68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πληρ: Ελσα Γκουβέντα, 
Τηλ: 2551064231
Mail: guve@alexpolis.gr  

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣTHΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SINGULAR 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SINGULAR, συνολικού προϋπο-
λογισμού δαπάνης 44.441,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 
διάρκειας έως 31-12-2022 και με εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προ-
ϋπολογισμό οικ. έτους 2022.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

των εφαρμογών  λογισμικού  του προγράμματος Genesis της εταιρείας 
Singular Logic Α.Ε. και του λογισμικού εφαρμογών του προγράμματος της 
μισθοδοσίας SHRMS της εταιρείας Singular Logic Α.Ε. που υποστηρίζουν 
ένα σύνολο λειτουργιών των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ενώσεις οικονομικών φορέων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εν-
διαφερόμενοι προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 8η 
Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η αποσφράγιση των 
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 12η Απριλίου 2022 και ώρα 9.00 πμ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής, 
ποσού  715,00 €.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
2551064231).  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασί-
ας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμε-
ση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, από 
τη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 157580) και στην 
ιστοσελίδα  www.alexpolis.gr (πεδίο «Διακηρύξεις»).  

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
    Ιωάννης Ζαμπούκης

 ΑΔΑ:ΨΥΓΟ7ΛΒ-ΞΕ0
ΑΔΑΜ:22PROC010229289 

                                         ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:14/03/2022
  ΑΡ.ΠΡΩΤ: 73599/1602

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
« ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023-2024 »
κωδικοί - CPV 45520000-8 «Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών 

εργασιών με χειριστή» και συμπληρωματικού CPV 60181000-0 «Ενοικία-
ση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό».

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε €, προκειμένου να προβεί 
στην Μίσθωση Μηχανημάτων Έργων & Φορτηγών Ανατρεπόμενων , ώστε 
να δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό ρεμάτων και τάφρων 
στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με κριτήριο 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής .

1. Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ι. Δραγούμη  1, Αλεξανδρούπολη ,Τηλέφωνο: 25513-

55838, FAX: 25513-55835
E−mail: texnika.erga.evrou@pamth.gov.gr, Website: www.pamth.gov.gr 
2. Αριθμός προκήρυξης: 01/2022
3. Είδος σύμβασης :Παροχής Υπηρεσιών - Μίσθωσης Μηχανημάτων 

Έργων και Φορτηγών Ανατρεπόμενων. 
4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοιχτού ηλεκτρο-

νικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει τιμής , σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

5.Τίτλος και Περιγραφή Παροχής Υπηρεσιών. 
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΦΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023-2024», κωδικοί - CPV 45520000-

8 «Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή» και συ-
μπληρωματικού CPV 60181000-0 «Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με 
οδηγό». Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η μίσθωση Μηχανημάτων Έργων 
και Φορτηγών Ανατρεπόμενων (Τμήματα) ώστε να δύναται να χρησιμοποι-

ηθούν  για τον καθαρισμό ρεμάτων και τάφρων στα γεωγραφικά όρια της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, υπό την μορφή  συνεργείων ( Ομάδες ) 
με περιοχή ευθύνης τα γεωγραφικά όρια των Δήμων του Ν. Έβρου όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

6. Διάρκεια σύμβασης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συγκεκριμένα από την ημε-

ρομηνία υπογραφής και ανάρτησης της, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ 
( έναρξη σύμβασης ) έως της 31/12/2024 (λήξη σύμβασης). 

7. Προϋπολογισμός σύμβασης.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμ-

ματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 531. Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων  χιλιάδων 
ευρώ (2.400.000,00€) με ΦΠΑ 24 % και ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων 
τριάντα  πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα 
επτά λεπτών  (1.935.483,87 €) χωρίς  ΦΠΑ 24 % , σύμφωνα με την αριθ. 
πρωτ. 255998/1880/20-09-2021  Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.  
(ΑΔΑ: 9ΘΙΥ7ΛΒ-ΦΛΑ), ΑΔΑΜ: 21REQ009233356/2021-09-21) με την 
οποία ορίζεται το υποέργο Ε.24 με τίτλο: « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΦΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023-2024 » 
στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙ-
ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 
της ΣΑΕΠ 531 και φορέα υλοποίησης την Δ.Τ.Ε./Π. Ε. ΕΒΡΟΥ.

8. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  

μέσω του ιστότοπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  & Θράκης 
στις διευθύνσεις http://www.pamth.gov.gr , στον ιστότοπο www.diavgeia.
gov.gr , και στο ΚΗΜΔΗΣ στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr .

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικα-

σία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον 
τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες δι-
ατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 
του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το  ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).Γλώσσα σύνταξης 
των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28/04/2022 , ημέρα Πέ-

μπτη  και  ώρα 09:00 π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ , Ταχ. Δ/νση: Ι. Δραγούμη  1, Αλεξανδρούπολη 

11. Δικαίωμα Συμμετοχής.
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνον η καταλληλόλητα για την άσκηση 

της επαγγελματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γί-
νονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, όπως αυτοί προσδι-
ορίζονται στο άρθρ. 25 του Ν. 4412/2016, που ασκούν νόμιμα την επαγ-
γελματική δραστηριότητα τους. 

12. Εναλλακτικές προσφορές.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
13. Τόπος παροχής Υπηρεσίας.
Περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
14. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας - Μίσθωσης 

Μηχανημάτων Έργων και Φορτηγών Ανατρεπόμενων. 
Οι ώρες εργασίας, υπολογίζονται ότι θα εξαντληθούν  τμηματικά ως 

προς την διάρκεια και τον τόπο εργασιών, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
ΔΤΕ / ΠΕ Έβρου, στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης της 
σύμβασης έως της 31/12/2024 (λήξη σύμβασης). 

