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Άνθιμος Αλεξανδρούπολης: 
«Όχι στις ίσες αποστάσεις για το 

έγκλημα στην Ουκρανία»
Άρθρο-παρέμβαση του Μητροπολίτη μας. “Να 

απεγκλωβιστούμε από θρύλους -πάλι με χρόνια, με καιρούς, 
πάλι δικά μας θα ‘ναι- και μύθους περί «το ξανθό γένος»” 

αναφέρει ▶ 11

Νέα εβδομάδα με 
ταινίες για όλους 

στα «Ηλύσια»

Το πρόγραμμα 
προβολών

▶ 13

«Χάθηκε η ευκαιρία 
για αντισταθμιστικά 
από την πώληση του 

λιμένα»

Κριτική στη δημοτική αρχή 
από τον διευθύνοντα 

σύμβουλο του Οργανισμού 
Λιμένα Αλεξανδρούπολης 
Κώστα Χατζηκωνσταντίνου

▶ 7

Ένωση «Μαζί για το Παιδί»: 
Στηρίζοντας τα όνειρα 4.362 

μαθητών στον Έβρο

Σημαντικές δράσεις για την κάλυψη αναγκών στους τομείς της υγείας, 
της εκπαίδευσης και του αθλητισμού. Εξοπλισμός νοσοκομείων, 

σεμινάρια, ανακαινίσεις σχολείων και αθλητικών χώρων

▶  5

Παρουσίαση της δράσης Παρουσίαση της δράσης 
"Το Δίκτυο Αγροτικών "Το Δίκτυο Αγροτικών 
Μουσείων" στο Διδυμότειχο Μουσείων" στο Διδυμότειχο 

Ακρίβεια: Το ψωμί... ψωμάκι Ακρίβεια: Το ψωμί... ψωμάκι 
και ανατιμήσεις "φωτιά" στα και ανατιμήσεις "φωτιά" στα 
σούπερ μάρκετ  σούπερ μάρκετ  

Σε απόγνωση οι επιχειρήσεις της 
ΑΜΘ από τη ραγδαία αύξηση 

του ενεργειακού κόστους
Μεγάλο «αγκάθι» οι συμβάσεις με το δημόσιο 

καθώς το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί σε 
δυσθεώρητα ύψη. Επιστολή των Επιμελητηρίων 

προς τους αρμόδιους Υπουργούς 

▶ 6

Έρχονται 30 
προσλήψεις στην ΤΙΕΔΑ 
δίμηνης διάρκειας

 ● Απόφαση πρόσληψης 30 ατόμων, με δίμηνες συμβάσεις εργασίας έλαβε στις 22/3 το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης

● Στόχος είναι να καλυφθούν οι έκτακτες και αυξημένες ανάγκες της επιχείρησης για την 
προετοιμασία του δημοτικού Camping, της δημοτικής πλαζ και γενικότερα των χώρων της

● Παράταση ως τέλος του έτους για περίπου 80 συμβασιούχους του ΠΓΝΑ. Μεταξύ αυ-
τών, 30 γιατροί και νοσηλευτές 

ΕΠΣ Έβρου: Ακόμη πιο κοντά 
στον τίτλο ο Ιπποκράτης με 

νίκη επί του Άβαντα

▶ 99

▶  8  8

▶ 16 ▶ 4
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1821
Οι Ντρέδες -οι Αρβανίτες της Άνω 
Μεσσηνίας- ξεσηκώνονται κατά των 
Τούρκων, με αρχηγό τον Γιαννάκη 
Μέλλιο.

1882
Ο γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ 
ανακαλύπτει το βάκιλο της φυματί-
ωσης. Για τη σημαντική αυτή ιατρι-
κή ανακάλυψη, που έσωσε και σώζει 
μυριάδες ζωές, η 24η Μαρτίου χα-
ρακτηρίζεται ως Παγκόσμια Ημέρα 
κατά της Φυματίωσης.

1971
Ο Παναθηναϊκός εξέρχεται ισόπαλος 
της Έβερτον με 0-0 και σε συνδυα-
σμό με το 1-1 του Λίβερπουλ, προ-
κρίνεται στην ημιτελική φάση του 
Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώ-
πης (νυν Τσάμπιονς Λιγκ). Η ενδεκά-
δα του θριάμβου: Οικονομόπουλος, 
Τομαράς, Αθανασόπουλος, Καψής, 
Σούρπης, Καμάρας, Βλάχος, Φυλα-
κούρης, Δομάζος, Γραμμός, Αντω-
νιάδης.

1992
Αεροσκάφος κάργκο των σουδανι-
κών αερογραμμών προσκρούει στον 
Υμηττό από λάθος του πιλότου, με 
αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 
επτά επιβαίνοντες.

1999
Το ΝΑΤΟ εξαπολύει βομβαρδισμούς 
εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, επειδή 
η τελευταία αρνείται να υπογράψει 
τη συμφωνία για το μέλλον του Κοσ-
συφοπεδίου. Οι αεροπορικές επιδρο-
μές θα διαρκέσουν τρεις μήνες, έως 
ότου οι δυνάμεις της Γιουγκοσλαβίας 
αποσυρθούν από την περιοχή. Είναι 
η πρώτη επίθεση στην ιστορία της 
Συμμαχίας κατά κυρίαρχου κράτους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1961
Γιάνης Βαρουφάκης, έλληνας οικο-
νομολόγος και πολιτικός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1893
Θεόδωρος Αρεταίος, έλληνας ιατρός, 
καθηγητής της Χειρουργικής (1864-
1893), Πρύτανης (1879-1880) και 
μέγας ευεργέτης του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο). 
(Γεν. 2/8/1829)

1934
Θεόφιλος, έλληνας λαϊκός ζωγρά-
φος.

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

3

7...15

7...14

Ανατολή - 06:14
Δύση - 18:33

9...15

5...16

Ελπίδες για παραγωγή εβρίτικου ζεόλιθου ως το 
τέλος του 2016

Την επιδίωξη να καταστήσει δυνατή την 
παραγωγή ζεόλιθου από τον Έβρο ως το τέ-
λος του 2016 εκφράζει ο ιδρυτής της εται-
ρείας που έλαβε πριν λίγες μέρες το ‘πράσινο 
φως’ από το υπουργείο Περιβάλλοντος για τη 
διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών στα Πετρωτά 
του βορείου Έβρου.  

Αρχικά, η επεξεργασία και παραγωγή ζε-
όλιθου θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της 
εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε δεύτε-
ρη φάση θα εξεταστεί η υλοποίηση μονάδας 
στα Πετρωτά.

Πρόκειται για την εταιρεία Όλυμπος Βιο-
μηχανικά Ορυκτά με έδρα την Άσσηρο Θεσ-
σαλονίκης, η οποία, από την έκταση που ήδη 
μισθώνει στην περιοχή, ευελπιστεί να ξεκινή-
σει την παραγωγή του εβρίτικου ζεόλιθου ως 
τα τέλη του έτους.

24
ΜΑΡ
2016

3
3
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`Μικρογνωμικά

Το θέμα του χώρου διεξαγωγής 
των μαθητικών και στρατιωτικών 
παρελάσεων άνοιξε μετά τα προ-
βλήματα που προκλήθηκαν από 
τα έργα φυσικού αερίου στη Λε-
ωφόρο Δημοκρατίας, στο κέντρο 
της Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμαρ-
χος Γιάννης Ζαμπούκης, αν και είχε 
αποφασίσει, πριν περίπου 2 χρό-
νια, τη διεξαγωγή της παρέλασης 
της 14ης Μαϊου επί της παραλια-
κής οδού, με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 100 ετών από την ενσω-
μάτωση της περιοχής μας στον 
εθνικό κορμό, ζήτησε με επιστο-
λή του από την εταιρεία να επισπεύσει 
τις εργασίες ασφαλτόστρωσης, προκει-
μένου να πραγματοποιηθεί κανονικά η 
παρέλαση της Παρασκευής. Τελικώς, από 
τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες 
ασφαλτόστρωσης και όλα δείχνουν πως 
η παρέλαση θα διεξαχθεί χωρίς προβλή-
ματα στην κεντρική λεωφόρο. 

Ωστόσο, στο θέμα παρεμβαίνει η πα-
ράταξη “Νέα Αδέσμευτη Αυτοδιοίκηση” 
του Βαγγέλη Μυτιληνού, ζητώντας και 
αυτή, όπως και όλες οι άλλες παρελά-
σεις να πραγματοποιούνται επί της πα-
ραλιακής οδού. «Αφού υλοποιεί το προ-

εκλογικό πρόγραμμα της παράταξης μας 
(βλέπε: δεύτερη λαϊκή στην Αλεξανδρού-
πολη , ασανσέρ για ΑΜΕΑ στην πλατεία 
του Φάρου, μελέτη κόστους οφέλους για 
το υπόγειο πάρκινγκ στο χώρο του πα-
λιού κολυμβητηρίου, εκμετάλλευση του 
παρκινγκ πίσω από τον επιβατικό σταθμό 
ΟΣΕ , ημιυπόγειοι κάδοι απορριμμάτων, 
πεζοδρόμια στην Ηροδότου) του ζητάμε 
να πραγματοποιήσει ακόμη μια πρότα-
σή μας… Η παρέλαση της 25 Μαρτίου 
και όλες οι παρελάσεις να γίνονται στην 
παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης 
(Βασιλέως Αλεξάνδρου)».

Κ.Η.

Δίπλα από το κύμα (περίπου)

Πάνω από τις βαλίτσες είχαν το κλουβί τους ή τα έβαζαν μέσα στο μπουφάν. Σκύλοι και 
γάτες πήραν κι αυτά τον δρόμο της ασφάλειας μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, καθώς δεν 
τα άφησαν πίσω. Η φωτογραφία από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, πε-
ριμένοντας το τρένο για τη Λβιβ και από εκεί για τα σύνορα με την Πολωνία.  (Reuters/
Umit Bektas)

Photo   Shoot
H ουκρανική κρίση δεν θα 
εκτροχιάσει την ελληνική οι-
κονομία. Aυτό που κάναμε 
ήταν να εκμεταλλευθούμε την 
απόδοση του 2021 για να με-
τριάσουμε τον αντίκτυπο του 
2022. Δημιουργήσαμε δημο-
σιονομικό χώρο, για να τον 
αξιοποιήσουμε.  

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Είπαν

Η κυβέρνηση αρνείται, εδώ 
και μήνες, να μειώσει τους 
ειδικούς φόρους κατανάλω-
σης στα καύσιμα, να μειώ-
σει τον ΦΠΑ σε είδη πρώτης 
ανάγκης, να αυξήσει τον κα-
τώτατο μισθό στα 800 ευ-
ρώ. Είμαστε η μόνη χώρα 
που ο κατώτατος μισθός 
είναι κάτω από τα επίπεδα 
του 2010.

Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΥΡΙΖΑ

Νυχτερινή (ν)τροπολογία μόνο για 
τις εφημερίδες 

Από αέρος
Ένα πέρα για πέρα ασυνήθιστο και 

συνάμα συγκινητικό σκηνικό δημιούργη-
σαν έξω από ιδιωτική κλινική στη Δρά-
μα ευφάνταστοι φίλοι και συγγενείς νε-
αρής γυναίκας, που μόλις είχε γεννήσει. 
Οι κοντινοί άνθρωποι της 25χρονης δεν 
μπορούσαν να βρεθούν στο δωμάτιο της 
κλινικής, λόγω των μέτρων που ισχύουν 
για τον περιορισμό εξάπλωσης της παν-

δημίας. Κατάφεραν όμως να τους δουν 
από το παράθυρο, αφού επιστράτευσαν 
έναν γερανό! Μάλιστα, χειριστής του γε-
ρανού που πραγματοποίησε το πρωτότυ-
πο επισκεπτήριο στον αέρα, ήταν ο παπ-
πούς της μπέμπας.

«Ήρθαν εσκεμμένα εκείνη την ώρα να 
μου μετρήσουν την πίεση και το οξυγό-
νο για να είμαι απασχολημένη. Ο σύζυγός 
μου είχε κλείσει και τις κουρτίνες -καθώς 

Ακραία κυβερνητική παρέμβαση φί-
μωσης του έντυπου Τύπου. Με τρο-
πολογία σε άσχετο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Εσωτερικών, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη αλλάζει το νόμο περί Τύπου 
και ειδικά σε ότι αφορά τις εφημερίδες. 
Ορίζει μάλιστα ως υπεύθυνο για αυτές, 
το ΕΣΡ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτη-
λεόρασης δηλαδή που είναι, σύμφωνα 
με το Σύνταγμα, υπεύθυνο μόνο για την 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο, για οπτι-
κοακουστικό υλικό αποκλειστικά! Αδια-
νόητα πράγματα.

Επίσης καταργεί το νομικό καθεστώς 
που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρεί-
ες ταυτίζοντας το εταιρικό προφίλ με 
τα φυσικά πρόσωπα. Και, προσοχή, όχι 

για τις Ανώνυμες Εταιρείες που έχουν 
κανάλια ή ραδιοσταθμούς, αλλά μόνο 
εκείνες τις εταιρίες που εκδίδουν εφη-
μερίδες: αν το πρόστιμο «δεν καλύπτεται 
για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία, 
υπέχει την ίδια υποχρέωση ο μέτοχος ή 
ο εταίρος που κατέχει το ήμισυ τουλά-
χιστον των μετοχών».

Εν τω μεταξύ τα πρόστιμα που θα βά-
ζει το ΕΣΡ θα τα εισπράττει κατευθείαν 
το κράτος από το πρακτορείο διανομής 
Τύπου παρακρατώντας τα έσοδα της 
εφημερίδας: «Τα βεβαιωμένα πρόστιμα 
της παρούσας παραγράφου παρακρα-
τούνται από τα Πρακτορεία διανομής 
τύπου και αποδίδονται αμελλητί».

Πηγή e-tetradio 

ήταν όλα προμελετημένα, και τη στιγμή 
που μιλούσα με τη μαία, ακούω απ’ έξω 
μουσική, τραγούδια, κόρνες και φωνές. 
Ανοίγουν την κουρτίνα, με πηγαίνουν με 
το κρεβάτι μου δίπλα στο παράθυρο, μου 
φέρνουν τη μικρή αγκαλιά και βλέπω τα 
αγαπημένα μου πρόσωπα πάνω σε ένα 

καλάθι γερανού», περιγράφει με συγκί-
νηση η κ. Μπάνιου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κ.Η. 

Ποδοσφαιρική κατάντια 
Η Αλεξανδρούπολη FC ηττήθηκε χθες 

από το Νέστο Χρυσούπολης 0-3 σε ένα 
πολύ κρίσιμο παιχνίδι και σε συνδυασμό 
με την πιθανότητα αφαίρεσης έξι βαθ-
μών, μετά από ένσταση της Δόξας Δρά-
μας λόγω καταστρατήγησης κανονισμού, 
βρίσκεται με το ένα πόδι στις τοπικές κα-
τηγορίες ποδοσφαίρου. Η πρωτεύουσα 
του Έβρου, των 70 χιλιάδων κατοίκων, 
δεν είναι ικανή (από ότι φαίνεται, μακά-
ρι να γίνει ένα θαύμα) να διατηρήσει μια 
ομάδα σε ένα πρωτάθλημα που θυμίζει 
περιφερειακό όμιλο Δ’ Εθνικής παρά Γ΄’ 
Εθνικής κατηγορίας. Το λες και κατάντια   

Γ.Π.
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Την παράταση των συμβάσεων του επι-
κουρικού προσωπικού του ΠΓΝΑ ως τέλος 
του έτους αποφάσισε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του νοσοκομείου. Πρόκειται συ-
νολικά για περίπου 80 εργαζόμενους, εκ 
των οποίων, οι 17 είναι γιατροί και οι 13 
νοσηλευτές και οι υπόλοιποι διοικητικοί. 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «συ-
ντρέχει εξαιρετικός λόγος προστασίας της 
δημόσιας υγείας και υπηρεσιακών ανα-
γκών, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και 
αδιάλειπτη κάλυψη των εν λόγω θέσεων. 
Η εν λόγω παράταση την συμβάσεων, δεν 
μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης ερ-
γασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν 

οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Οι  
υπάλληλοι θα πρέπει να ενημερωθούν 
προκειμένου να αποδεχθούν εγγράφως 
την παράταση ή μη της σύμβασής τους.