15. Εγγυήσεις συμμετοχής.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υπο-

χρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσο-
στό 2% της  προϋπολογισθείσας αξίας για το μέρος της οικονομικής προ-
σφοράς που τους αντιστοιχεί (μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%). 

16. Ισχύς των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους τριακό-

σιες δέκα (310) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
17. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.
Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις 

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

θυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου), Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ,Ταχ. Δ/νση: Ι. Δραγούμη  1, Αλεξαν-
δρούπολη στα τηλέφωνα: 25510-22826(Κ. Ταμίας), 25523-51532 (Ε. 
Λυμπερίδου) , FAX: 25513-55835 , E−mail: texnika.erga.evrou@pamth.
gov.gr , Website: www.pamth.gov.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α. Μ. – Θ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Θεσσαλονίκη  16-3-2022

               Αρ. Πρωτ.: 3191

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί 
την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής : 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘ-
ΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ», η οποία δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 515/4-3-2022 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP26418.

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω 
θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις            28-
3-2022 και λήξη στις 11-5-2022.   

 Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται 
στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιό-
τητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά 
περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κατά τις ώρες 8:30 π.μ. 
έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891454, 2310 891452, e-mail : 
iesecr@uom.edu.gr .

             
 Με εντολή Πρύτανη

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/νσης Διοικητικού

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ



Η ΓΝΩΜΗ
23  ΜΑΡΤΙΟΥ 202212    

 SUDoKU

3 2 7

7 4 9 1

5 8 6

7 9 6 2

4 3 8

3 1 2 7

9 2 1

6 3 7 1

7 9 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

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

8 1 7

3 9 7

2 1 5 9

8 7 3

2 7 9 3

1 7 6

9 6 5 1

2 5 3

2 1 4

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

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Πολυσυζητημένο το… ρήγμα της — Βέ-
λος τόξου.
2. Τονικό σημάδι που καταργήθηκε — Ημε-
ρολόγιο με… προγνωστικά (ξ.λ.).
3. Παλιό, σουηδικό συγκρότημα — Πολυάν-
θρωπη χώρα της Ασίας — Λέγονταν παλιά 
τα Τάγματα Εθνοφυλακής (αρχικά).
4. Ρινικό σύμφωνο — Διεθνής γλώσσα, 
βελτιωμένη μορφή της εσπεράντο — Ένα 
έγχορδο μουσικό όργανο.
5. Πιτσιρικάδων… όαση — Χαϊδεμένη… Ου-
ρανία — Γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου.
6. Στα τεχνητά το φωταέριο — … Τάρνερ: 
παλιά "δόξα" του Χόλιγουντ.
7. Χώρα της Αμερικής (αρχικά) — Η θιβετια-
νή πρωτεύουσα — Ιταλικό αντρικό όνομα.
8. Ευρωπαϊκός διαστημικός φορέας — Χα-
ρουπιά.
9. Όνομα βασιλιάδων της Σπάρτης — Εδά-
φη χωρίς προεξοχές — … Τσε: Κινέζος φι-
λόσοφος.
10. Ο Μπρους… του καράτε — Τορκουάτο…: 
Ιταλός ποιητής της Αναγέννησης — Μέσα 
στις δέκα πρώτες αυτή.
11. Απαλή απόχρωση — Ρωσική κατάφα-
ση — Γαλλικός εκδοτικός οίκος.
12. Δεν κρατά τις υποσχέσεις του — Τρο-
χονόμος τη… δίνει.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Στα σύνορα ο τελωνειακός ρωτάει τον φορτη-

γατζή που έρχεται απο τον Pakistan.

- Έχεις τίποτα να δηλώσεις;

- Τίποτα λέει ο φορτηγατζής.

Ο τελωνειακός πηγαίνει πίσω και σηκώνει το μου-

σαμά του φορτηγού και βλέπει έναν ελέφαντα πού 

έχει μια φέτα ψωμί στο κάθε του αυτί.

- Και τι είναι αυτό ρε μεγάλε; τον ρωτά αυστηρά.

- Τι θα πει τι είναι αυτό; διαμαρτύρεται ο φορτη-

γατζής. Δεν μπορούμε να βάλουμε στο σάντουιτς 

μας τώρα ότι μας αρέσει;  

                         

                          * * * * * * 

                       

Αχ μου φαίνεται ότι γέρασα! Δύο by pass έχω 

κάνει. Δύο λάμες σε κάθε πόδι και ένα ψεύτικο 

γόνατο. Έχω προστάτη και το ζάχαρο, που δε λέει 

να κατέβει. Έχω καταντήσει μισότυφλος και μόνο 

τα αεροπλάνα μπορώ να ακούσω πια. Παίρνω 20 

χάπια την ημέρα που μου φέρνουν ύπνο, ζάλη και 

τάση λιποθυμίας. Ώρες ώρες μουδιάζω ολόκλη-

ρος και δεν νοιώθω ούτε χέρια, ούτε πόδια. Πα-

θαίνω συχνά διαλείψεις και δε ξέρω ποιος είμαι. 

Δε θυμάμαι πια αν είμαι 92 ή 93. Πέθαναν όλοι 

μου οι φίλοι! Δόξα τω Θεώ τουλάχιστον έχω το 

δίπλωμα οδήγησης!