Απόφαση πρόσληψης 30 ατόμων, με 
δίμηνες συμβάσεις εργασίας έλαβε στις 
22/3 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τουρι-
στικής Ιαματικής Επιχείρησης του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. Στόχος είναι να καλυ-
φθούν οι έκτακτες και αυξημένες ανάγκες 
της επιχείρησης για την προετοιμασία του 
δημοτικού Camping, της δημοτικής πλαζ 
και γενικότερα των χώρων της ΤΙΕΔΑ.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΤΙΕ-
ΔΑ Βασίλης Δέλκος, οι προσλήψεις αυ-
τές είναι απαραίτητες, προκειμένου να 
καλύψει η επιχείρηση τις έκτακτες και αυ-
ξημένες ανάγκες της, ενόψει της τουριστι-
κής περιόδου και λόγω των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων που ισχύουν και πρέπει να 
τηρούνται απαρέγκλιτα, προς αποφυγήν 
διασποράς του κορωνοϊού.

Έτσι, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της ΤΙΕ-
ΔΑ, θα γίνουν 30 προσλήψεις, δίμηνης 
διάρκειας. Οι εργαζόμενοι θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν τις αυξημένες εποχικές – 
πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης (υπο-
δοχή, καθαριότητα, περιποίηση χώρου). 

Κατά τη συζήτηση του θέματος, το μέ-
λος του ΔΣ Γιάννης Καρυπίδης υπογράμ-
μισε ότι υπερψηφίζει, υπό την προϋπόθεση 
οι προσλήψεις των δίμηνων συμβάσεων 
να γίνουν με κριτήρια εισοδηματικά και 
κοινωνικά και να αφορούν αδύναμους 
και ασθενέστερους και όχι με άλλα κρι-
τήρια και για την

εξυπηρέτηση πάσης φύσεως πολιτικών 
συμφερόντων.

Κ.Η.

Έρχονται 
30 προσλήψεις 
στην ΤΙΕΔΑ 

Παράταση ως τέλος του 
έτους για περίπου 80 
συμβασιούχους του ΠΓΝΑ
Μεταξύ αυτών, 30 γιατροί 
και νοσηλευτές 

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥ CAMPING, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΖ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ           

Με διάρκεια 2 μηνών    

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στον "αέρα" από τον Δήμο Ορεστι-
άδας ο διαγωνισμός για το έργο 
: Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθ-
μισης 2ου Δημοτικού Σχολείου 
& 6ου Νηπιαγωγείου, συνολικού 
προϋπολογισμού 957.899,60 € με 
χρηματοδότηση 388.475,00 € από 
το Πράσινο Ταμείο και 569.424,60 
€ από πόρους του Δήμου. Κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών είναι η 28/3/2022 κ 
ώρα 15:00.

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της 
Τρίτης, στη χερσαία ζώνη λιμένα 
Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή της 
Ιχθυόσκαλας, όταν Ι.Χ.Ε. όχημα, με 
οδηγό έναν 52χρονο συγκρούστη-

κε με δίκυκλο όχημα που οδηγούσε 
ένας 57χρονος. πό τη σύγκρουση 
τραυματίστηκε ο 57χρονος, ο οποί-
ος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Έβρου για παροχή ια-
τρικής φροντίδας

Η Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου 
σε συνεργασία με 
την Κινητή Ομά-
δα Υγείας (ΚΟ-
ΜΥ)  του ΕΟΔΥ,  
τον Δήμο  Ορε-
στιάδας και την 
Τοπική Κοινότη-
τα ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ  
διοργανώνει δω-
ρεάν μαζικές δειγ-
ματοληψίες (rapid tests) για τον κορωνοϊό. 
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  29 
Μαρτίου 2022, ώρες 09:30΄ έως 11:30 στην 
Τοπική Κοινότητα Καστανεών , στο χώρο της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης . 

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ  

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τα σοβαρά προβλήματα που κα-
ταγγέλλουν οι εστιακοί φοιτητές 
της Αλεξανδρούπολης, έφεραν στη 
Βουλή, με ερώτηση που κατέθεσαν 
προς την υπουργό Παιδείας, οι βου-
λευτές του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής και 
Λεωνίδας Στολτίδης. Όπως ανα-
φέρουν, από τους περίπου 3.000 
φοιτητές που σπουδάζουν στην πό-
λη, οι 200 δικαιούνται δωμάτιο σε 
ξενοδοχεία της πόλης, δεδομένου 
ότι δεν εξυπηρετούνται από φοι-
τητικές εστίες.

Το Εθνολογικό Μουσείο 
Θράκης σε συνεργασία με 
το Διιδρυματικό Μεταπτυχι-
ακό Πρόγραμμα Μουσειακές 
Σπουδές των τμημάτων Ιστο-
ρίας & Αρχαιολογίας και Γεω-
λογίας & Γεωπεριβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ο Δήμος Διδυμοτείχου και ο 
Δήμος Ορεστιάδας διοργα-
νώνουν εκδήλωση για την 
παρουσίαση μουσειολογικών 
μελετών με θέμα “Το Δίκτυο 
Αγροτικών Μουσείων” στον 
Νομό Έβρου. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 25/3/2022 στις 18:30 
στο αμφιθέατρο του Δημαρ-
χείου Διδυμοτείχου. 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 
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Νομοθετική ρύθμιση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας που επιλύει το μεγά-
λο πρόβλημα με τις δασωμένες 
εκτάσεις, ψηφίστηκε χθες στη 
Βουλή στο πλαίσιο της συζήτη-
σης και ψήφισης του σχεδίου 
νόμου του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών. Συγκεκριμένα στο άρθρο 
80, προβλέπεται πως το Δημό-
σιο δεν προβάλλει πλέον δικαι-
ώματα κυριότητας σε εκτάσεις 
αγροτικής μορφής που εμφα-
νίζονται στις αεροφωτογραφί-
ες του 1945 ή του 1960, που 
δασώθηκαν μεταγενέστερα και 
ανεξάρτητα από τη σημερινή 
τους μορφή, παρά μόνο στην 
περίπτωση που το ίδιο διατη-
ρεί τίτλους ιδιοκτησίας. Ακόμη, 
μεταξύ άλλων, προβλέπει πως 
ανακαλούνται -ακόμη και αν τε-
λεσιδίκησαν δικαστικά- τα πρω-
τόκολλα διοικητικής αποβολής 

που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέ-
ρω εκτάσεις. Με τη νέα ρύθμιση 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
επιλύονται και καθορίζονται με 
σαφήνεια οι χρήσεις που προ-
βλέπονται για τις προαναφερ-
θείσες εκτάσεις, ανάλογα με 
τα στρέμματα που καταλαμβά-
νουν και τη μορφή που είχαν το 
1945 ή το 1960. Υπενθυμίζε-
ται πως η ανάγκη επίλυσης του 
συγκεκριμένου ζητήματος ήταν 
το πρώτο θέμα που είχε θέσει 

ο Βουλευτής Έβρου κ. Σταύρος 
Κελέτσης, στον αρμόδιο Υφυ-
πουργό κ. Γιώργο Αμυρά στην 
πρόσφατη συνάντησή τους στις 
17 Φεβρουαρίου.

Μετά την ψήφιση της ρύθ-
μισης, ο Σταύρος Κελέτσης δή-
λωσε : “Ένα μεγάλο πρόβλημα 
που απασχολεί τους γεωργούς 
μας αλλά και γενικότερα τους 
πολίτες σε πολλές περιοχές του 
Έβρου, αντιμετωπίστηκε οριστικά 
με νομοθετική ρύθμιση που ψή-

φισε η Βουλή. Η ρύθμιση δίνει τη 
δυνατότητα να καλλιεργηθούν 
και πάλι εκατομμύρια στρέμμα-
τα πανελλαδικά και χιλιάδες στον 
Έβρο, παρέχοντας επιπρόσθετο 
κίνητρο παραμονής στις ορεινές 
και πιο απομακρυσμένες περι-
οχές της χώρας και του νομού 
μας τερματίζοντας ταυτόχρονα 
εκκρεμότητες ιδιοκτησίας  πολ-
λών ετών και την ταλαιπωρία 
πολλών συμπολιτών μας”.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Μενέλαος Ζώης Μητρόπουλος του Ευάγγελου και της Μαρίας το γένος Τσακιρίδου 
που γεννήθηκε στην Βέροια και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Άννα Καναβίδου 
του Δημητρίου και της Καριοφυλλιάς το γένος Μπουζουκίδου που γεννήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευθούν με 
Θρησκευτικό Γάμο στο Ιερό Ναό Αγίου Εύπλου Αλεξανδρούπολης στις 24/7/2022

Η Ένωση «Μαζί για το Παι-
δί»,  υλοποίησε στον Έβρο, από 
2019  έως το 2021, δράσεις ολι-
στικής παρέμβασης στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ίσες ευκαιρί-
ες για τα παιδιά: Δράσεις για την 
Υγεία και την Παιδεία σε ακριτι-
κές περιοχές της Ελλάδας». Στο 
πλαίσιο της δράσης το «Μαζί για 
το Παιδί» αγκάλιασε 4.362 παι-
διά και τις οικογένειες τους που 
ζουν στα σύνορα της χώρας μας 
συμβάλλοντας στην κάλυψη των  
αναγκών τους στους τομείς της 
υγείας, της εκπαίδευσης και του 
αθλητισμού.  

Για τον τομέα της Υγείας
• Εξοπλίστηκαν 2 νοσοκομεία 

(Αλεξανδρούπολη και Διδυμότει-
χο) και 1 Κέντρο Υγείας (Δίκαια) 
με 16 μηχανήματα (θερμοκοιτί-
δες, monitor παρακολούθησης 
ζωτικών οργάνων, καρδιογράφο, 
τροχήλατη αναρρόφηση, κ.λ.π.) 
και υγειονομικό υλικό αντιμετώ-
πισης covid-19 (μάσκες, προστα-
τευτικά γυαλιά και προστατευ-
τικές φόρμες) για τους ιατρούς 
και το νοσηλευτικό προσωπικό. 

• Πραγματοποιήθηκαν περισ-
σότερες από 60 ώρες ψυχο-εκ-
παιδευτικών σεμιναρίων σε γο-
νείς και εκπαιδευτικούς από την 
επιστημονική ομάδα του Συμ-
βουλευτικού Κέντρου του «Μα-
ζί για το Παιδί», εργαστήρια art 

therapy σε παιδιά δημοτικού και 
γυμνασίου, καθώς και σεμινά-
ριο κάρδιοαναπνευστικής ανάνη-
ψης (CPR) σε γιατρούς και γονείς 
στους Δήμους Αλεξανδρούπολης 
και Σουφλίου σε συνεργασία με 
το σωματείο-μέλος της Ένωσης 
ΠΝΟΗ-Φίλοι Εντατικής Θερα-
πείας Παιδιού.

Εκπαίδευση και 
Αθλητισμός

Συγκεκριμένα για το τομέα της 
εκπαίδευσης και του αθλητισμού:

•    Προσφέρθηκαν 3.992 τε-
μάχια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
σε 61 σχολικές μονάδες

•    Ανακατασκευάστηκαν 8 
σχολικά γήπεδα (Σαμοθράκη, Δι-
δυμότειχο, Ν. Βύσσα, Μέγα Δέ-

ρειο, Δίκαια)
•    Δημιουργήθηκαν 2 βιβλι-

οθήκες (Ρίζια, Ν. Βύσσα)
•    Κατασκευάστηκε 1 σχολικό 

θερμοκήπιο (Ρίζια)
•    Ανακαινίστηκε 1 αίθουσα 

νηπιαγωγείου (Ν. Βύσσα)
•    Δημιουργήθηκαν 2 αίθου-

σες ρομποτικής (Αλεξανδρούπο-
λη & Σουφλί) 

 
Εκμηδενίζοντας 
αποστάσεις παρέχοντας 

ίσες ευκαιρίες
Μπορεί η απόσταση από τα 

αστικά κέντρα και τις ευκαιρίες 
που παρέχουν αυτά να απέχουν 
εκατοντάδες χιλιόμετρα από τους 
μαθητές που φοιτούν στον ακρι-
τικό Έβρο, όμως η Ένωση «Μαζί 
για το Παιδί» με τις δράσεις και 
τις ενέργειες της δίνει πρόσβαση 
στα παιδιά όχι μόνο στην γνώση 
και την εκπαίδευση, αλλά και τη 
δυνατότητα να διεκδικήσουν τα 

όνειρα τους παραμένοντας στον 
τόπο τους.

Στόχος της Ένωσης «Μαζί για 
το Παιδί» είναι να είναι δίπλα σε 
κάθε παιδί σε όποιο σημείο της 
Ελλάδας και αν βρίσκεται. Μέσω  
του  προγράμματος «Ίσες ευκαιρί-
ες για τα παιδιά: Δράσεις για την 
Υγεία και την Παιδεία σε ακριτικές 
περιοχές της Ελλάδας»  το «Μα-
ζί για το Παιδί» θα συνεχίζει να  
σχεδιάζει δράσεις και σε άλλες 
ακριτικές και απομακρυσμένες 

περιοχές της χώρας μας. 
Σκοπός των δράσεων του 

«Μαζί για το Παιδί»  είναι η  ολι-
στική παρέμβαση, εκμηδενίζοντας 
τα γεωγραφικά εμπόδια,  παρέ-
χοντας τα κατάλληλα εργαλεία 
για μάθηση και άθληση σε όλα 
τα παιδιά και τους νέους, ανε-
ξαρτήτως καταγωγής, θρησκεύ-
ματος και πεποίθησης. 

Τα παιδιά είναι το μέλλον μας. 
Εμείς οφείλουμε να τους δώσου-
με ένα παρόν με εφόδια  έτσι ως 
αυριανοί πολίτες να διεκδικήσουν 
το μέλλον που ονειρεύονται. 

Λίγα λόγια για το Μαζί για 
το Παιδί

Το Μαζί για το Παιδί ξεκίνη-
σε να λειτουργεί στην Ελλάδα το 
1996.  Πρόκειται για μια ένωση 
μη-κερδοσκοπικών σωματείων 
και ιδρυμάτων, που εργάζονται 
για την ευημερία περισσότερων 
από 30.000 παιδιών κάθε χρόνο  
εκ των οποίων τα 10.000 σε συ-
στηματική βάση. Κύριος στόχος 
της Ένωσης είναι να προσφέρει 
βοήθεια σε παιδιά και νέους που 
αντιμετωπίζουν την φτώχεια, την 
αναπηρία, την κακοποίηση και την 
αρρώστια. Το 2016 τιμήθηκε με 
το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδη-
μίας Αθηνών για την κοινωνική 
του προσφορά. 

Τα Σωματεία-μέλη του Μα-
ζί για το Παιδί: Ίδρυμα «Η Παι-
δική Στέγη» • Ίδρυμα Κοινωνι-
κής Εργασίας «Χατζηπατέρειον» 
- Κ.Α.Σ.Π. • Εταιρεία Προστασίας 
Σπαστικών •Πνοή-Φίλοι Εντατι-
κής Θεραπείας Παιδιού• Οι Φίλοι 
του Παιδιού• Οι Φίλοι της Μέρι-
μνας• Πανελλήνια Ένωση Αγώ-
να κατά του Νεανικού Διαβήτη 
(Π.Ε.Α.Ν.Δ.) •Κέντρο Ειδικών Ατό-
μων «Η Χαρά» •Σωματείο «Φίλοι 
του Θεοτόκος».Αγ. Θωμά 14 Αθή-
να 115 27 | Τηλ.: 210 7482690 
|  Fax : 210 7482664 | E-mail: 
info@mazigiatopaidi.gr |  

Ένωση «Μαζί για το Παιδί»: Στηρίζοντας 
τα όνειρα 4.362 μαθητών στον Έβρο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
                               
Εξοπλισμός νοσοκομείων, σεμινάρια, 
ανακαινίσεις σχολείων και αθλητικών 
χώρων

Ανάσα για πολλές περιοχές του Έβρου: Νομοθετική 
λύση στο πρόβλημα με τους δασωμένους αγρούς
H ανάγκη επίλυσης του συγκεκριμένου 
ζητήματος ήταν το πρώτο θέμα που είχε θέσει 
ο Βουλευτής Έβρου κ. Σταύρος Κελέτσης, 
στον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Γιώργο Αμυρά

Σημαντικές δράσεις για την κάλυψη αναγκών στους τομείς 
της υγείας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού για τα 
παιδιά του Έβρου υλοποίησε η Ενωση Μαζί για το παιδίΓια την υλοποίηση του 

προγράμματος δημιουρ-
γήθηκαν περισσότερες 
από 130 συνεργασίες  με 
τοπικούς φορείς, νοσο-
κομεία και κέντρα υγείας, 
την εκπαιδευτική κοινό-
τητα, εταιρείες ιδιωτι-
κού τομέα ως χορηγοί 
και προμηθευτές.