Συστατικά 
• 1 κούπα πλιγούρι
• 1/2 κούπα σταφίδες
• έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
• 6 πιπεριές για γεμιστά και 3 ντομάτες
• 2 κούπες ζωμός από κότα
• 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
• αλάτι
• πιπέρι
• 1 κ.γ. πάπρικα

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Τα γεμιστά με πλιγούρι και σταφίδες, μια ωραία 

και κλασική συνταγή που πρέπει να δοκιμάσετε.
• Κόβουμε το καπάκι από τις πιπεριές και βγάζουμε 

τα σπόρια ( κρατάμε το καπάκι ).
• Κόβουμε το καπάκι από τις ντομάτες βγάζουμε 

τη σάρκα τους και κρατάμε τον χυμό τους σε ένα 
μπολ …( κρατάμε το καπάκι )

• Σε ένα βαθύ τηγάνι ρίχνουμε το ελαιόλαδο και 
καβουρδίζουμε το πλιγούρι με το φρέσκο κρεμ-
μύδι μέχρι να πάρει χρώμα …

• Ρίχνουμε το ζωμό και μόλις πάρει βράσει σβή-
νουμε το μάτι και προσθέτουμε τις σταφίδες την 
σάρκα από την ντομάτα το αλάτι το πιπέρι και  την 
πάπρικα , σκεπάζουμε το και αφήνουμε στην άκρη 
μέχρι να μαλακώσει ( περίπου δεκαπέντε λεπτά )

• Στη συνέχεια γεμίζουμε τις πιπεριές και τις ντο-
μάτες με ένα κουταλάκι και τις βάζουμε σε ένα 
ταψάκι …

• Προσθέτουμε ένα ποτήρι νερό και πασπαλίσουμε 
με ελαιόλαδο αλάτι και πιπέρι

• Σκεπάζουμε με ένα αλουμινόχαρτο και ψήνουμε 
σε προθερμασμένο φούρνο για 60 λεπτά

• Καλή σας απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Γεμιστά με πλιγούρι και 
σταφίδες

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Μίνα…: ηθοποιός — … Τοπ: μάρκα υλικών 
ζαχαροπλαστικής.
2. Οι αυτονομιστές αντάρτες της Σρι Λάνκα — 
Σταθερός, μόνιμος.
3. Αρχικά στρατιωτικής σχολής — Παρασιτικό 
ζωύφιο — Κομμένο… μύδι.
4. Θηλυκό λιοντάρι — Τσάρλτον…: ηθοποιός 
του Χόλιγουντ.
5. Πρώτα στην… αίτηση — Κόμιστρα — Ελβετός 
συγγραφέας (1868-1931).
6. Γκλάντις…: Αμερικανίδα τραγουδίστρια — Ξε-
ρό χόρτο για ζώα.
7. Βρετανός χημικός — Κι έτσι το μοναστήρι.
8. Παλιά ένωση της Αιγύπτου με τη Συρία (αρ-
χικά) — Η τράκα — Πρώτα στην… τσαχπινιά.
9. Λέγεται η Κανέλλη — Η πατρίδα του φιλό-
σοφου Ζήνωνα.
10. Πλήθος (μτφ.) — Οι πρωτόπειροι υποφέ-
ρουν απ' αυτό.
11. Όμοια… ποιοτικά — Παπούτσια… για γρά-
ψιμο — Παλιός, Λετονός σκακιστής.
12. Ιδιωματική ερώτηση — Αναρρόφηση υγρού 
με αντλία.
13. Πρόδρομος της Ολυμπιακής αεροπορίας 
(αρχικά) — Χάσιμο της διανοητικής ικανότητας 
— Ελβετός νομπελίστας γιατρός.
14. Χρονικά ανάρμοστα — Αρτηρία της καρδιάς.
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Άκρως ασυνήθιστο κύμα ζέστης πλήττει 
ταυτόχρονα τις τελευταίες ημέρες τους δύο 
πόλους της Γης, με θερμοκρασίες 30-40 βαθ-
μών Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, 
παρόλο που στην Ανταρκτική αρχίζει το φθι-
νόπωρο ενώ στην Αρκτική η άνοιξη.

Ειδικοί που παρακολουθούν έκπληκτοι το 
φαινόμενο εκτιμούν πως πιθανότατα πρό-
κειται για τυχαίο καιρικό φαινόμενο και όχι 
συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Αν όμως 
επαναληφθεί τα επόμενα χρόνια θα μπορού-
σε να αποδοθεί στην παγκόσμια θέρμανση.

Οι μετρήσεις μετεωρολογικών σταθμών 
στην Ανταρκτική έσπασαν τα ρεκόρ την Πα-
ρασκευή, με τον Σταθμό Κονκόρντια που βρί-
σκεται σε υψόμετρο 3.200 μέτρων να μετρά 
-12,2 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία περίπου 
40 βαθμούς υψηλότερη για το μέσο όρο αυτή 
την εποχή. Στον Σταθμό Βοστόκ που βρίσκε-
ται ακόμα ψηλότερα η θερμοκρασία υπό σκιά 
έφτασε τους -17,7 βαθμούς, καταρρίπτοντας 
το ρεκόρ για οποιαδήποτε εποχή κατά περίπου 
15 βαθμούς, αναφέρει το Associated Press.