Ανάπτυξη 
συνεργασιών
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Της Κικής Ηπειρώτου
Σε απόγνωση βρίσκονται 

οι επιχειρηματίες της Θρά-
κης, λόγω της ραγδαίας αύ-
ξησης των τιμών σε βασικές 
πρώτες ύλες και ενέργεια. Ένα 
από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» 
που έχουν κληθεί να διαχειρι-
στούν το τελευταίο διάστημα 
είναι οι συμβάσεις προμηθειών 
με το δημόσιο, που υπεγράφη-
σαν με χαμηλότερα τιμολόγια, 
με αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις 
να πρέπει να απορροφήσουν 
όλες αυτές τις αυξήσεις.

Όπως αναφέρουν οι πρό-
εδροι των Επιμελητηρίων της 
ΑΜΘ, σε επιστολή τους προς 
τους αρμόδιους υπουργούς, 
όλη αυτή η κατάσταση έχει φέ-
ρε σε αδιέξοδο τους επαγγελ-
ματίες, καθώς, όπως αναφέ-
ρουν, απειλείται η βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεών τους, αφού 
τα έργα, σε πολλές περιπτώ-
σεις, κρίνονται ως ασύμφορα.  

Τα Επιμελητήρια ζητούν να 
ληφθούν άμεσα μέτρα για το 
ζήτημα αυτό, προτείνοντας πα-
ράλληλα να υπάρξει οριζόντια 
νομοθετική ρύθμιση που θα 
επιτρέψει την αναπροσαρμο-
γή όλων των συμβάσεων με 
προσαυξήσεις που θα προκύ-

πτουν από τον μέσο όρο των 
τιμών παρατηρητή.

 
Η επιστολή

ΠΡΟΣ
1. κ. Απόστολο Βεσυρό-

πουλο
Υφυπουργό Οικονομικών
2. κ. Άδωνι Γεωργιάδη
Υπουργό Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων
3. κ.Κωστή Χατζηδάκη
Υπουργό Εργασίας & Κοι-

νωνικών Υποθέσεων
4. κ.Μάκη Βορίδη
Υπουργό Εσωτερικών

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Τα Επιμελητήρια της Ανατο-

λικής Μακεδονίας Θράκης γί-
νονται καθημερινά αποδέκτες 
της κραυγής αγωνίας των επι-
χειρήσεων της περιοχής μας, 
οι οποίες έχουν συνάψει συμ-
βάσεις προμηθειών με φορείς 
του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και 
σήμερα βρίσκονται αντιμέτω-
πες με την ραγδαία αύξηση του 
ενεργειακού κόστους και των 
τιμών σε βασικές πρώτες ύλες.

Όπως γνωρίζετε, οι δημό-
σιες συμβάσεις προμηθειών 
έχουν χρονικό διάστημα υλο-
ποίησης ενός ή δυο ετών και 

ορίζουν σταθερές τιμές πώλη-
σης, σύμφωνα με τους όρους 
της διακήρυξης του εκάστο-
τε διαγωνισμού. Συνεπεία της 
συνθήκης αυτής, οι συμβαλλό-
μενες επιχειρήσεις καθίστανται 
εκτεθειμένες σε οποιαδήπο-
τε μεταβολή του κόστους των 
πρώτων υλών ή της ενέργει-
ας, ακόμη και όταν αυτές κα-
θιστούν ασύμφορη την υλο-
ποίηση του έργου.

Τη δεδομένη χρονική στιγ-
μή, η ταυτόχρονη αύξηση του 
κόστους ενέργειας με την ρα-
γδαία αύξηση των τιμών σε 
βασικές πρώτες ύλες, έχουν 
φέρει σε αδιέξοδο χιλιάδες 
επιχειρήσεις, οι οποίες απορ-
ροφούν καθημερινά ολοένα 

και μεγαλύτερες αυξήσεις στο 
κόστος παραγωγής των προ-
μηθειών και πλέον απειλείται 
πολύ σοβαρά η βιωσιμότητά 
τους.

Επειδή το ζήτημα αυτό απα-
σχολεί το σύνολο των επιχει-
ρήσεων που έχουν συμβληθεί 
το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα με το ελληνικό δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, χωρίς να είναι σε 
θέση να αλλάξουν τους όρους 
των συμβάσεων που έχουν 
υπογράψει.

Επειδή ήδη η Κυβέρνηση 
έχει εξαγγείλει μέτρα αντιμε-
τώπισης της ακρίβειας για τα 
ελληνικά νοικοκυριά αλλά οι 
επιχειρήσεις παραμένουν έκ-
θετες στο κύμα αύξησης των 

τιμών.
Κύριοι Υπουργοί,
Αιτούμαστε άμεσα να λη-

φθούν μέτρα για το ζήτημα αυ-
τό και προτείνουμε να υπάρξει 
οριζόντια νομοθετική ρύθμιση 
που θα επιτρέψει την αναπρο-
σαρμογή όλων των συμβάσε-
ων με προσαυξήσεις που θα 
προκύπτουν από τον μέσο όρο 
των τιμών παρατηρητή.

Παρακαλούμε για τις δικές 
σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ &
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙ-
ΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

Σε απόγνωση οι επιχειρήσεις της 
ΑΜΘ από τη ραγδαία αύξηση του 
ενεργειακού κόστους

ΜΕΓΑΛΟ «ΑΓΚΑΘΙ» ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΟΞΕΥΘΕΙ ΣΕ ΔΥΣΘΕΩΡΗΤΑ 
ΥΨΗ   
                               
Επιστολή των Επιμελητηρίων προς τους 
αρμόδιους Υπουργούς 

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από 
την έναρξη λειτουργίας του gov.gr. 
Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημό-
σιας Διοίκησης ξεκίνησε ενσωματώ-
νοντας 501 ψηφιακές υπηρεσίες και 
προσθέτοντας δύο νέες: την ψηφια-
κή έκδοση υπεύθυνης δήλωσης και 
εξουσιοδότησης. Σήμερα, το gov.gr 
παρέχει 1.370 ψηφιακές υπηρεσί-
ες, διευκολύνοντας την καθημερι-
νότητα πολιτών και επιχειρήσεων. 
Ειδικότερα:

• 7.936.034 διαφορετικοί πολί-
τες έχουν χρησιμοποιήσει το gov.gr, 
εκδίδοντας ένα τουλάχιστον έγγρα-

φο ή υποβάλλοντας μια ηλεκτρονι-
κή δήλωση.

• 159.346.146 έγγραφα ή δηλώ-
σεις έχουν εκδοθεί/υποβληθεί ηλε-
κτρονικά

• 6.285.764 υπεύθυνες δηλώ-
σεις και 2.189.684 εξουσιοδοτή-
σεις έχουν εκδοθεί

• 3.195.589 πολίτες έχουν εγ-
γραφεί στην άυλη συνταγογράφηση

• πάνω από το 42% των συντα-
γών και των παραπεμπτικών εκδί-
δεται άυλα.

Το gov.gr εξελίσσεται συνεχώς, 
βελτιώνεται και επικαιροποιείται με 
βάση τα σχόλια, τις προτάσεις και 
τις αξιολογήσεις των επισκεπτών. 
Μάλιστα, το ποσοστό ικανοποίησης 
των πολιτών στην ερώτηση αν είναι 
χρήσιμη η σελίδα που περιγράφει την 
κάθε υπηρεσία, ξεπερνά το 95%. Με 
τον τρόπο αυτό, το gov.gr πλησιά-
ζει κάθε ημέρα τον αρχικό στόχο: 
να αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής 
εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώ-

νει όλες τις λύσεις και όσα πρέπει 
να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επι-
χειρήσεις που συναλλάσσονται με το 
Δημόσιο. Να είναι δηλαδή, το ένα και 
μοναδικό σημείο επαφής πολιτών και 
επιχειρήσεων με το Δημόσιο.

 Ο Υπουργός Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερρακάκης δήλωσε: «Ήταν 
21 Μαρτίου του 2020 όταν το gov.
gr ξεκίνησε τη λειτουργία του ως η 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης, όπου πολίτες και επιχει-
ρήσεις μπορούν να βρουν τις ψηφι-
ακές υπηρεσίες που θέλουν εύκο-
λα και γρήγορα. Σήμερα, η εκθετική 
αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών 
αποτυπώνει το μέγεθος της διευκό-
λυνσης στην καθημερινότητα όλων 
μας. Συνεχίζουμε ψηφιακά, με τον 
πολίτη στο επίκεντρο, υλοποιώντας 
κάθε ημέρα μια μικρή αλλαγή με την 
οποία κερδίζουμε χρόνο και πόρους, 
κερδίζουμε ζωή».

Δύο χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του gov.gr
Παρέχει 1.370 
ψηφιακές υπηρεσίες, 
διευκολύνοντας την 
καθημερινότητα πολιτών 
και επιχειρήσεων



Η ΓΝΩΜΗ
24  ΜΑΡΤΙΟΥ  2022  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Την απουσία της Σαμοθράκης 
και της Θάσου απ τα επιπλέον 
μέτρα στήριξης για την αντιμε-
τώπισης της ενεργειακής ακρί-
βειας, όπως ανακοινώθηκε, καυ-
τηριάζει με ανακοίνωσή του ο κ. 
Μενέλαος Μαλτέζος, στέλεχος 
το ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπος της 
παράταξης Προοδευτικών Οικο-
νομολόγων.

Όπως αναφέρει: 
«Νέα πρωτοτυπία της Κυβέρ-

νησης Μητσοτάκη: η Σαμοθράκη 
και η Θάσος εξαφανίσθηκαν απ 
τα επιπλέον μέτρα στήριξης για 
την αντιμετώπισης της ενεργει-
ακής ακρίβειας.

Φυσικά είναι καλή και φιλό-
ξενη η Σαμοθράκη για το κατσί-
κι της κ. Πρωθυπουργέ αλλά την 
ώρα της στήριξης μην την ξεχνά-
με μαζί με τα υπόλοιπα νησια.

Μάλλον για σας τα δύο νησιά 
της ΑΜΘ η δεν υπάρχουν η ΔΕΝ 
είναι νησιά που να χρειάζονται 
την επιπλέον βοήθεια!

Στα (ανεπαρκή) μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής 
κρίσης, η άριστη Κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, αφήνει εκτός την Σαμο-
θράκη και τη Θάσο από την επι-
πλέον οικονομική ενίσχυση που 
δικαιούνται οι υπόλοιποι κάτοικοι 
των νησιών!

ΤΡΑΓΙΚΟΙ για μία ακόμα φο-
ρά!

Οι βουλευτές του Έβρου της 
ΝΔ θα πουν κάτι;

Ήδη ο εισηγητής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ΠΣ Τρυφωνας Αλεξιάδης το 
επισήμανε στους Υπουργούς και 
ζήτησε να διορθωθεί άμεσα η 
αδικία

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 5
Χορήγηση οικονομικής ενί-

σχυσης, λόγω αύξησης ενεργει-
ακού κόστους

1. Παρέχεται οικονομική δι-
ευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρό-
σωπο, συμπεριλαμβανομένων 
και ελευθέρων επαγγελματιών, 
που είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Ελλάδας με δηλωθέν οικογε-
νειακό εισόδημα φορολογικού 
έτους 2020 έως τριάντα χιλιάδες 
(30.000) ευρώ, προς τον σκοπό 

συμβολής στην κάλυψη του κό-
στους κατανάλωσης καυσίμων 
κίνησης των μηνών Απριλίου, 
Μαΐου και Ιουνίου 2022.

2. Για τους μήνες της παρ. 1, 
η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται 
συνολικά στα ακόλουθα ποσά:

α) Πενήντα (50) ευρώ για δι-
καιούχους - ιδιοκτήτες οχημά-
των πλην μοτοσυκλετών -μοτο-
ποδηλάτων, με κύρια κατοικία 
στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαί-
ου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νή-

σων, Κρήτης, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής και στην Περιφερειακή 
Ενότητα Σποράδων της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας,

β) σαράντα (40) ευρώ για δι-
καιούχους - ιδιοκτήτες οχημάτων 
πλην μοτοσυκλετών -μοτοποδη-
λάτων, με κύρια κατοικία στην 
υπόλοιπη Ελλάδα,

γ) τριάντα πέντε (35) ευρώ για 
δικαιούχους - ιδιοκτήτες μοτοσυ-
κλετών - μοτοποδηλάτων, με κα-

τοικία στις Περιφέρειες Βορείου 
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων 
Νήσων, Κρήτης, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Νήσων της Πε-
ριφέρειας Αττικής και στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Σποράδων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και

δ) τριάντα (30) ευρώ για δι-
καιούχους - ιδιοκτήτες μοτοσυ-
κλετών - μοτοποδηλάτων, με 
κύρια κατοικία στην υπόλοιπη 
Ελλάδα»

Η Σαμοθράκη και η Θάσος εκτός 
των επιπλέον μέτρων στήριξης 
για την ενεργειακή ακρίβεια 

Μ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ: «ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΝΔ ΤΑ ΔΥΟ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΘ 
Η ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑ!»
                               
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Τρυφωνας 
Αλεξιάδης το επισήμανε στους 
Υπουργούς και ζήτησε να διορθωθεί 
άμεσα η αδικία

Αποκαλυπτικός ήταν σε συ-
νέντευξη που παραχώρησε στον 
Maximum fm ο διευθύνων σύμ-
βουλος του Οργανισμού Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης Κώστας Χα-
τζηκωνσταντίνου. Με αφορμή το 
αίτημα του Δημοτικού Συμβουλί-
ου για αποχαρακτηρισμό της δυτι-
κής χερσαίας ζώνης και απόδοσή 
της στο Δήμο, ο κ. Χατζηκωνστα-
ντίνου σημείωσε πως αυτό είναι 
ένα θέμα που δεν μπορεί να συ-
ζητηθεί σε καμία περίπτωση στην 
παρούσα φάση, κατά την οποία 
«τρέχει» ο διαγωνισμός για την 
ιδιωτικοποίηση του λιμένα.

Όπως είπε, δεν είναι δυνατόν 
να υπάρξει η παραμικρή αλλα-
γή σε οποιοδήποτε πεδίο, μέχρι 
να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, 
παραπέμποντας τις όποιες συ-
ζητήσεις και εξελίξεις μετά την 
ανάληψη καθηκόντων από τον 
νέο επενδυτή και το νέο ΔΣ, κάτι 

που χρονικά τοποθετείται, σύμ-
φωνα με την κυβέρνηση, στα τέ-
λη του έτους.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηκων-
σταντίνου αναφέρθηκε στις προ-
σπάθειες που κατέβαλε η διοίκη-
ση του ΟΛΑ, πριν από περίπου 
δύο χρόνια, όταν ακόμη δεν είχε 
προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, προ-
κειμένου να μπορέσει ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης να έχει κάποια 
αντισταθμιστικά οφέλη για την 
πόλη και τους δημότες. Όπως εί-
πε, από την αρχή της θητείας του 
ζητούσε διάλογο με τη δημοτική 
αρχή για τη δυτική χερσαία ζώνη, 
ωστόσο, όπως είπε, δεν υπήρξε 
καμία αντίδραση, με αποτέλεσμα 
να περάσει ο χρόνος πριν τον δι-
αγωνισμό άπρακτος. 