Ασημένιο 
βραβείο 

εξαιρετικής γεύσης 
από σημαντικό 

θεσμό 

Ασημένιο βραβείο εξαιρετικής γεύσης από το 
θεσμό των Mediterranean Taste Awards 2022 
απέσπασε το Λουκούμι Φερών με ρόδι και μαστί-
χα, της οικοτεχνίας Γιαννακίδη. Όπως αναφέρει 
στο facebook της σελίδας “Λουκούμι Φερών” : Με 
μεγάλη χαρά λαμβάνουμε το πρώτο μας ασημένιο 
βραβείο εξαιρετικής γεύσης από το Mediterranean 
Taste Awards 2022. Το Λουκούμι Φερών με ρόδι 
και μαστίχα αξιολογήθηκε από κορυφαίους επιστή-
μονες τροφίμων και ειδικούς στη βιομηχανία τρο-
φίμων, ποτών και γαστρονομίας. Σας ευχαριστούμε 
από τα βάθη της καρδιάς μας.

Τα Mediterranean Taste Awards, αποτελούν ένα 
μοναδικό και αναγνωρισμένο θεσμό βράβευσης της 

ποιότητας και αναγνώρισης της επωνυμίας ειδικά 
για προϊόντα της Μεσογείου. Στόχος είναι να συμ-
βάλλουν τα Mediterranean Taste Awards  στην 
προώθηση προϊόντων που εντάσσονται στη μεσο-
γειακή διατροφή.

Το λουκούμι Φερών παράγεται από την οικογέ-
νεια Γιαννακίδη και αποτελεί προϊόν οικοτεχνίας. 
Πρόκειται για μια χειροποίητη ελληνική απόλαυση 
που μας συντροφεύει κάθε ώρα της ημέρας. Τα αγα-
πημένα μας λουκούμια προφέρονται σε τρεις γεύ-
σεις, ρόδι, ρόδι με μαστίχα και ρόδι με βατόμουρο. 
Νέα προϊόντα : Μαρμελάδα ροδιού, σιρόπι ροδιού 
καθώς και φρεσκοστυμμένος χυμός ροδιού.

Βραβείο εξαιρετικής γεύσης 
για το Λουκούμι Φερών!

Με τη δουλειά 
που παρουσίασαν 

προκρίθηκαν σε τελικούς 
διαγωνισμούς Ελλάδας

Τρεις ομάδες του Κέντρου Πληροφορικής και Ρο-
μποτικής Computer Action εκπροσώπησαν την Αλε-
ξανδρούπολη στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Έρευ-
νας και Καινοτομίας FIRST Lego League Challenge 
και οι διακρίσεις ήταν μεγάλες!

Στον διαγωνισμό που αφορά παιδιά ηλικίας 9 – 16 
ετών, συμμετείχαν 16 ομάδες από όλη την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι τρεις ομάδες 
του Κέντρου Πληροφορικής και Ρομποτικής Computer 
Action συμμετείχαν με τις καινοτόμες ιδέες τους, τις 
οποίες είχαν ήδη παρουσιάσει και στον Δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης και πραγματικά εντυπωσίασαν!

Η επιτυχία της πόλης μας ήταν μεγάλη μιας και την 
Κυριακή 13/03/2022 που βγήκαν τα αποτελέσματα 
ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

Intelligent Robomechanics: Τελικός Ελλάδας στον 
Διαγωνισμό FIRST Lego League Challenge που θα 

διεξαχθεί 2 και 3 Απριλίου 2022 στη Θεσσαλονίκη.
Τελικός Ελλάδας στο Διαγωνισμό Global 

Innovation Awards που θα διεξαχθεί 21 – 24 Μαρ-
τίου 2022.

RoboStrikers:  Τελικός Ελλάδας στον Διαγωνισμό 
FIRST Lego League Challenge που θα διεξαχθεί 
2 και 3 Απριλίου 2022 στη Θεσσαλονίκη.

«Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα παιδιά 
αυτά και μακάρι να αποτελέσουν Φάρο 
αφοσίωσης, έρευνας και καινοτομίας 
ώστε να εμπνεύσουν και τα υπόλοιπα 
παιδιά και δημότες της πόλης μας αλ-
λά και όλου του κόσμου, να βρίσκουν 
λύσεις στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι κοινωνίες και να προάγουν 
το κοινό καλό!» σημείωσε ο κ. Ζαμπούκης

Επιτυχίες των ομάδων Ρομποτικής 
της Αλεξανδρούπολης

Η Ώρα της Γης 
είναι μία παγκό-
σμια πρωτοβου-
λία του WWF που 
ξεκίνησε με σκο-
πό την εξοικονό-
μηση ενέργειας 
στον πλανήτη. 
Οι πολίτες όλου 
του κόσμου κα-
λούνται να σβή-
σουν τα φώτα 
για μία ώρα για 
να στείλουν απο-
φασιστικό μήνυ-
μα συμμετοχής 
στην προστασία 
του περιβάλλο-
ντος. Η εκδήλωση διοργα-
νώνεται τις πρώτες βρα-
δινές ώρες μιας ημέρας 
στα τέλη του Μαρτίου.

Η «Ώρα της Γης», η 
μεγαλύτερη παγκόσμια 
συμμετοχική εκστρατεία 
του WWF για το περιβάλ-
λον, έρχεται για μια ακόμα 
χρονιά να μας θυμίσει όλα 
όσα μας ενώνουν. Εδώ και 
15 χρόνια, η «Ώρα της Γης» 
είναι μια μοναδική ευκαιρία, 
για εκατομμύρια ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο, ώστε να 

ενώσουμε τη φωνή μας και 
να στείλουμε όλοι μαζί ένα ξε-
κάθαρο μήνυμα: θέλουμε ένα 
μέλλον βιώσιμο για όλους. 