«Είχαμε κάθε διάθεση συνερ-
γασίας με τη δημοτική αρχή, θα 
ήταν μία χρυσή ευκαιρία για την 
πόλη η έλευση οποιουδήποτε 

επενδυτή στο λιμάνι, να συνδυ-
αστεί με αντισταθμιστικά οφέλη… 
Δεν θα μπορούσε αυτό να είναι 
κάτι αφηρημένο, θα έπρεπε να 
είναι κάτι χειροπιαστό, που θα δι-
ατυπώνονταν από κάποιο τεχνι-
κό νομικό  κείμενο. Προτείναμε 
να προβούμε σε αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό, με αντικείμενο την 
αξιοποίηση της δυτικής χερσαί-

ας ζώνης, εν συνόλω, όπως είχα 
προτείνει, από τον δυτικό λιμε-
νοβραχίονα μέχρι και την Αρ-
γώ», σημείωσε, με το σκεπτικό 
ότι εφόσον ολοκληρώνονταν ο 
αρχιτεκτονικός αυτός διαγωνι-
σμός, Δήμος και ΟΛΑ θα απευ-
θύνονταν στο ΤΑΙΠΕΔ, ζητώντας 
κάποια συγκεκριμένα αντισταθμι-
στικά οφέλη, όπως χρήσεις γης, 
υποδομές, οικονομικά ανταλλάγ-
ματα, που θα ήταν προς όφελος 
των δημοτών, τα οποία θα έμπαι-
ναν ως όρος στο διαγωνισμό για 
το λιμάνι.

 Ωστόσο, όπως είπε «δεν μπο-
ρούσαν από το Δήμο να βρουν, 
όπως μας είπαν, τη νομική φόρ-
μουλα, ή το πώς θα το χρημα-
τοδοτήσουν… έγιναν προτάσεις, 

όμως, δεν παρήχθη αποτέλεσμα». 
Τώρα, το θέμα είναι αναγκαστικά 
‘παγωμένο’, αφού ο διαγωνισμός 
είναι ήδη στην τελική του ευθεία 
και δεν νομιμοποιείται κανείς να 
μπει σε διάλογο για οποιοδήπο-
τε θέμα, πόσω μάλλον για μία 
έκταση που περιλαμβάνεται στο 
πακέτο προς ιδιωτικοποίηση. «Γι’ 
αυτό φώναζα και επέμενα να κα-
ταθέσουμε μία πρόταση από τό-
τε… Τώρα δεν γίνεται πια. Χάθηκε 
η ευκαιρία, τα έλεγα σε ώτα μη 
ακουόντων, με λυπεί αυτό, όμως 
έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, για-
τί το πάλεψα εγκαίρως, όμως οι 
αποφάσεις ήταν σε άλλων τα χέ-
ρια», υπογράμμισε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Χατζηκωνσταντίνου.
Evrosonline.gr

«Χάθηκε η ευκαιρία για αντισταθμιστικά 
από την πώληση του λιμένα»
Κριτική στη δημοτική αρχή από τον 
διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού 
Λιμένα Αλεξανδρούπολης Κώστα 
Χατζηκωνσταντίνου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Αθανάσιος Πετρίδης του Πέτρου και της Χρυσάνθης το γένος Δούρλιου που γεν-
νήθηκε στη Δράμα και κατοικεί στη Δράμα και η Τάνια Ελένη Μάκα του Χρήστου και 
της Αθανασίας το γένος Ζαβέτα που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί 
στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο Δράμας.
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Οι ελλείψεις σε πρώτες 
ύλες, λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία, η άνοδος στις τιμές 
των καυσίμων και η παρατετα-
μένη κακοκαιρία δημιουργούν 
πονοκέφαλο σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις των ανθρώπων της 
αγοράς, το τραπέζι για το Πά-
σχα φέτος θα είναι πιο ακριβό 
λόγω των ανατιμήσεων στα 
προϊόντα. 

Οι τιμές σε κρέας, οπωρο-
κηπευτικά, παραδοσιακά γλυ-
κίσματα, ακόμα και στο ψωμί, 
αναμένεται να αυξηθούν ση-
μαντικά.

Οι αρτοποιοί παραλαμβά-
νουν αλεύρι με νέους τιμοκα-
ταλόγους, με αυξήσεις 40%. Η 
τιμή του σιταριού έχει ανέβει 
κατά 25% μέσα σε ένα μήνα 
και περίπου 70% μέσα σε ένα 
χρόνο. Παράλληλα, οι ελλεί-
ψεις λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία, έχουν δημιουργήσει 
ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Όσοι φούρνοι είχαν συ-
γκρατήσει την τιμή του ψωμιού 
κάτω από το 1 ευρώ, ετοιμά-
ζονται για ανατιμήσεις κοντά 
στο 20%, δηλαδή γύρω στο 
1,10 ευρώ.

Την ίδια ώρα αυξάνεται το 
κόστος για ηλιέλαιο, ελαιόλα-
δο, μαργαρίνες, βούτυρα, ζά-
χαρη και κακάο και πάνω απ’ 
όλα για αέριο και ηλεκτρικό 
ρεύμα.

Έτσι, λένε οι άνθρωποι της 
αγοράς, θα πρέπει να θεωρεί-
ται δεδομένη η αύξηση κατά 
τουλάχιστον 15% στα αρτο-
παρασκευάσματα, στα τσου-
ρέκια, στα κουλουράκια, στα 
κέικ και στα λοιπά γλυκίσματα, 
που έχουν ως βάση το μαλα-
κό αλεύρι.

 
Οι αυξήσεις στα σούπερ 
μάρκετ

Από τις 12-19 Μαρτίου 
έχουμε τις εξής ανατιμήσεις 
στα σούπερ μάρκετ:

- Μακαρόνια: Από 0.94 στα 
1.04 ευρώ

- Ελληνικός καφές (96γρ): 
Από 1.60 στα 1.68 ευρώ

- Ηλιέλαιο (1 λίτρο): Από 
3.58 στα 3.76 ευρώ

- Τυρί του τοστ σε φέτες: 
Από τα 2.72 στα 2.78 ευρώ

- Αυγά (εξάδα): Από 2.09 
στα 2.29 ευρώ

- Κοτόπουλο (κιλό): Από 
3.23 στα 3.43 ευρώ

- Υγρό πιάτων (500 ml): Από 
1.30 στα 1.46 ευρώ

Μάλιστα, σύμφωνα με την 
ετήσια έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ, η ακρίβεια φαίνεται ότι 
εκτίναξε τον αριθμό των νοι-
κοκυριών που αύξησαν το 
2021 τις δαπάνες τους για τα 
ίδια βασικά αγαθά κατά 12%.

Ενα ποσοστό που φαίνε-
ται ότι θα ξεπεραστεί φέτος! 
Συγκεκριμένα η έρευνα κα-
τέγραψε πως το 65,1% των 
νοικοκυριών αύξησε τις δα-
πάνες του για λογαριασμούς 
σπιτιού (20% το αντίστοιχο 
ποσοστό το 2020), το 52,8% 
για είδη διατροφής (26,2% το 
2020), το 51,9% για θέρμανση 
(12,9% το 2020) και το 34,7% 
για υγεία και φάρμακα (26% 
το 2020).

Οπως τονίζεται, οι αυξήσεις 
των τιμών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας αποτελούν για 1 στα 2 
νοικοκυριά την κατηγορία που 
έχει τη μεγαλύτερη αρνητική 
επίδραση στο εισόδημά του.

Ταυτόχρονα η έρευνα κατέ-

δειξε πως περισσότερα από 5 
στα 10 νοικοκυριά (50,9%) πε-
ριόρισαν το 2021 τις δαπάνες 
τους για εξόδους (εστιατόρια, 
καφέ, σινεμά κ.λπ.). Το 45,1% 
των νοικοκυριών ξόδεψε λιγό-
τερα για ταξίδια, ενώ το 43,3% 
περιόρισε τις δαπάνες για έν-
δυση-υπόδηση.

«Η κατάσταση στο λιανε-
μπόριο είναι τραγική. Η αγορά 
ανεβαίνει τον δικό της γολγο-
θά», λέει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ 
κ. Γιώργος Καρανίκας. «Ο πλη-
θωρισμός είναι στα ύψη, με 
την ενέργεια και τα βασικά 
αγαθά να απορροφούν σχε-
δόν το σύνολο του διαθέσι-
μου εισοδήματος του Ελληνα.

Ο τζίρος στα εμπορικά κα-
ταστήματα έχει κάνει στην 
κυριολεξία βουτιά. Σε αυτά 
τουλάχιστον που δεν πουλά-
νε βασικά είδη. Ηδη δεν σας 
κρύβω ότι επικρατεί μεγάλη 
ανασφάλεια των επαγγελματι-
ών πρώτα απ’ όλα για την επι-
βίωσή τους», προσθέτει.

 
Φόβοι για ελλείψεις 
προϊόντων

H κυβέρνηση προχωρά στην 
λήψη ειδικών μέτρων για να 
εξασφαλιστεί η επάρκεια ορι-
σμένων προϊόντων. Το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης καλεί τις εται-
ρείες που μετέχουν σε όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα να ενη-
μερώνουν συνεχώς για την 
επάρκειά τους σε αποθέματα 
επτά κατηγοριών προϊόντων, 
προκειμένου να αντιμετωπί-
σει τυχόν ελλείψεις στην αγο-
ρά λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία.

Ειδικότερα, με τροπολογία 
που κατατέθηκε στο νομοσχέ-
διο του Υπουργείου Οικονομι-
κών το οποίο συζητείται στη 
Βουλή, επιβάλλεται να ενημε-
ρώνουν οι εταιρείες την ψηφι-
ακή πλατφόρμα του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης εντός δύο 
ημερών από τη δημοσίευση 
στο Φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης, τα αποθέματά 
τους σε:
• πρώτες ύλες για την παρα-

γωγή λιπασμάτων
• λιπάσματα,
• ζωοτροφές,
• ωμά δημητριακά παντός εί-

δους και ιδίως σιτάρι ή σι-
μιγδάλι, κριθάρι, βρώμη, 
καλαμπόκι, εδώδιμο φαγό-
πυρο,

• άλευρα και ιδίως αλεύρια 
σιταριού ή σιμιγδαλιού και 
αλεύρια δημητριακών

• ηλίανθο και
• φυτικά έλαια εκτός από το 

ελαιόλαδο και ιδίως ηλιέ-
λαιο, φοινικέλαιο και αρα-
βοσιτέλαιο.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο 
τα εξής στοιχεία:

την ποσότητα των αποθε-
μάτων, σε κιλά ή λίτρα και σε 
τεμάχια όπου ενδείκνυται

τη χώρα προέλευσης των 
προϊόντων

την τοποθεσία αποθήκευ-
σης των αποθεμάτων και ιδίως 
τη διεύθυνση και τον ταχυδρο-
μικό κώδικα

τα στοιχεία επικοινωνίας 
του νόμου εκπροσώπου της 
εταιρείας.

Η δήλωση θα υποβάλλε-
ται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού 
συνδέσμου που βρίσκεται στο 
κεντρικό ιστότοπο του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, ο οποίος είναι προ-
σβάσιμος μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλη της Δημόσι-
ας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). 
Η μη υποβολή ή η υποβολή 
ανακριβούς δήλωσης, επισύ-
ρει κυρώσεις, όπως κατάσχε-
ση των αναφερόμενων ειδών 
στο μέτρο που δεν έχουν δη-
λωθεί ή έχουν δηλωθεί ανα-
κριβώς και διοικητικό πρόστιμο 
από 1.000 έως 100.000 ευρώ 
ανάλογα με τη βαρύτητα της 
παράβασης.

Οι υποχρεώσεις ισχύουν 
για διάστημα 3 μηνών, ενώ με 
απόφαση του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
το χρονικό διάστημα παρατεί-
νεται μέχρι και τριών επιπλέον, 
κάθε φορά, μηνών. Θυμίζουμε 
ότι αντίστοιχο μέτρο είχε επι-
βληθεί στις εταιρείες και όταν 
ξέσπασε η πανδημία και παρα-
τηρήθηκε έλλειψη σε μάσκες, 
αντισηπτικά και άλλα προστα-
τευτικά και υγειονομικά υλικά.

Ακρίβεια: Το ψωμί... ψωμάκι και 
ανατιμήσεις "φωτιά" στα σούπερ μάρκετ 

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ, 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ    

Φόβοι για ελλείψεις σε επτά 
κατηγορίες προϊόντων 

Ακόμη ένα σχολείο επισκέφθηκε το Επιμελη-
τήριο Εβρου. Αυτή τη φορά, ενημερώθηκαν οι  
μαθητές και οι μαθήτριες της Β Λυκείου του 2ου 
ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης για τον ρόλο, τις υποχρε-
ώσεις και το έργο του Επιμελητηρίου μας, απα-
ντήθηκαν ερωτήσεις και συζητήθηκαν μαζί τους 

όλοι οι προβληματισμοί τους. 
Ο κ. Τοψίδης προέτρεψε τους έφηβους και τις 

έφηβες «να μην φοβούνται την επιχειρηματικότη-
τα, να επεξεργάζονται αναλυτικά τις ιδέες τους, 
να επενδύσουν στην εξειδίκευση και φυσικά να 
συμβουλεύονται και να εμπιστεύονται τους αρ-
μόδιους φορείς σε κάθε τους βήμα. 

Η πόρτα του Επιμελητηρίου παραμένει ανοι-
κτή και η συναναστροφή με τη νέα γενιά συμπο-
λιτών/τισσών μας, είναι πάντα ευχάριστη εμπει-
ρία» σημείωσε

Ακόμη ένα σχολείο επισκέφθηκε 
το Επιμελητήριο Εβρου 

Για να ενημερωθεί για τις 
δράσεις και τον ρόλο του
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Το Εθνολογικό Μουσείο 
Θράκης σε συνεργασία με 
το Διιδρυματικό Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα Μουσεια-
κές Σπουδές των τμημάτων 
Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
και Γεωλογίας & Γεωπερι-
βάλλοντος του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών σε συνεργασία 
με το τμήμα Συντήρησης και 
έργων τέχνης του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, ο 
Δήμος Διδυμοτείχου και ο 
Δήμος Ορεστιάδας διοργα-
νώνουν εκδήλωση για την 
παρουσίαση μουσειολογικών 
μελετών με θέμα “Το Δίκτυο 
Αγροτικών Μουσείων” στον 
Νομό Έβρου.

Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί την Παρασκευή 
25/3/2022 στις 18:30 στο 
αμφιθέατρο του Δημαρχείου 
Διδυμοτείχου. 

Πρόγραμμα:
18:30 Χαιρετισμοί

Χαιρετισμοί από τον Δή-
μαρχο Διδυμοτείχου Ρωμύ-
λο Χατζηγιάννογλου και τον 
Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλη 
Μαυρίδη

Χαιρετισμός κ. Γιάννη Πα-
παδάτου (Αναπληρωτή Καθη-
γητή ΕΚΠΑ και Προέδρου του 
ΠΜΣ “Μουσειακές Σπουδές”)

18:45 Ομιλία
Ομιλία, κ. Αγγελική Γιαν-

νακίδου ιδρύτρια & πρόε-
δρος ΕΜΘ με τίτλο: "Γιατί ένα 
Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων 
στον Έβρο"

Εισαγωγή κ. Μάρλεν Μού-
λιου (Επίκουρης Καθηγήτρι-

ας Μουσειολογίας ΕΚΠΑ, 
Διδάσκουσας του μαθήμα-
τος “Νοηματικός Σχεδιασμός 
Μουσείων και Εκθέσεων” του 
ΔΠΜΣ “Μουσειακές Σπου-
δές”)

19:00 Παρουσιάσεις των 
μελετών

1η Μελέτη: Σταθμός 
Βρυσικών | Μουσείο Με-
τανάστευσης (Εισηγήτριες: 
Λαμπρινή Μακρή, Όλια Ντα-
κογιάννη | Λοιπά μέλη ομά-
δας: Κυριακή Καλπακίδου, 
Ίωνας Μάνεσης, Δήμητρα - 
Κυβέλη Μπαρμπούδη, Βασι-
λική Σπυρέλλη)

2η Μελέτη: Σταθμός Πτε-
λέας | Μουσείο Υφαντών (Ει-
σηγήτριες: Θεοδώρα Αγγε-
λοπούλου, Βασιλική Δρίβα, 
Δόμνα Μπρούμα, Ελευθε-
ρία Τριποτσέρη | Λοιπά μέ-
λη ομάδας: Δέσποινα Μπαρ-
μπαλιά

3η Μελέτη: Σταθμός Μά-
νης | Μουσείο Μουσικής (Ει-
σηγήτρια Μαρία Σταυρίδου | 
Λοιπά μέλη ομάδας: Ελισάβετ 
Καζή, Σάτυα Κασίμη, Λυδία 
Πανταζοπούλου, Μαρία Χρι-
στοδούλου)

4η Μελέτη: Σταθμός Νε-
οχωρίου | Μουσείο Διατρο-
φής (Εισηγήτριες: Ντορίνα 
Γκεγκάι, Ηλέκτρα Τσίντου | 
Λοιπά μέλη ομάδας: Χρύσα 
Γαβαλά, Μίλτος Γκούσαρης, 
Πετρούλα Ρέντζου)

Μέρος της δράσης “Δίκτυο 
Αγροτικών Μουσείων” υλο-
ποιείται από το Εθνολογικό 
Μουσείο Θράκης με την υπο-

στήριξη του ΥΠΠΟΑ. 
Θα τηρηθούν όλα τα απα-

ραίτητα μέτρα προστασίας 
COVID-19.

Τέσσερις οικισμοί 
του Εβρου θα 
μετατραπούν σε οίκοι 
μικρών Μουσείων με 
πρωτοβουλία του ΕΜΘ

Πλούσιο λαογραφικό υλι-
κό, το οποίο βρισκόταν στα 
όρια της εγκατάλειψης συ-
γκεντρωμένο από τους πο-
λιτιστικούς συλλόγους των 
οικισμών Μάνη, Βρυσικά, 
Φτελιά και Νεοχώρι, στον 
Εβρο, αξιοποιείται με πρω-
τοβουλία του ΕΜΘ με στό-
χο να ενισχυθούν οι αγρο-
τικοί οικισμοί να αναδειχτεί 
η πολιτιστική φυσιογνωμία 
κάποιων αγροτικών οικισμών 
και παράλληλα να γίνουν πό-
λοι έλξης, να γίνουν τόποι 
προορισμού, σημεία αναφο-
ράς σε τουριστικά ταξίδια και 
επισκέψιμοι χώροι.

«Το σκεπτικό μας ήταν ότι, 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
αυτές τις συλλογές να γίνουν 
σημεία αναφοράς αναπτύσ-
σοντας σε κάθε χωριό όμως 
μια διαφορετική θεματολογία 
.Δηλαδή δεν μπορεί κανείς 
να βλέπει σε χώρους αποθη-
κευμένα απλώς ξύλινα εργα-
λεία και κάποια υφάσματα η 
ρούχα υφαντά, έτσι λοιπόν 
με αφορμή και με βάση το 
υλικό και την ανθρωπογεω-
γραφία του οικισμού πήραμε 
την πρωτοβουλία να τα αξι-
οποιήσουμε αναπτύσσοντας 
όμως διαφορετικές θεματι-
κές ενότητες για το κάθε ένα 
από αυτά» ανέφερε μιλώντας 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και την 
Ολγα Ορφανίδου η κ.Αγγελι-
κή Γιαννακίδου πρ .και ιδρύ-
τρια του ΕΜΘ.

Σύμφωνα με την κ. Γιαννα-
κίδου το υλικό ήταν σε κακή 
κατάσταση και ήταν οριακός 
ο χρόνος τον οποίο είχαμε 
στην διάθεση μας για να πα-

ρέμβουμε και να ψηφιοποι-
ήσουμε όλο αυτό το υλικό.

«Το να καταγράψεις αυτές 
τις συλλογές και από τους 4 
οικισμούς και να έχεις ένα 
πλήρη ψηφιοποιημένο αρχείο 
χρειάστηκε ένας χρόνος πε-
ρίπου και ήταν πολύ δύσκο-
λο, ενώ οι μουσειολογικές ς 
μελέτες έγιναν από το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών από το 
τμήμα μουσειολογίας,» είπε 
η κ.Γιαννακίδου.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι αυ-
τοί οι μικροί «οίκοι μουσεί-
ων» που θα δημιουργηθούν 
στους τέσσερις οικισμούς δεν 
ανήκουν στο ΕΜΘ, αλλά στις 
κοινότητες και τους συλλό-
γους.

«Από την αρχή ήταν ξεκά-
θαρος ο ρόλος του Μουσείου 
ότι ήταν παρεμβατικός και σε 
μια συνεργασία με την κοι-
νωνία να αναδείξουμε αυτό 
το κομμάτι. Κατ αρχήν έτσι 
όπως είναι εγκαταλελειμμέ-
νο υποτιμά την περιοχή παρά 

την αναδεικνύει. Αρα το υλι-
κό αυτό θα πρέπει να εκτεθεί 
σε ένα ύφος και σε ένα επί-
πεδο το οποίο τιμά την κοινό-
τητα και όλους τους θράκες 
και δεύτερο αυτή η σύνδεση 
να μπορέσει να γίνει τόπος 
προορισμού,» είπε.

Τις μουσειολογικές μελέ-
τες της δράσης του Δικτύ-
ου Αγροτικών Μουσείων θα 
παρουσιάσει την Παρασκευή 
στις 6.30μμ στο αμφιθέατρο 
του Διδυμοτείχου το ΕΜΘ σε 
συνεργασία με το Διιδρυμα-
τικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμ-
μα Μουσειακές Σπουδές των 
τμημάτων Ιστορίας & Αρχαι-
ολογίας και Γεωλογίας & Γε-
ωπεριβάλλοντος του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και το 
τμήμα Συντήρησης και έρ-
γων τέχνης του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής και τους 
Δήμους Διδυμοτείχου και 
Ορεστιάδας.

Παρουσίαση της δράσης "Το Δίκτυο 
Αγροτικών Μουσείων" στο Διδυμότειχο

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ |ΔΗΜΩΝ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ   

Τέσσερις οικισμοί του Έβρου θα 
μετατραπούν σε οίκοι μικρών 
Μουσείων

Ο νέος κύκλος των μαθημάτων της 
γραφής και ανάγνωσης BRAILLE θα 
ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου 2022 για 
τα τμήματα της Αλεξανδρουπολης. 

Τα τμήματα είναι πρωί ή απόγευ-
μα από 2 φορές την εβδομάδα και 
οι μέρες θα διαμορφωθούν ανάλογα 
με την συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμε-
νοι ενημερώνονται αναλυτικά (για τις 
μέρες, ώρες και δικαιολογητικά) στο 
γραφείο ή μπορούν να στείλουν μή-
νυμα (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο) 
στην σελίδα στο facebook Περιφερει-
ακή Ένωση Τυφλών Θράκης καθώς 
και στο pst.thrakis@gmail.com για 
τα τμήματα της Ξάνθης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25410-
62551 και 6944818798 - Πρωινές 
ώρες

Αμέσως μετά την λήξη των μαθη-
μάτων οι εκπαιδευόμενοι θα συμμε-
τέχουν  στις εξετάσεις πιστοποίησης 
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Απο-
κατάστασης Τυφλών, το οποίο χο-
ρηγεί αποκλειστικά την μοναδική και 
αναγνωρισμένη (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) 
πιστοποίηση και αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτημα. 

Νέος κύκλος μαθημάτων της 
γραφής και ανάγνωσης BRAILLE

Θα ξεκινήσει στις 
28 Μαρτίου 2022 
για τα τμήματα της 
Αλεξανδρούπολης
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ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση νέου Κανονισμού  Λειτουργίας  Λαϊκών 

Αγορών του Δήμου Ορεστιάδας, σε αντικατάσταση του παλιού κα-
νονισμού,  λόγω αλλαγής νομοθεσίας (Ν.4849/2021-ΦΕΚ  207/05-
11-2021 τεύχος Α΄)

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε 
υπόψη τoυ τηv εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις παρατηρήσεις των Δημο-
τικών Συμβούλων, το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 65 και 73 
του Ν.3852/2010, την υπ’ αριθμ. 450/2018 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 
τεύχος Α΄), τις σχετικές αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις των Κοινοτήτων, τις 
υπ’ αριθμ. 235/5.1.2022 και 3347/22.02.2022 εισηγήσεις του Τμήματος 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με ψήφους 22 έναντι 7,

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
==================

Την έγκριση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του 
Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής. Συνεπώς, η υπ’ αριθμ. 450/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας παύει να ισχύει.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ορεστιάδας 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣ-
ΤΙΑΔΑΣ

Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουρ-

γίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο των λαϊκών αγορών που 
λειτουργούν στα όρια του Δήμου  Ορεστιάδας 

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά 
τους συναλλασσόμενους . 

Άρθρο 2ο
ΟΡΙΣΜΟΙ
«Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο 

χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο 
σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.

«Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην 
οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πωλητές πρωτογενών προϊόντων 
και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες 
πωλητές για τη διάθεση πρωτογενών και βιομηχανικών-βιοτεχνικών μη 
εδώδιμων ειδών.

«Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαί-
θριες αγορές και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την 
αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην 
εν γένει λειτουργία τους και στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές.

«Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί 
άδεια, προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρ-
μόδια αρχή.

«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του 
ν. 3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτο-
ντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και 
στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.

«Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο 
που δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα 
είδη που ορίζονται με την απόφαση της παρ.  2 του άρθρου 66, τα οποία 
δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια 
δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.

«Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊό-
ντος που συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το 
αλάτισμα, την ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, 
την εξώθηση ή τον συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων.

«Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη με-
ταποίηση πρωτογενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να πε-
ριέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα 
οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

«Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, 
της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογ-
γαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατο-
καλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους 
εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική 
εν γένει δραστηριότητα.

«Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από 
παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας 
της παρ.  2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014

«Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που 
χορηγείται από την αρμόδια αρχή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρα-
γωγούς πωλητές και επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα, προκειμένου να 
δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο.

«Παράλληλη αγορά»: Προσωρινή υπαίθρια οργανωμένη αγορά που 
λειτουργεί εντός των ορίων του ίδιου δήμου, εφόσον υπάρχει έκτακτη 
ανάγκη, ιδίως σε περίπτωση πανδημίας ή θεομηνίας.

«Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγο-
ρά», στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη 
λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. 
Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια 
ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο.

Άρθρο 3ο
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η 1η λαϊκή αγορά της κοινότητας Ορεστιάδας θα  λειτουργεί κατά μή-

κος της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου και των καθέτων Λοχ. Διαμάντη , Μεγ. 
Αλεξάνδρου και Ραιδεστού, κάθε Τρίτη. Η 1η λαϊκή αγορά της κοινότητας 
Ορεστιάδας έχει συνολικά επί της Πατριάρχου Γρηγορίου , επί της Λοχ. 
Διαμάντη, επί της  Μεγ. Αλεξάνδρου και επί της Ραιδεστού  411 θέσεις. 
Θέσεις Επαγγελματιών (208,5)  θέσεις παραγωγών (202,5).

Η 2η λαϊκή αγορά της κοινότητας Ορεστιάδας θα  λειτουργεί κατά μή-
κος της οδού Κομνηνών κάθε Σάββατο, και έχει συνολικά 80 θέσεις. Θέ-
σεις επαγγελματιών (40)  και θέσεις παραγωγών (40).

Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Νέας Βύσσας θα λειτουργεί κατά μήκος 
της οδού Βορείου Ηπείρου κάθε Σάββατο, και έχει συνολικά 40 θέσεις. 
Θέσεις επαγγελματιών (20) και θέσεις παραγωγών (20).

Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Κυπρίνου θα λειτουργεί κατά μήκος της 
οδού Ελευθερίου Βενιζέλου κάθε Σάββατο, και έχει συνολικά 60 θέσεις. 
Θέσεις επαγγελματιών (31) και θέσεις παραγωγών (29).

Η λαϊκή αγορά της τοπικής Κοινότητας Ριζίων θα λειτουργεί κατά μήκος 
της οδού Ελευθερίας κάθε Πέμπτη, και έχει συνολικά 70 θέσεις.  Θέσεις 

επαγγελματιών (34) και θέσεις παραγωγών (36).
Η λαϊκή αγορά της τοπικής Κοινότητας Δικαίων θα λειτουργεί κατά μή-

κος της οδού Καποδιστρίου κάθε Παρασκευή, και έχει συνολικά 82 θέσεις. 
Θέσεις επαγγελματιών (32) και θέσεις παραγωγών (50).

Άρθρο 4°
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ορεστιάδας έχουν:
Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή ή  επαγγελματία 

πωλητή στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια και θέση δραστηριοποίησης πω-
λητή λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών 
και οργανώσεις παραγωγών, κοινωνικές συνεταιριστικέ επιχειρήσεις παρα-
γωγικού σκοπού αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων ιδιοπαραγωγής 
των μελών τους, εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια πωλητή λαϊκής αγοράς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακά ενήμεροι εκθέτες με βεβαίω-
ση των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 5°
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ 
Η χορήγηση θέσεων και αδειών, η διαδικασία, τα κριτήρια μοριοδότη-

σης και η τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στις λα-
ϊκές αγορές του Δήμου Ορεστιάδας, θα γίνεται σύμφωνα με την νομοθε-
σία  που  ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6ο
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Παραγωγοί Πωλητές
Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί πρέπει να είναι 

αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους 
όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά 
στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, 
στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρε-
σιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. 

Για τα είδη των προϊόντων που μπορούν να διατεθούν ,καθώς και οποιο-
δήποτε άλλο σχετικό θέμα θα ακολουθείται  η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Επαγγελματίες Πωλητές
1.Για τα είδη εμπορίας, και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά θα ακο-

λουθείται η  εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 7ο
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στους χώρους που θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές θα υπάρχει ορι-

οθέτηση, διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Η ευθύνη 
για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνι-
κής υπηρεσίας.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την 
ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως 
ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, 
καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την ομαλή δι-
ενέργεια των λαϊκών αγορών. Σε κάθε περίπτωση , πρέπει να εξασφαλί-
ζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζό-
ντια επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπο-
ρευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) 
κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρη-
σιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων 
καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν 
τα εμπορεύματά τους. 

Το μέγιστο μήκος πρόσοψης των πάγκων των πωλητών (παραγωγών 
και επαγγελματιών) να μην υπερβαίνει τα εννέα (9) μέτρα. 

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική 
ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με 
απόφαση του φορέα λειτουργίας

Σε περίπτωση έντονης κακοκαιρίας ή άλλων σοβαρών έκτακτων κατα-
στάσεων η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς επιτρέπεται την επόμενη αυτής 
εργάσιμη ημέρα με απόφαση του φορέα λειτουργίας

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να γίνει μετακίνησης της Λ.Α ή 
να ορισθεί επιπρόσθετο χώρος λειτουργίας υφιστάμενης υπαίθριας οργα-
νωμένης αγοράς, εντός των ορίων του Δήμου με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών ως εξής :
α. Για τη χειμερινή περίοδο από 07:00 μέχρι 14:00 (σύμφωνα με την 

ημερομηνία αλλαγής της ώρας σε χειμερινή).
β. Για την θερινή περίοδο από 06:00 μέχρι 14:00 (σύμφωνα με την ημε-

ρομηνία αλλαγής της ώρας σε θερινή).
Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών - παραγωγών) στους χώ-

ρους των λαϊκών αγορών προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύ-
ματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουρ-
γίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ 
αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς. 