Για όσα μας ενώνουν, για 
όσα αξίζουν, ας μετατρέψου-

με τη φετινή «Ώρα της Γης» 
σε μια αφορμή για να βρε-
θούμε κοντά με τα αγα-
πημένα μας πρόσωπα. 
Πιο συγκεκριμένα, φέτος 

η «Ώρα της Γης», η οποία 
θα οργανωθεί το Σάββα-

το 26 Μαρτίου (στις 20.30), 
εστιάζει στο κρίσιμο θέμα της 
βιώσιμης διατροφής, δεδομέ-
νου ότι η τροφή (προετοιμα-
σία, προσφορά) αποτελούσε 
πάντα μια πράξη αγάπης και 
μια χειρονομία αλληλεγγύης.

Και φέτος η δράση «Η Ώρα της Γης 2022» 
από την WWF

Οι πόλοι φλέγονται, ο πλανήτης 
εκπέμπει ΣΟΣ

Life

 Θερμοκρασίες έως 
και 40 βαθμούς πάνω 

από το κανονικό πλήττουν 
ταυτόχρονα Ανταρκτική 

και Αρκτική

 Σβήνουμε τα φώτα για 
μια ώρα το Σάββατο 26 

Μαρτίου

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τα παιδιά της πόλης μας, μιας και το επίπεδο Ρομποτικής 
είναι πολύ ανεβασμένο και αντίστοιχα το επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης 

– καινοτομίας είναι πολύ υψηλό» 
Γιάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
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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
14:00-22:00  Γαλάζιου Κουταβού 5 (περιο-
χή Αγ. Βασιλείου) ✆2551026214 
18:00-08:00  Πετίνος Λ. Δημοκρατίας 382 
(έναντι Ακαδημίας) ✆2551025210

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 ✆2553022322

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κουκλατζή Σμαρώ Βασ. Κων/νου 52 
✆2552027049

Μάθετε με ποιο καλοκαιρινό «κόλπο» θα 
έχετε έναν βραστήρα χωρίς άλατα και χωρίς 
τη χρήση χημικών!

Το πιο συχνό πρόβλημα κάθε βραστήρα εί-
ναι η συσσώρευση αλάτων και όταν πια έχετε 
δοκιμάσει τα πάντα ακόμα και δυνατά καθα-
ριστικά για να ξεφορτωθείτε τα ενοχλητικά 
άλατα που κολλάνε παντού στο εσωτερικό 
του βραστήρα, ξέρετε πως πολύ σύντομα θα 
ξαναβρεθείτε στην ίδια θέση.

Αν είστε από αυτούς που το καλοκαίρι μα-
ζεύουν κοχύλια τότε είστε ένα πολύ μικρό βή-
μα μακριά από έναν πεντακάθαρο βραστήρα!

Τι μπορείτε να κάνετε για να γλυτώσετε από 
τη διαδικασία να καθαρίζετε τα άλατα κάθε 
τρεις και λιγάκι; Πολύ απλά ρίξτε μέσα στον 
βραστήρα ένα κοχύλι από αυτά που φέρατε 
σπίτι μετά τις διακοπές σας. Αφήστε το κοχύλι 

συνέχεια μέσα του και τα άλατα θα κολλάνε 
σε αυτό και όχι στα τοιχώματα του βραστήρα!

Ένας άλλος πιο κλασικός τρόπος για να κα-
θαρίζετε τον βραστήρα σας από τα άλατα είναι 
ο ακόλουθος. Βράστε νερό στον βραστήρα. 
Αφού βράσει ρίξτε μέσα φλούδες λεμονιού. 
Αφήστε τις εκεί για 1 ώρα και ξεπλύνετε καλά. 
Τα άλατα θα έχουν κάνει φτερά.

Και κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε: Ξέρε-
τε ότι δεν πρέπει ποτέ να βράζετε ξανά στον 
βραστήρα το νερό που έχετε ήδη βράσει μια 
φορά; Αν το κάνετε η σύσταση του νερού αλ-
λοιώνεται και δημιουργούνται επικίνδυνες ου-
σίες όπως είναι το αρσενικό, τα νιτρικά και το 
φθόριο. Αυτές οι ουσίες είναι ιδιαίτερα τοξι-
κές και κακινογόνες όταν εκτίθενται σε υψη-
λές θερμοκρασίες.

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

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα οφείλεις να ωριμάσεις 
οπωσδήποτε, αγαπητέ Κριέ! Η 
Σύνοδος Ερμή-Ποσειδώνα, θα 
προκαλέσει απογοητεύσεις από 
σπουδαίες για εσένα σχέσεις και 
σημαντικούς τομείς που δρούσαν 
έως τώρα παρασκηνιακά και κρυ-
φά! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, η σημερινή ημέρα 
απαιτεί ηρεμία, ψυχραιμία και υπο-
μονή! Η Σύνοδος Ερμή-Ποσειδώ-
να, θα προκαλέσει απογοητεύσεις, 
μέσα από φιλικές συναναστροφές 
και σχέσεις, αφού άλλα περίμενες 
από τους φίλους σου και άλλα τε-
λικά κάνουν! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Η Σύνοδος Ερμή-Ποσειδώνα, σε 
επηρεάζει πολύ φίλε Δίδυμε και 
πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσε-
κτικός, κυρίως σε οικογενειακές 
σχέσεις, που κινδυνεύουν να κλο-
νιστούν από ρήξεις, αλλά και σε 
θέματα ηλιακά!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε σήμερα, πλήττο-
νται κυρίως κοινωνικές και φιλικές 
σχέσεις, όπως και οι μετακινήσεις 
σου! Η Σύνοδος Ερμή-Ποσειδώνα, 
θα φέρει κάποια μικρά προβλήμα-
τα σε επαφές, επικοινωνίες, συνο-
μιλίες, ειδήσεις και μετακινήσειw!
 
ΛΕΩΝ
Η σημερινή ημέρα θέλει οπωσδή-
ποτε λογική, οργάνωση, υπομονή 
και ψυχραιμία από μέρους σου, 
φίλε Λέοντα! Η Σύνοδος Ερμή-
Ποσειδώνα, θα σου ξυπνήσει άγχη 
και ανασφάλειες όσον αφορά τα 
κεκτημένα σου και τις αξίες σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, με την σημερι-
νή Σύνοδο Ερμή-Ποσειδώνα, ίσως 
παίρνεις κάποια πράγματα πιο βα-
ριά απ’ όσο θα έπρεπε! Θα συνει-
δητοποιήσεις μέσα από γεγονότα, 
καταστάσεις και συγκυρίες, ότι η 
προβολή του εαυτού σου και των 
αξιών σου! 
 
ΖΥΓΟΣ
Η σημερινή Σύνοδος Ερμή-Ποσει-
δώνα, φίλε Ζυγέ, θα σου προκα-
λέσει συναισθηματική και ψυχο-
λογική αναστάτωση και θα βγάλει 
στην επιφάνεια αρκετά ξεπερα-
σμένα υποτίθεται άγχη και φοβίες!
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η Σύνοδος Ερμή-Ποσειδώνα, αγα-
πητέ Σκορπιέ, επηρεάζει ισχυρά τις 
φιλίες σου, αλλά και έναν πολύ 
υψηλό στόχο που εδώ και καιρό 
διεκδικείς!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η Σύνοδος Ερμή-Ποσειδώνα, σου 
επικεντρώνει την προσοχή και σε 
προειδοποιεί φίλε Τοξότη, για συ-
νετή συμπεριφορά άμεσα, όπως 
και επιστράτευση της λογικής σου! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, με την σημερινή 
Σύνοδο Ερμή-Ποσειδώνα, γύρισε 
την πλάτη σου στην τάση σου για 
ψευδαισθήσεις, ψέματα, ουτοπίες 
και εξαπατήσεις, σε επαφές και συ-
ναναστροφές! 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το ενδιαφέρον σου, στρέφεται 
σήμερα, αγαπητέ Υδροχόε στην 
διατήρηση της ήρεμης καθημε-
ρινότητας σου, με την Σύνοδο Ερ-
μή-Ποσειδώνα! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα είναι σα-
φώς μια κρίσιμη ημέρα! Θα κλονι-
στούν σημαντικοί τομείς της ζωής 
σου, αλλά κυρίως σπουδαίες δια-
προσωπικές σχέσεις και συνανα-
στροφές!

Επέτειοι

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

Διώξτε πανεύκολα τα 

άλατα από τον βραστήρα
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Του Γιώργου Πανταζίδη          
Η θεατρική εταιρεία Πεδίο Τέχνης, 

σε συνεργασία με τη θεατρική κολε-
κτίβα Strates -υπότροφη του  διε-
θνούς οργανισμού Ibsen Awards-, 
διοργανώνει το πρώτο χειμερινό 
πολιτιστικό φεστιβάλ στο νησί της 
Σαμοθράκης. Tο Ένα Φεστιβάλ στη 
Σαμοθράκη 2022, θα εστιάσει στη 
σύγχρονη δημιουργία παρουσιάζο-
ντας ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών 
δράσεων. Οι εκδηλώσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν από τις 24 μέχρι τις 27 
Μαρτίου, και φιλοδοξούν να συν-
δυάσουν το θέατρο, τη μουσική, το 
χορό, τη φωτογραφία και την ακρο-
βασία.

Ενας νέος θεσμός πολιτισμού 
ετοιμάζεται λοιπόν να γεννηθεί στον 
τόπο μας …. Η ΓΝΩΜΗ αναζήτησε 
και συνομίλησε με τους εμπνευστές 
της νέας αυτής προσπάθειας. Την 
Καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστι-
βάλ έχουν οι κυρίες Βένια Σταματιά-
δη και Ελένη Αποστολοπούλου, δύο 
προσωπικότητες καταξιωμένες στον 
καλλιτεχνικό χώρο αλλά και με ιδι-
αίτερη σύνδεση με το νησί της Σα-
μοθράκης. Λίγο πριν την εναρκτήρια 
εκδήλωση του Φεστιβάλ δέχθηκαν 
με χαρά να απαντήσουν στις ερωτή-
σεις μας και τις ευχαριστούμε για τις 
σκέψεις που μοιράστηκαν μαζί μας

•  Ένα Φεστιβάλ στη 
Σαμοθράκη…. Πότε γεννήθηκε 
και πώς προέκυψε η ιδέα του;

O σχεδιασμός ενός πολιτιστικού 
φεστιβάλ στη Σαμοθράκη είναι απο-
τέλεσμα οραματισμού αρκετών ετών. 
Mε αφετηρία τον προσωπικό μας 
δεσμό με το νησί, θελήσαμε να ανα-
πτύξουμε μια καλλιτεχνική δραστη-
ριότητα ικανή να αποτελέσει βήμα 
ανάδειξης της ταυτότητας αυτού του 
ιδιαίτερου ακριτικού τόπου.