Άρθρο 8ο
ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΣΕΩΝ-ΑΜΟΙ-

ΒΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΣΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ-ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΘΕΣΕΩΝ

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις θέσεις των πωλητών θα ακολου-
θείται η  εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

Άρθρο 9ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
Οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου 

τύπου και υλικού αλλά διαφορετικού χρώματος, ανάλογα με την ιδιότητα 
του πωλητή, παραγωγού ή επαγγελματία, καθώς και αντίστοιχη πινακίδα. 
Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων,

Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε 
εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους 
κατόχους αδειών(επαγγελματικών και παραγωγικών).

Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες –πωλητές της 
λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αύξηση των μέτρων πρόσοψης  των πάγκων, 
η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, 
η  δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής 
άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με 
το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊό-
ντων στους διαδρόμους. Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκα-
τάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο.

Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και 
μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην 
εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων 
καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων 

πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των κα-
ταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες 
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης – λήξης για την 
φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Επισημαίνεται η υποχρέωση των πωλητών να μεριμνούν για την καθα-
ριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία 
καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η μέριμνα για την καθαριότητα του 
χώρου περιλαμβάνει την άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. 
Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ταχεία απομάκρυνση των κάθε εί-
δους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων και ιδίως του 
νερού που προέρχεται από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για 
τη συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των αλιευμάτων επιτρέπεται, 
μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων (L 139), και 
λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα 
και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων συλλέγονται σε 
ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέρι-
μνα του πωλητή και στη συνέχεια αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα, 
ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δεν διοχετεύονται 
στα δίκτυα των όμβριων υδάτων.

Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και 
της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύ-
πανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη 
του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής. Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως με-
τά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθέ-
νας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέ-
ντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε μεγάλες 
σακούλες, οι οποίες θα απομακρύνονται από το χώρο της λαϊκής αγοράς 
με δική τους ευθύνη.

Κατά εξαίρεση και μόνο για τη λαϊκή αγορά της κοινότητας Ορεστιά-
δας στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου  οι σακούλες με τα απορρίμματα, θα 
τοποθετούνται στις πλησιέστερες γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων 
και στη συνέχεια θα  συλλέγονται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας 
καθαριότητας  του δήμου.

Οι πωλητές πρέπει να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά, 
καθώς και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο. Απα-
γορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊ-
κής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ.)

Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώ-
ρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συ-
σκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου  το αργότερο μια (1) ώρα 
μετά τη λήξη της αγοράς , απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυ-
τών. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, 
μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοι-
νοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονι-
σμού «κοινοχρήστων χώρων».

Οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για 
την ασφαλή διάθεση των προϊόντων τους. 

Τα οχήματα (ρυμουλκούμενα ή αυτοκινούμενα) που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά και πώληση προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές οφείλουν να 
τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (οχήμα-
τα μεταφοράς).

Οι πωλητές κάθε είδους τροφίμων σε λαϊκές αγορές θα πρέπει να τη-
ρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και 
Εθνική νομοθεσία.

Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη στον πάγκο μπροστά 
από κάθε προϊόν τους και σε εμφανές σημείο πινακίδα που θα φέρει τον 
τόπο παραγωγής και την τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος.

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών  οφείλουν να συμμορφώνονται 
με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας και των αρ-
μοδίων για τον έλεγχο και την τήρηση του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 10ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 
Ο Δήμος φροντίζει για:
την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων πωλητών 

και καταναλωτών,
την καθαριότητα του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊ-

κής αγοράς της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου στην κοινότητα Ορεστιάδας.
την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγο-

ρά και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Άρθρο 11ο
ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τα οχήματα μεταφοράς πωλούμενων ειδών των πωλητών πρέπει να 

σταθμεύουν υποχρεωτικά εκτός του χώρου της Λαϊκής Αγοράς.
Απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση και η στάθμευση παντός είδους αυ-

τοκινήτων στο χώρο των λαϊκών αγορών  κατά τις ημέρες και ώρες λει-
τουργίας συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των εκθετών-πωλη-
τών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.

Οι κάτοικοι των περιοχών θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα 
οχήματά τους στους χώρους  λειτουργίας των λαϊκών αγορών, όπως ορί-
ζεται από τη σήμανση επί των συγκεκριμένων οδών. 

Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση παντός είδους αυ-
τοκινήτου των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς επάνω στα πεζοδρόμια, όπι-
σθεν των πάγκων.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμα κατά περίπτωση όπως αυτά 
ορίζονται από τον ΚΟΚ.

Άρθρο 12ο
ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, 

στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο χώρο 
παραγωγής, και

β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του 

παρόντος και των κατ› εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών απο-
φάσεων αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 13ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων από τους φορείς λειτουργίας σε 

περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεών του κανονισμού. Οι κυρώσεις 
μπορεί να είναι: αα) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρη-
ματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γγ) η ανάκληση της άδειας 
μέχρι ένα (1) μήνα.

Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων και διοικητικών προστίμων λόγω 
παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας όπως προβλέπονται κάθε φορά.

Άρθρο 14ο
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές, κάτοχοι επαγγελματικών ή παρα-

γωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο  τέλος στο Δήμο.  
Το ύψος του τέλους θα καθορίζεται κάθε φορά με την εκάστοτε από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας.
Ο τρόπος καταβολής θα είναι στο ταμείο του Δήμου, μέσω τραπεζών 

με κατάθεση στον λογαριασμό του Δήμου ή μέσω των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τα τραπεζικά ιδρύματα ή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις .

Το ημερήσιο τέλος είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες 
πωλητές.

Για κάθε ζήτημα που ανακύπτει σχετικά με το ημερήσιο τέλος και δεν 
αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ισχύει η κείμενη νομοθεσία.    

Οι  πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημε-
ρήσιου τέλους ανάλογα:

α) με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και
β) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν 

εγκριθεί.

Άρθρο 15ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για ότι δεν προβλέπεται στον παρών κανονισμό, θα ισχύει η εκάστοτε 

σχετική νομοθεσία.
Άρθρο 16ο 
ΙΣΧΥΣ
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο και μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή του.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Ορεστιάδα  21/03/ 2022
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ          Αριθμ. Πρωτ. :5293

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τον Ν.4412/2016 (Α› 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδη-

γίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τις τροποποιήσεις του.
Την με αριθμό 64/2022απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας , με την οποία εγκρίθηκαν 

ο τρόπος εκτέλεσης , οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

Προκηρύσσει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟγια την: ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» προϋπολογι-

σμού  73.804,80ευρώ με τον Φ.Π.Α.  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνεςαπό την υπογραφή της.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-

μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας , δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ-
σφοράς στο σύστημα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως στα 
άρθρα 36 και 37 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 64233/2021«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφο-
ρούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».Δικαίωμα συμμετοχής 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικάπρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

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

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση  συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού ίσου με 
το δύο τοις εκατό (2%)επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 1.190,40Ευρώ. 
Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμι-
μα στα κράτη-  μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέλητης ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοι-
χου χρηματικού ποσού. 

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει,  στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής  www.
orestiada.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:  2552350364,2552350350,2552350368 και  FAX: 2552350399 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ορεστιάδας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αυτζή Ανθή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Άρθρο-παρέμβαση για τον 
πόλεμο στην Ουκρανία και τον 
“διάχυτο αντιδυτικισμό στην 
Ελλάδα” με την υπογραφή του 
Μητροπολίτη Αλεξανδρουπό-
λεως Ανθίμου φιλοξενεί ο 
ιστότοπος liberal.gr. Σε αυτό, 
ο Μητροπολίτης γράφει:

Κάποτε, τα πολιτισμικά όρια 
μεταξύ Ανατολής – Δύσης ήταν 
διακριτά και διαπότιζαν την κα-
θημερινότητα των ανθρώπων, 
ακριβώς επειδή ξεκινούσαν 
από τη θεολογία και τη φιλο-
σοφία που είχε καλλιεργηθεί 
στους αντίστοιχους γεωγρα-
φικούς χώρους. Όμως, ο τρό-
πος ζωής πλέον, στον πλανή-
τη είναι δυτικός, η φιλοσοφία 
των θρησκειών ελάχιστα επη-
ρεάζει την ιδιοσυγκρασία των 
λαών και η υγιής θρησκευτικό-
τητα εκδηλώνεται μόνο φολ-
κλορικά.

Γι’ αυτό και προβληματί-
ζουν τα στοιχεία του διάχυ-
του αντιδυτικισμού στην Ελ-
λάδα. Σε έρευνα που έγινε για 
το «Politico», περισσότερο από 
το ένα τρίτο των ερωτηθέντων 
στην Ελλάδα (34%) απάντησαν 
ότι «μπορούσαν να κατανοή-
σουν τις ενέργειες του Πού-
τιν», σε σύγκριση με την Ιτα-
λία (19%), τη Γαλλία (13%), 
τη Γερμανία (11%), την Ισπα-
νία (10%) και την Ολλανδία 
(με μόλις 9%).

Οπωσδήποτε ο κόσμος της 
Δύσης δεν είναι άγιος, ούτε 
αλάθητος, ούτε αναμάρτητος. 
Είναι όμως ο μόνος κόσμος 
που ξέρει «να βουλεύεται και 
να διαλέγεται». Είναι ο μόνος 
κόσμος που μέχρι να αποδεχτεί 
τους πάντες, ξέρει να συγχω-
ρεί και να ανέχεται, επειδή αυ-
τή είναι η μεγάλη κληρονομιά 

που του έδωσε το Ευαγγέλιο, 
όταν επί 1500 χρόνια ένωνε 
αρμονικά διαφορετικούς λα-
ούς. Μόνο όταν η γεωγραφι-
κή Ανατολή πλημμύρισε από 
το Ισλάμ, μόνο τότε μετέφερε 
το ex Oriente lux στην Εσπε-
ρία και δημιούργησε εκεί την 
Αναγέννηση.

Οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χρι-
στιανοί που χτίσαμε τη Μαρι-
ούπολη και την αφιερώσαμε 
στην Παναγία, πρέπει να το 
γνωρίζουμε αυτό, πολύ καλά 
και να μη το λησμονούμε. Αλλά 

και να πονάμε, που αυτός ο δι-
κός μας κόσμος, δέχεται επίθε-
ση από έναν αιμοσταγή ηγέτη.

Τελικά, δεν πρόκειται για 
πόλεμο Ορθοδόξων ενάντια σε 
Ορθοδόξους. Πρόκειται για τον 
πόλεμο του Πούτιν και τίποτε 
άλλο. Με τον Ρωσικό κόσμο, 
μας συνδέουν πολλά, με τον 
κόσμο του Πούτιν, τίποτα. Ο 
τύραννος που χρησιμοποιεί την 
ορθόδοξη ταυτότητα ως μέρος 
ενός ιδεολογήματος ολοκλη-
ρωτικής εμπνεύσεως, ταυτόση-
μου με τα χιτλερικά παραληρή-

ματα δεν μπορεί να εμπνέεται 
από την «Επί του Όρους Ομι-
λία». Αυτός που ποτίζει το χώ-
μα της Ευρώπης με αίμα, δεν 
μπορεί να έχει σχέση με τον 
Εσταυρωμένο Χριστό.

Όσο αυτό δεν ομολογείται 
φωναχτά, ένα μεγάλο μέρος 
της κοινωνίας μας που ανα-
ζητεί παρηγοριά στην Εκκλη-
σία, θα ζει μέσα στο φάσμα 
του αντιδυτικισμού, του αντι-
σημιτισμού, της προφητολο-
γίας και κάθε άλλης φοβίας. 
Δεν θα ελευθερωθεί ποτέ. Ενώ 
η Εκκλησία του Χριστού δεν 
υπάρχει για να διαχειρίζεται 
την ανασφάλεια, αλλά για να 
προσφέρει ασφάλεια, επει-
δή ακριβώς επαγγέλλεται την 
«άνωθεν» ειρήνη. Όπως είδαμε 
να κάνουν οι ήρωες κληρικοί 
του Κιέβου, που εκπαιδεύουν 
τους πιστούς να αναγνωρίζουν 
το Απόλυτο Κακό και να στέ-
κονται απέναντί του.

Ας μην κρύβουμε τα λόγια 
μας. Για ένα σημαντικό ποσο-
στό τόσο της ελληνικής κοι-
νωνίας, όσο και της ελλαδι-
κής Εκκλησίας, η Δύση είναι 
αντιπαθής. Εκλαμβάνεται ως 
μια κατάσταση παρακμής που 
χαρακτηρίζεται από την αδικία 
και την ανηθικότητα. Όμως αυ-
τά είναι μέσα μας, επωάζονται 
στο μυαλό μας, καλλιεργούνται 
στην καρδιά μας και γι’ αυτό 
επικρατούν γύρω μας. Κι ας 
μην ψάχνει ο Αγιώτατος Πάπας 
της τρίτης Ρώμης να τα βρει 

έξω από «την Αυλή του». Ας 
μην τα κραδαίνει σαν επαγγε-
λία που με όπλα θα επιβάλλει 
στην Ουκρανία και με «εισπη-
δήσεις» στην υφήλιο.

Οπότε, το έγκλημα που συ-
ντελείται στην Ουκρανία μόνο 
με ενορχηστρωμένη κοινωνική 
αντίθεση μπορεί να σταματή-
σει. Στην οποία, η σύνολη Ορ-
θοδοξία οφείλει να μιλήσει με 
ισχυρή και αποφασιστική φω-
νή και όχι με την τακτική των 
«ίσων αποστάσεων». Αρκεί να 
απεγκλωβιστούμε από θρύ-
λους -πάλι με χρόνια, με και-
ρούς, πάλι δικά μας θα ‘ναι- και 
μύθους περί «το ξανθό γένος».

Δεν είναι ώρα να εξετάσου-
με τις αποχρώσεις του αντι-
δυτικισμού. Όλος ο πλανήτης 
είναι «Θεού γεώργιον», είναι 
τα «μαθητεύοντα έθνη» και «η 
Αγία Ρωσία δεν είναι πια Αγία», 
κατά πως έλεγαν οι Ρώσοι θε-
ολόγοι που σπουδάσαμε. Αλλά 
η «μισητή Δύση» των ανθενω-
τικών, μας προσφέρεται για να 
ευαγγελιζόμαστε «λαούς, φυ-
λές και γλώσσες», για να δια-
δηλώνουμε κατά των εμβολί-
ων και να προσφεύγουμε στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, 
όταν ένα αιολικό πάρκο απέ-
ναντι από το μοναστήρι, ενο-
χλεί την Παννυχίδα μας. Και η 
Ανατολή; Είναι ένας κόσμος 
μέσα μας που διδάσκει με τα 
πάθη και τα λάθη της, όπως 
και η Δύση.
liberal.gr

Άνθιμος Αλεξανδρούπολης: «Όχι στις ίσες 
αποστάσεις για το έγκλημα στην Ουκρανία»

ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ “ΔΙΑΧΥΤΟ ΑΝΤΙΔΥΤΙΚΙΣΜΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”
                               
“Να απεγκλωβιστούμε από θρύλους 
-πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά 
μας θα ‘ναι- και μύθους περί «το ξανθό 
γένος»” αναφέρει 
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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4 5 9 6 2 8 1 7 3
6 3 2 4 7 1 5 8 9
1 8 7 3 5 9 4 6 2
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

5 9

6 8 9 4

7 2 3 8

8 6 5

5 9 3 8

4 7 9

4 6 7 1

8 2 9 3

6 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Βρισκόταν στο λιμάνι της Ρόδου — Πα-
νωφόρι βοσκών.
2. Δέρνει και… κακότυχους — Ο Ο.Α.Ε.Δ. 
δίνει και ανεργίας.
3. Τίτλος… ωραίας — Αιγινήτης χαλκοπλά-
στης του 5ου π.Χ. αι. — Ερημική πεδιάδα 
της Ινδίας και του Πακιστάν.
4. Και "καυτά" φοριούνται — Κωμόπολη 
της Αττικής.
5. Σε περίπτωση που — Ταινία του Φελίνι 
— Προστάζει ν'… αφήσεις.
6. Περιέχονται στο… κασέρι — Τεχνικός του 
σινεμά (ξ.λ.) — Δικά σου (αρχ.).
7. Εφόδιο… καουμπόη — Παλιός, ξένος 
χορός.
8. Πρόθεση της Αρχαίας — Λέγεται ο πα-
λιός ποδοσφαιριστής Γαλάκος — Ζαν Πολ…: 
Γάλλος φιλόσοφος.
9. Σ' αυτό παίρνουμε… όποιον ακολουθού-
με — Σκέτο… τσιγάρο.
10. Την ίδια μέρα (επίρρ.) — Πάντοτε (αρχ.).
11. Εξάρτημα του αργαλειού — Πόλη και 
λιμάνι της Ιαπωνίας — Αρχή στο μέτρημα.
12. Γλυκά πορτοκάλια — Προκύπτει συ-
γκρινόμενος.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο φωτογράφος ενός περιοδικού πηρέ παραγγε-

λιά να τραβήξει φωτογραφίες μιας μεγάλης δασο-

πυρκαγιάς. Ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που δεν θα 

έβγαινε τίποτα, ζήτησε λοιπόν τηλεφωνικά άδεια 

από το περιοδικό να νοικιάσει ένα αεροπλάνο.

-Θα σε περιμένει στο αεροδρόμιο, του είπε ο 

αρχισυντάκτης.

Πράγματι με το που έφτασε στο μικρό αεροδρό-

μιο, ένα αεροπλανάκι ήδη έκανε προθέρμανση δί-

πλα στον διάδρομο απογείωσης. Πήδησε μέσα με 

τις μηχανές του και φώναξε -φύγαμε!

Ο πιλότος μαρσάρισε και απογειώθηκαν.

-Πέτα πάνω απο το βόρειο τμήμα της φωτιάς, 

διέταξε ο φωτογράφος, και κάνε τρία με τέσσερα 

χαμηλά περάσματα.

-Τι; έκανε ο πιλότος

-Για να τραβήξω φωτογραφίες. Είμαι φωτογρά-

φος και οι φωτογράφοι είναι για να τραβάνε φω-

τογραφίες, είπε τσατισμένος ο φωτογράφος.

Και ο πιλότος μετά από μερικά ατελείωτα δευ-

τερόλεπτα: 

-Θέλεις να πεις ότι ΔΕΝ είσαι ο εκπαιδευτής;;;;;;

                         

                          * * * * * * 

                       

Ένας Έλληνας και ένας Αιγύπτιος συζητούσαν 

για τον πολιτισμό τους:

- "Εμείς έχουμε τις πυραμίδες."

- "Κι εμείς έχουμε την Ακρόπολη."

- "Εμείς σκάψαμε κάτω από τις πυραμίδες και 

βρήκαμε καλώδια."

- "Και τι μ` αυτό;"

- "Πάει να πει πως τότε υπήρχαν τηλέφωνα!"

- "Κι εμείς σκάψαμε κάτω από την Ακρόπολη και 

δεν βρήκαμε τίποτα."

- "Και τι με αυτό;"

- "Πάει να πει πως τότε είχαν κινητή τηλεφωνία!"

Συστατικά 
• 5 κρόκοι αυγών
• 260 γρ. ζάχαρη κοινή
• 50 γρ. κακάο, κοσκινισμένο
• 125 γρ. γάλα
• 375 γρ. κρέμα γάλακτος
• 50 γρ. περίπου ζάχαρη, για το κάψιμο

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά ζεσταίνουμε το γάλα, την κρέμα γάλακτος 

και το κακάο.
• Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να 

ασπρίσουν και το ρίχνουμε στο μείγμα με το γάλα.
• Στη συνέχεια, ανακατεύουμε καλά και φιλτρά-

ρουμε.
• Γεμίζουμε ατομικά πυρίμαχα μπολάκια, τα βάζου-

με σε ένα ταψί με νερό που να φτάνει στα 3/4 
του ύψους των μπολ (μπεν-μαρί) και κατόπιν τα 

ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 
Βαθμούς Κελσίου για 30 με 40 λεπτά περίπου.

• Μετά τα βγάζουμε από το ταψί με το νερό και τα 
αφήνουμε να κρυώσουν πολύ καλά.

• Λίγο πριν τα σερβίρουμε, τα πασπαλίζουμε με ζά-
χαρη και τέλος τα καίμε στο γκριλ για περίπου 1 
με 2 λεπτά, έως ότου η ζάχαρη γίνει καραμέλα.

• Η υπέροχη Creme Brulee είναι έτοιμη.
• Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Creme Brulee, το υπέροχο 
Γαλλικό επιδόρπιο!

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Άλλη λέξη για την πεδιάδα — Η οθόνη ξε-
νόγλωσσα.
2. Με κόμμα… γίνεται αντωνυμία — Μεταλλικές 
χορδές — Δύο έχει ο… Ντιντερό.
3. Μανία (μτφ.) — Χημικό αλογόνο στοιχείο.
4. Βρίσκονται στην… τσόχα — Υπομονετικό και 
πεισματάρικο τετράποδο (αρχ.) — Ευγένιος…: 
Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.
5. Διονύσιος του… Θεάτρου Σκιών — Ντροπή, 
ενοχή (συνεκδ.).
6. Έχει το χρώμα της στάχτης (ξ.λ.) — Ορεινός 
όγκος της Βουλγαρίας.
7. Αρμονία χρωμάτων (ξ.λ.) — Πρόδρομος της 
Στρατονομίας (αρχικά).
8. Όρος του τένις — Βάφει… βλεφαρίδες.
9. Παρέλαση, πομπή — Ποντίκια πιάνει.
10. Μοίρα… προγόνων μας — Με το θέλω… αυ-
θαίρετα — Διστακτικοί το συνηθίζουν.
11. Ο αριθμός 44 — Κωμόπολη του νομού 
Λάρισας.
12. Αθεράπευτος ο… μπεκρής — Τέλειες.
13. Παίρνεται ψηλά από… αλαζόνες — Μέσο 
μεταφοράς κι αυτό.
14. Με τη μάρα… συρφετός — Ασύνετος.
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Συνεχίζεται η Κοινωνική 
ταινία, «Σμύρνη μου Αγα-
πημένη» του Γρηγόρη Κα-
ραντινάκη (Η Χορωδία του 
Χαρίτωνα) με τους Μιμή 
Ντενίση, Λεωνίδα Κακούρη, 
Μπουράκ Χακί, Κρατερό Κα-
τσούλη, Τα-
μίλλα Κου-
λίεβα κ.ά.
Υ π ό θ ε -
ση: H Filio 
Wi l l iams, 
μία ηλικι-
ωμένη Ελ-
ληνοαμε-
ρ ικαν ίδα , 
σ π ε ύ δ ε ι 
στη Μυτι-
λήνη με την 
εγγονή της 
Helen, για 
να συμπα-
ρασταθε ί 
στους Σύ-
ριους πρό-
σ φ υ γ ε ς . 
Κανείς δεν 
ξέρει την 
κ α τ α γ ω -
γή της, κα-

νείς δεν ξέρει ότι η Σμυρνιά 
γιαγιά της Φιλιώ Μπαλτα-
τζή βρέθηκε κάποτε στο ίδιο 
νησί κατατρεγμένη και προ-
σφυγοπούλα.  
Κυριακή,
Τετάρτη: 19:00.

Ξανά μαζί μας η ταινία Κινου-
μένων Σχεδίων, «Φεγγαρόσκο-
νη» του Αλί Σαμαντί Αχαντί με 
τους Πάνο Αποστολόπουλο, Γιάν-
νη Στεφόπουλο, Πέτρο Δαμουλή, 
Ζωή Κατσάτου, Αποστόλη Ψυ-
χράμη, Βίκυ Νικολαΐδου, Θανάση 
Κουρλαμπά & Βάσια Ζαχαροπού-
λου στην μεταγλωτ-
τισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Ο Πί-
τερ και η ονειροπό-
λα αδελφούλα του, 
η Ανέλι, περνούν δύ-
σκολα. Έχουν μόλις 
μετακομίσει σε μια 
νέα γειτονιά και δέ-
χονται εκφοβισμό 
από κάποια παιδιά 
στο σχολείο τους. 
Μια μέρα η Ανέ-
λι συναντά τον κύ-
ριο Ζουζούνη, ένα 
σκαθάρι που μιλά, 
αλλά είναι απελπι-
σμένο, γιατί έχει χά-
σει το μικροσκοπι-
κό έκτο πόδι του σε 
ένα ατύχημα. Ακόμη 
χειρότερα: κάποιος 

του το έκλεψε και το πήρε μαζί 
του στο φεγγάρι! Σύμφωνα με 
μια παλιά προφητεία, ο κύριος 
Ζουζούνης μπορεί να πάρει πί-
σω το χαμένο του πόδι μόνο αν 
βρει δύο γενναία παιδιά, που θα 
τον συνοδεύσουν στο ταξίδι του 
στο φεγγάρι.
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Έρχεται η καταιγιστική Πε-
ριπέτεια, «Ασθενοφόρο» του 
Μάικλ Μπέι (Τα Κακά Παιδιά 
1 & 2, Ο Βράχος, Αρμαγεδ-
δών, Περλ Χάρμπορ, Το Νησί, 
Transformers 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Underground) με τους Τζέικ Τζί-
λενχαλ, Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν 
Β’, Έιζα Γκονζάλες, Γκάρετ Ντί-
λαχαντ, Χοσέ Πάμπλο Καντίγιο 
& Κιρ Ο' Ντόνελ...

Υπόθεση: Σε αυτό το ιλιγγι-
ώδες θρίλερ από τον σκηνοθέ-
τη και παραγωγό Μάικλ Μπέι, 
ένας παρασημοφορημένος 
βετεράνος, ο Γουίλ, που είναι 
απελπισμένος να βρει χρήμα-

τα ώστε να καλύψει το κόστος 
της ιατρικής περίθαλψης της 
γυναίκας του, ζητά βοήθεια από 
το ένα πρόσωπο που ξέρει ότι 
δεν θα έπρεπε, τον θετό του 
αδερφό, Ντάνι. Πρόκειται για 
έναν χαρισματικό εγκληματία 
που θα του κάνει προσφορά 
για μια δουλειά: τη μεγαλύτερη 
ληστεία τραπεζών στην ιστορία 
του Λος Άντζελες, με λεία 32 
εκατομμύρια δολάρια.  
Πέμπτη, Σάββατο, 
Κυριακή, Δευτέρα, 
Τετάρτη: 22:15, 
Παρασκευή: 19:15, Τρίτη: 
19:00.

Καταιγιστική δράση με 
το «Ασθενοφόρο»

Ξανά κοντά μας η Περιπέ-
τεια Δράσης, «Uncharted» του 
Ρούμπεν Φλέτσερ (Zombieland, 
Ληστεία σε ...30', Οι Διώκτες του 
Εγκλήματος, Venom, Zombieland: 
Διπλή Βολή) με τους Τομ Χόλαντ, 
Μαρκ Γουόλμπεργκ, Σοφία Άλι, 
Τάτι Γκαμπριέλ & Αντόνιο Μπα-
ντέρας...

Υπόθεση: Ο ερασιτέχνης κλέ-
φτης Nathan Drake στρατολο-
γείται από τον έμπειρο κυνηγό 
θησαυρών Victor «Sully» Sullivan 
για την εύρεση του χαμένου θη-
σαυρού του Ferdinand Magellan 
πριν από 500 χρόνια. Αυτό που 
ξεκινά ως μια απλή ληστεία για το 

δίδυμο, γίνεται μια πολυταξιδεμέ-
νη περιπέτεια να φτάσουν πρώτοι 
πριν τον αδίστακτο Moncanda ο 
οποίος και θεωρεί πως είναι ο νό-
μιμος κληρονόμος του. Αν ο Nate 
και o Sully καταφέρουν να απα-
ντήσουν τους γρίφους και λύσουν 
ένα από τα παλαιότερα μυστήρια 
στον κόσμο, μπορούν όχι μόνο να 
διεκδικήσουν λεία αξίας 5 δις δο-
λαρίων αλλά ίσως να βρουν και 
τον χαμένο αδερφό του Nate. Το 
μόνο που χρειάζεται είναι να αντέ-
ξουν ο ένας τον άλλο.
Πέμπτη, Σάββατο: 19:30, 
Παρασκευή: 22:15

Ένα συναρπαστικό κυνήγι 
θησαυρού στο «Uncharted» 

Cinema«Το να γυρίζεις μια ταινία σαν αυτή σε έναν περιορισμένο τέτοιο χώρο ασθενοφόρου δεν είναι 
τίποτα σαν το να είσαι όντως διασώστης που κάνεις της δουλειά σου εκεί κάθε μέρα και κάθε 

νύχτα. Έχω απεριόριστο σεβασμό για αυτούς τους εργάτες» 
Jake Gyllenhaal – Ηθοποιός 

Ενώ κοντά μας και η υπο-
ψήφια για 12 Oscar & βρα-
βευμένη με 3 Χρυσές Σφαίρες 
Κοινωνική ταινία, «Η Εξουσία 
του Σκύλου» της Τζέιν Κά-
μπιον (Σουήτι, Ένας Άγγελος 
στο Τραπέζι μου, Μαθήματα 
Πιάνου, Το Πορτραίτο μιας Κυ-
ρίας, Ιερός Καπνός!, Η Σκοτει-
νή Πλευρά του Πάθους, Bright 
Star) με τους Μπένεντικτ Κά-
μπερμπατς, Κίρστεν Ντανστ, 
Τζέσι Πλέμονς & Κόντι Σμιτ 
Μακφί...

Υπόθεση: Ο χαρισματικός 
κτηνοτρόφος Φιλ Μπέρμπανκ 
προκαλεί φόβο και θαυμασμό 
στους γύρω του. Όταν ο αδελ-
φός του φέρνει στο σπίτι τη 
νέα του γυναίκα και τον γιο 
της, ο Φιλ τους βασανίζει μέ-
χρι που έρχεται αντιμέτωπος με 
το ενδεχόμενο να ερωτευτεί.
Δευτέρα: 19:30, 
Τρίτη: 22:00.
Σάββατο: 17:15, 
Τετάρτη: 16:45.

Κοντά μας το υποψήφιο
 για 12 Όσκαρ «Η εξουσία 

του σκύλου» 

Νέα εβδομάδα με ταινίες για όλους στα «Ηλύσια» 

Συνεχίζεται η ταινία Κινου-
μένων Σχεδίων, «Πάντα στο 
Κόκκινο» της Ντόμι Σι με τους 
Πέγκυ Μανωλά, Βίκυ Νικολα-
ΐδου, Εριέττα Σαούγκου, κ.ά. 
στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Η Mei Lee, μια 
13χρονη έφη-
βη που εντελώς 
ξαφνικά μετα-
μορφώνεται σε 
γιγάντιο κόκκινο 
πάντα κάθε φορά  
που ενθουσιάζεται 
(πράγμα που συμ-
βαίνει ΠΑΝΤΑ). Η 
υπερπροστατευτι-
κή, αν όχι κάπως 
αυταρχική μητέρα 
της Mei Lee, την 
Ming, που μπλέ-
κει συνεχώς στα 
πόδια της κόρης 
της, ό,τι χειρότε-
ρο, δηλαδή, μπο-
ρεί να συμβεί σε 
μια έφηβη. Η νέα 
ταινία των Disney 
και Pixar ΠΑΝΤΑ 

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ είναι σε σκηνο-
θεσία της Domee Shi, που κέρ-
δισε Όσκαρ το 2018 για την μι-
κρού μήκους ταινία της, «Bao».
Παρασκευή: 16:45, 
Κυριακή: 16:30.