•  Πόσο δύσκολο ήταν να 
υλοποιηθεί αυτό το project. 
Είχατε τη στήριξη που θα 
περιμένατε;

Το Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 
επιχορηγείται και βρίσκεται υπό την 
αιγίδα του Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού ενώ πραγματοποιείται με 
τη στήριξη γαλλικού πολιτιστικού ορ-
γανισμού Centre Culturel Hellénique, 
καθώς και της ακτοπλοικής εταιρείας 
Zante Ferries. Έτσι, δημιουργήθηκε 
το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης 
ώστε να μπορέσουμε να υλοποιή-
σουμε την ιδέα μας. Επίσης, η στή-
ριξη που δεχτήκαμε από ένα μεγάλο 
κομμάτι της τοπικής κοινωνίας ήταν 
τόσο θερμή και πολύτιμη που χωρίς 
αυτή το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί με αυτούς τους 
όρους. Πιο συγκεκριμένα, ένα μόνο 
ευχαριστώ δεν φτάνει στους Εμμα-
νουήλ Στεργίου, Φώτη Φωτεινός, 
Στέλιο Βαλμά, Ορέστη Χατζόπουλο, 
και σε τόσους άλλους ανθρώπους 
που συμμετείχαν ενεργά στην οργά-
νωση του φεστιβάλ. Ταυτόχρονα ο 
Δήμος Σαμοθράκης, καθώς και εκ-
πρόσωποι οργανισμών, επιχειρήσεων 
και τοπικών φορέων,  ανταποκρίθη-

καν ιδιαίτερα θετικά στην προσπά-
θεια μας, και η συμβολή τους σε πα-
ροχές είναι καίρια για το φεστιβάλ. 

•  Συνηθίζουμε να βλέπουμε 
Φεστιβάλ στα νησιά μας 
τα καλοκαίρια…. Ποια 
ανάγκη σας   ώθησε να το 
υλοποιήσετε τέλη Μαρτίου; 

Το κίνητρό μας είναι να δημιουρ-
γηθούν καλλιτεχνικές δράσεις για 
τους ανθρώπους που μένουν μόνι-
μα εκεί. Γι᾽αυτό τον λόγο επιλέξαμε 
η είσοδος για το κοινό να είναι δω-
ρεάν για όλες τις δράσεις. Θα μας 
έδινε μεγάλη χαρά αν μπορούσαμε 
με αυτή την κίνηση να συμβάλλου-
με στην πολιτιστική ενεργοποίηση 
του τόπου, που μοιάζει κλειστός και 
αποκλεισμένος τον χειμώνα.

•  Στο πρόγραμμα του 
Φεστιβάλ περιλαμβάνονται 
ένα ευρύ φάσμα 
καλλιτεχνικών δράσεων. Με 
ποια κριτήρια και στόχευση 
τις επιλέξατε;  

  Στόχος του Φεστιβάλ είναι να 
αποτελέσει πολιτιστικό πόλο με 
απεύθυνση σε κάθε άνθρωπο   και 
κάθε ηλικία. Με το κριτήριο αυτό 
επιλέξαμε τέχνες διαφορετικές που 
να   ανταποκρίνoνται στις επιθυμί-
ες και τις ανάγκες κάθε μερίδας του 
κοινού. Επίσης σημαντικό   κριτήριο 
ήταν να έρθει ο κόσμος σε επαφή με 
κάποιες πιο "ιδιαίτερες" τέχνες όπως 
τα   ακροβατικά πανιά. Με λίγα λό-
για θελήσαμε να οργανώσουμε και 
να προτείνουμε έναν   μικρό πολιτι-
στικό χάρτη μέσα στον οποίο ο καθέ-
νας να μπορεί να βρει τον "τόπο" του.

  
•  Είναι μέσα στους στόχους 
σας να καθιερωθεί σαν 
θεσμός;

  Φυσικά! Ο πολιτισμός στην Ελ-
λάδα είναι δυστυχώς και αδίκως πε-

ριορισμένος στα μεγάλα   αστικά κέ-
ντρα. Εμείς θεωρούμε σημαντικό να 
δουλέψουμε αντίθετα σε αυτή την   
κατεύθυνση. Στοχεύουμε, όχι μόνο 
το Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη να 
καθιερωθεί σαν   θεσμός του νησιού, 
αλλά σιγά σιγά να αποτελέσει πόλο 
έλξης κοινού από ολόκληρη την   πε-
ριοχή της Θράκης.  

•  Ποια είναι η σχέση σας με 
τη Σαμοθράκη, τι σημαίνει για 
εσάς το νησί του Έβρου;

  Η Σαμοθράκη για εμάς είναι, 
εν συντομία, η πατρίδα που έχου-
με επιλέξει. Χωρίς να έχουμε   κα-
μία   σχέση   καταγωγής με το νησί 
το ανακαλύψαμε λίγο μετά το σχο-

λείο κι έκτοτε   μεγαλώνουμε   μαζί 
του, συχνότερα τα καλοκαίρια αλ-
λά και κάποιους χειμώνες. Κάποιοι   
ονομάζουν την έλξη που τους ασκεί 
"ενέργεια", εμείς θα ονομάζαμε αυ-
τή την ένωση του   γλυκού και του 
αλμυρού νερού, τον καταρράκτη που 
γίνεται βάθρα για να ξαναγίνει   κα-
ταρράκτης, ζωή.

Βένια 
Σταματιάδη, 

Ελένη 
Αποστολοπούλου

Καλλιτεχνικές 
διευθύντριες του 
«Ενα Φεστιβάλ»

«Στόχος του νέου φεστιβάλ στη 
Σαμοθράκη να αποτελέσει πολιτιστικό 
πόλο για κάθε άνθρωπο, κάθε ηλικίας»
Πρεμιέρα για το πρώτο χειμερινό πολιτιστικό φεστιβάλ στο νησί του Εβρου, 
με τετραήμερο εκδηλώσεων και δράσεων  

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022
21.00 Η ΓΥΝΑΙΚΑ-ΛΥΚΑΙΝΑ, παράσταση θεάτρου-ακρο-
βατικών από την ομάδα ΚΡΑΜΑ.
Η Ηλέκτρα Καρτάνου με την ομάδα ΚΡΑΜΑ, παρουσιά-
ζουν τη "Γυναίκα Λύκαινα". Η παράσταση αποτελεί μια-
αφήγηση του μύθου Λα Λόμπα, εμπνευσμένη από το βι-
βλίο «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκου» της Clarissa 
inkola Estes, με τη χρήση ακροβατικού πανιού. Πρόκει-
ται για την διαδρομή της γυναίκας προς τη δυνατή και 
ελεύθερη φύση της, η οποία τελεί «υπό εξαφάνιση».

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022
12.00 «ΜΑΜΑ, ΠΕΤΑΩ!», εργαστήρι εναέριων ακροβα-
τικών για παιδιά με την Ηλέκτρα Καρτάνου
Η Ηλέκτρα Καρτάνου, ηθοποιός και ακροβάτις, οργα-
νώνει ένα εργαστήρι εναέριων ακροβατικών πανιών για 
παιδιά από 6 ετών και πάνω.
21.00 ΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠ' Τ' ΑΣΤΕΡΙΑ του Τηλέμαχου Τσαρ-
δάκα,
Σκηνοθεσία: Άρτεμις Γρύμπλα, Λίλα Μπακλέση, Κων-
σταντίνος Μπιμπής
Παίζουν: Λίλα Μπακλέση, Κωνσταντίνος Μπιμπής.
Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς. Ελληνική επαρχία, πόλη 
νησιού. Η Μένια και ο Νικολής πάνε μαζί σχολείο, γίνο-
νται αχώριστοι, ονειρεύονται, κάνουν έρωτα, ερωτεύο-
νται «για πάντα». Αλλά τα χρόνια περνούν και η πραγ-
ματικότητα –όπως συνηθίζει – επιβάλλει τον εαυτό της. 
Οι δύο ήρωες όμως ποτέ δεν παύουν να σημαδεύουν 
ο ένας τον άλλο. Μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης, 
για τις πολύ μεγάλες προσδοκίες και την πολύ σκληρή 
πραγματικότητα, με φόντο τη μικρή κοινωνία της επαρ-
χίας, τις παραλίες του καλοκαιριού και την ξέγνοιαστη 
εποχή της αθωότητας.

Σάββατο 26 Μαρτίου 2022
12.00 «ΜΑΜΑ, ΠΕΤΑΩ!», εργαστήρι εναέριων ακροβα-
τικών για παιδιά με την Ηλέκτρα Καρτάνου
Η Ηλέκτρα Καρτάνου, ηθοποιός και ακροβάτις, οργα-
νώνει ένα εργαστήρι εναέριων ακροβατικών πανιών για 
παιδιά από 6 ετών και πάνω.
21:00 ELLIKA AND THE WOLF, μουσική συναυλία
Ο λύκος που είχε μεγάλο στόμα τριγυρνούσε χαμένος 
ψάχνοντας κάτι όμορφο να τραγουδήσει.
Τότε συνάντησε την Έλλη που σιγομουρμουρίζοντας αμέ-
ριμνη μάζευε τραγούδια στο βαλιτσάκι της. Του τράβηξε 
τη προσοχή. Αποφάσισε να μη την φάει και έκαναν μια 
μυστική συμφωνία οι δυο τους. Έπειτα από σκληρές δια-
πραγματεύσεις κατέληξαν σε τούτη τη βραδιά που τέλος 
καλό δεν έχει. Μόνο μουσική. Η διαδρομή έφερε μελωδί-
ες καινούριες και παλιές, πονεμένες και γελαστές, ξένες κι 
ελληνικές, μα πάνω απ' όλα προσωπικές κι αγαπημένες. 
Όποιος τη νύχτα περπατεί ..... νότες σιγοτραγουδεί. Ένα 
ατμοσφαιρικό ακουστικό live πασπαλισμένο με μπόλικη 
μουσική για ευγενικούς θεατές. Όπως στα παραμύθια!
Πιάνο/φωνή: Αλκιβιάδης Ζούκας
Φωνή: Έλλη Καμπίτση

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022
12.00 «ΜΑΜΑ, ΠΕΤΑΩ!», εργαστήρι εναέριων ακροβα-
τικών για παιδιά με την Ηλέκτρα Καρτάνου
Η Ηλέκτρα Καρτάνου, ηθοποιός και ακροβάτις, οργα-
νώνει ένα εργαστήρι εναέριων ακροβατικών πανιών για 
παιδιά από 6 ετών και πάνω.

INFO :
Φιδέλειο Πνευματικό Κέντρο, 
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης

Mε την τήρηση των απαραίτητων 
υγειονομικών μέτρων.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Βένια Σταματιάδη και η Ελένη Αποστολοπούλου, 
έχουν την Καλλιτεχνική διεύθυνση του «Ενα Φεστιβάλ»