Μία 13χρονη «πάντα 
στο κόκκινο» 

Οι περιπέτειες του κυρίου 
Ζουζούνη 

Το έπος της Σμύρνης 
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Αναλύσεις

Τί  μας  χρωστά ακόμη το 1821;

Ο
ι εκδηλώσεις εορτασμού 
επετείων όπως των διακο-
σίων ετών από την Επανά-
σταση του 1821 θα πρέπει 
να είναι επικεντρωμένες 
στην ερμηνεία του παρό-

ντος με αφετηρία την Παλιγγενεσία και 
όχι αποκομμένες από το σήμερα. Διότι 
το παρελθόν ενυπάρχει στο παρόν. Για 
να μπορέσουμε να δώσουμε  απαντήσεις 
σε θεμελιώδη ερωτήματα για το σήμερα 
που βιώνουμε. Γιατί π.χ. οι πελατειακές 
σχέσεις, η οικογενειοκρατία και η ανα-
ξιοκρατία τροχοπεδούν και σήμερα την 
κοινωνία; Ποιές είναι οι ρίζες τους. Γιατί 
το έθνος συρρικνώθηκε στα στενά κρα-
τικά του όρια; Πού οφείλονται οι σχέσεις 
εξάρτησής μας ακόμη και σήμερα από τις 
Μεγάλες Δυνάμεις; Τί μας "χρωστά" ακό-
μη το 1821; Παίρνοντας αφορμή από τον 
Ένζο Τραβέρσο, ο οποίος επικαλούμε-
νος τον Γιούργκεν Χάμπερμας, περί της 
"δημόσιας χρήσης" της ιστορίας, γράφει 
στο "Τί απέγιναν οι διανοούμενοι;" ότι "η 
ιστορία δεν ανήκει σε αυτούς που ασκούν 
το επάγγελμα να τη γράφουν, ανήκει σε 
όλο τον κόσμο", θεωρώ ότι νομιμοποι-
ούμαστε να καταθέσουμε και τη δική μας 
οπτική γωνία.

1. Η ενθύμηση 200 χρόνια μετά
Πολλοί ιστορικοί ασπάζονται τον ιστο-

ρικισμό. Γι' αυτούς, η ιστορία είναι μια 
αποκομμένη ήπειρος, μια οριστικά τελειω-
μένη διαδικασία. Αυτό είναι ολοφάνερο 
από τον τρόπο εορτασμού των επετείων. 
Απέναντι σε αυτή την αντίληψη αντιπα-
ρατίθεται μια αντίληψη της ιστορίας θε-
μελιωμένη πάνω στην ιδέα μια ανοιχτής 
διαχρονικότητας: Το παρελθόν δεν εγκα-
ταλείπει ποτέ το παρόν κι αυτά τα δύο δεν 
μπορούν να διαχωριστούν. Το παρελθόν 
παραμένει εντός μας και, κατά συνέπεια 
μπορεί να επανενεργοποιηθεί. Τίποτα δεν 
χάνεται οριστικά. Γιαυτό οι εορτασμοί των 
επετείων, με τον τρόπο που εορτάζονται, 
στοχεύουν να ενταφιάσουν τα γεγονότα, 
όπως το 1821, στο μακρινό παρελθόν, 
ώστε να μη νοηματοδοτήσουν τις δυνατό-
τητες του παρόντος. Όμως το να αφυπνί-
σει κανείς το παρελθόν - "να αφυπνίσουμε 
τους νεκρούς", να αποχτήσουμε μια γόνιμη 
σχέση μαζί τους και να αναγνωρίσουμε 
μια "ενεργή" παρουσία τους στην κοινωνία 
μας - δεν είναι εύκολο πράγμα. Σύμφωνα 
με τον Βάλτερ Μπένγιαμιν, να ενεργοποι-
ήσουμε και πάλι το παρελθόν σήμαινε να 
αλλάξουμε το παρόν, επομένως ήταν γι' 
αυτόν ένα εγγενώς πολιτικό έργο. Διότι η 
ιστορική γνώση ήταν και είναι επαναστα-
τική πράξη που δεν θα πρέπει να συγχέε-
ται με την απλή πολυμάθεια. Η ατάραχη 
και μεθοδική έρευνα στα αρχεία - τους 
χώρους όπου το παρελθόν φυλάσσεται 
και προστατεύεται μακριά από επικίνδυ-
νες διασυνδέσεις με τον κόσμο των ζω-
ντανών - ήταν η αγαπημένη μέθοδος του 
ιστορικισμού, της πρακτικής στη χώρα μας 
και όχι μόνον. Αυτό, για παράδειγμα, είχε 
συμβεί γράφει ο Ντανιέλ Μπενσάιντ και 
κατά "τον επίσημο ενταφιασμό της Γαλ-
λικής Επανάστασης που γιορτάστηκε με 
ηχηρή μεγαλοπρέπεια το 1989", όπου "ο 
Φρανσουά Φυρέ είχε ιερουργήσει στην 
επικήδεια τελετή του 1789". Και οι ήρω-

ες του 1821, ο Κολοκοτρώνης, ο Καρα-
ϊσκάκης και τόσοι άλλοι; Οι αγρότες της 
Κουάουτλα στο Μεξικό μετά την επανά-
σταση είχαν εμποδίσει τη μεταφορά των 
λειψάνων του Εμιλιάνο Ζαπάτα στην πρω-
τεύουσα. Ήξεραν, εξηγεί ο Ντανιέλ Μπεν-
σάιντ, ότι "αυτή η είσοδος σ' ένα Πάνθεο 
όπου συγκατοικούσαν νικητές και νικη-
μένοι, δολοφόνοι και θύματα, θα ήταν 
δεύτερος θάνατος". Εμείς τους ήρωες του 
1821, τους έχουμε τοποθετήσει μόνιμα 
στο Πάνθεον. Δεν μας αγγίζουν.  

 
2.  Η Επανάσταση ήταν ημιτελής;

Ο Murray Bookchin στον πρώτο τόμο 
του έργου του "Η Τρίτη Επανάσταση" γρά-
φει ότι ορισμένοι μελετητές, με δημοφι-
λέστερο ίσως τον Κραίην Μπρίτον στην 
"Ανατομία της Επανάστασης", υποστήρι-
ξαν μια θεωρία σταδίων για τις επανα-
στάσεις. Στο πρώτο στάδιο, την "πρώτη 
επανάσταση", ο λαός ενωμένος οδηγεί-
ται σε μια εξέγερση ενάντια στην άρχου-
σα τάξη που μπορεί να έχει και εθνικά 
χαρακτηριστικά, όπως στην περίπτωση 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 

(Οθωμανοί) ή μόνον ταξικά, όπως στις 
επαναστάσεις εκείνης της περιόδου στην 
Ευρώπη (π.χ. ενάντια στους φεουδάρχες 
αρχικά το 1789, ενάντια στην αστική τάξη 
το 1848). Όμως, μετά την αρχική επιτυχία 
της επανάστασης μπαίνει θέμα εξουσίας. 
Ποιά τάξη θα αναλάβει την εξουσία; Δι-
ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι 
οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν εναντίον των 
Οθωμανών απλά και μόνον για να περι-
έλθει η κτηματική περιουσία των πασά-
δων στους κοτζαμπάσηδες. Ακολουθεί ή 
συμβαίνει ταυτόχρονα εμφύλιος πόλεμος, 
δηλαδή ταξικός πόλεμος για την κατοχή 
της εξουσίας, ο οποίος αφυπνίζει μεγά-
λα τμήματα των κατώτερων τάξεων, τα 
οποία αγωνίζονται ενάντια στους μετρι-
οπαθείς πρώην συμμάχους τους, οδηγώ-
ντας έτσι στη "δεύτερη επανάσταση". Η 
θεωρία αυτή επαληθεύτηκε στην Αγγλική, 
τη Γαλλική και τη Ρωσική Επανάσταση. Η 
Ελληνική Επανάσταση του 1821 περιο-
ρίστηκε στην πρώτη φάση της, άλλαξαν 
απλά οι κυρίαρχοι, η εξουσία και η γη 
πέρασε στους κοτζαμπάσηδες. Δεν ακο-
λούθησε η δεύτερη φάση με τις ταξικές 
διεκδικήσεις που θα αποκαθήλωνε την  
ηγεμονία των κοτζαμπάσηδων. Γιαυτό η 
κοινωνία μας συνεχίζει να διατηρεί οθω-
μανικά χαρακτηριστικά με τις πελατειακές 
σχέσεις, την οικογενειοκρατία, την ξενο-

κρατία κ.α.π., με εντονότερα  αυτά στις 
υψηλότερες βαθμίδες της εξουσίας σε 
υπουργεία, ΑΕΙ, Οργανισμούς, τους σύγ-
χρονους "κοτζαμπάσηδες". 

Οι πάντες μαρτυρούν περί αυτού: Ο 
Γιάννης Σκαρίμπας στο βιβλίο του «Το 
1821 και η Αλήθεια» γράφει: «Μεταξύ 
δουλείας και δουλείας δεν υπάρχει καμ-
μιά διαφορά. Με το να κάμεις μιαν επα-
νάσταση κι αποτινάξεις τον ζυγό δεν έκα-
μες τίποτα. Το 21 αυτό έκαμε. Το να μην 
ξαναεμπέσεις σε ζυγό, αυτό είναι επανά-
σταση». Πιο κάτω σημείωνε: «Οι Τούρ-
κοι δεν ήσαν οι χειρότεροι...Ο ελληνικός 
λαός δεν θάκανε την επανάσταση για να 
αποκαταστήσει και πολιτικά τους κοτζα-
μπάσηδες. Οι λέγοντες ότι η Επανάστα-
ση ήταν μόνον Εθνική, ή είναι αδιάβαστοι 
ή δεν μας λένε την αλήθεια. Σκοτώνο-
ντας τον Τούρκο ήξερε ότι σκοτώνει τον 
σύμμαχο των κοτζαμπάσηδων. Χωρίς τον 
αφανισμό πρώτα αυτουνού, δεν μπόραε 
να ξεπάτωνε τους άλλους. Το ότι σε αυ-
τό η Επανάσταση γελάστηκε δεν πάει να 
πεί ότι τους εφείσθη. Θα τους πέρναε εν 
στόματι μαχαίρας. Το ότι νόμισε ότι για 

τούτο είχε καιρό, αυτό την έφαγε...Η Επα-
νάσταση απότυχε...».

Το κοινωνικό αποτύπωμα της επανά-
στασης του 1821 είναι ολοφάνερο και 
εξήντα χρόνια μετά, το 1881, όταν η Θεσ-
σαλία και τμήμα της Ηπείρου προσαρτή-
θηκαν στην Ελλάδα ύστερα από απόφαση 
του Συνεδρίου του Βερολίνου, και τους 
πασάδες τους αντικατέστησαν στην ιδι-
οκτησία οι κοτζαμπάσηδες. Αποκαλύπτει 
ότι το ελληνικό κράτος πλέον διατηρούσε 
μετεπαναστατικά τα χαρακτηριστικά του 
κοτζαμπασισμού. Γράφει ο Μ. Μ. Παπαϊ-
ωάννου στην Εισαγωγή του έργου του Γ. 
Κορδάτου «Σελίδες από την Ιστορία του 
Αγροτικού..»: «H προσάρτηση της Θεσσα-
λίας και του Νότου της Ηπείρου σήμαινε 
εξάπλωση της ελληνικής φεουδαρχίας 
πάνω σε νέα εδάφη και σε νέους πληθυ-
σμούς. Οι κολλίγοι το κατάλαβαν αυτό 
καλύτερα με την είσοδο του ελληνικού 
στρατού της προσάρτησης. Δεν ήταν απε-
λευθερωτικός στρατός αυτός, μα στρατός 
κατοχής, στρατός τσιφλικάδων. Κατά την 
σύγκρουση κολλιγάδων και τσιφλικάδων 
ο στρατός υπερασπίσθηκε την “ιερά ιδιο-
κτησία”  των δευτέρων. Για τους αγρότες 
άνοιξαν οι φυλακές και τα κρατητήρια, 
λειτούργησαν τα δικαστήρια..Κι αρωτάω: 
Απότυχε ή δεν απότυχε η Επανάσταση;» 
Έτσι ώστε ο καθηγητής Δημήτριος Τσά-

κωνας να διαπιστώνει: «Το Ελλαδικόν 
Κράτος των Κοτζαμπάσηδων διεδέχθη 
το τιμαριωτικόν της Οθωμανικής αυτο-
κρατορίας».

Για ποιό λόγο δεν ακολούθησε το 1821 
η κοινωνική επανάσταση; Γιατί δεν μπήκε 
θέμα ταξικής εξουσίας; Έγραφε ο Μαρξ 
στη "18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βο-
ναπάρτη" για τις κοινωνικές επαναστά-
σεις: "Η κοινωνική επανάσταση του 19ου 
αιώνα δεν μπορεί να αντλήσει την ποίη-
σή της από το παρελθόν, αλλά μόνο από 
το μέλλον. Δεν μπορεί να αρχίσει με τον 
ίδιο τον εαυτό της προτού σβήσει όλες 
τις προλήψεις σχετικά με το παρελθόν. Οι 
προηγούμενες επαναστάσεις είχαν ανά-
γκη από κοσμοϊστορικές αναμνήσεις για 
να κρύψουν από τον εαυτό τους το περι-
εχόμενό τους. Για να φθάσει στο δικό της 
περιεχόμενο η επανάσταση του 19ου αιώ-
να, πρέπει ν' αφήσει τους πεθαμένους να 
θάψουν τους νεκρούς τους. Εκεί η φράση 
ξεπερνούσε το περιεχόμενο, εδώ το πε-
ριεχόμενο ξεπερνάει τη φράση". Γιαυτό η 
επανάσταση του 1821 δεν είχε κοινωνι-
κό χαρακτήρα Πρόβαλε το παρελθόν που 
σαγήνευσε τους ευρωπαϊκούς λαούς (όχι 
βέβαια και τις ηγεσίες τους που απέβλε-
παν στη διανομή της οθωμανικής  λείας) 
και έμεινε εγκλωβισμένη εκεί. Ακόμη και 
σήμερα εκεί παραμένουμε, εγκλωβισμέ-
νοι στο παρελθόν. Οι πεθαμένοι συνεχί-
ζουν να μη θάβουν τους νεκρούς τους. 
Πώς όμως ήταν δυνατόν να προσλάβει 
κοινωνικό χαρακτήρα η επανάσταση του 
1821 επικαλούμενη την αρχαιότητα της 
δουλοκτητικής περιόδου και όχι τις επα-
ναστάσεις στην Αγγλία, τη Γαλλία και τις 
ΗΠΑ που είχαν προηγηθεί;

3. Η Τρίτη Επανάσταση;
Όμως ο Murray Bookchin αναφέρεται 

και σε προσδοκίες για Τρίτη Επανάσταση. 
Κάποια στιγμή, στη διάρκεια της Δεύτερης 
Επανάστασης  οι συγκρούσεις στο εσω-
τερικό του επαναστατικού στρατοπέδου 
λύνονται στη συντηρητική κατεύθυνση και 
οι προσδοκίες των επαναστατών μένουν 
ανεκπλήρωτες με αποτέλεσμα να προσ-
δοκούν μια Τρίτη Επανάσταση. Το αίτημα 
της "Τρίτης Επανάστασης", γράφει, πρό-
βαλαν οι επαναστάτες "Αβράκωτοι" στο 
Παρίσι του 1793 για να αντικαταστήσουν 
την υποτιθέμενα ριζοσπαστική Συμβατι-
κή Συνέλευση με μια λαϊκή δημοκρατία, 
τα παρισινά "τμήματα", που οι ίδιοι είχαν 
εγκαθιδρύσει κατά τη διάρκεια μιας σει-
ράς εξεγέρσεων συχνά παρά τη θέληση 
των Ιακωβίνων ηγετών, οι οποίοι ισχυρί-
ζονταν ότι μιλούσαν εξ ονόματός τους. Σε 
διαφορετικό χρόνο, στη Ρωσία του 1921, 
οι επαναστατημένοι εργάτες της Πετρού-
πολης και οι περίφημοι "κόκκινοι ναύτες" 
της Κροστάνδης ύψωσαν το ίδιο αίτημα. 
Επιδίωξαν - γράφει - και εκείνοι να ανα-
τρέψουν ένα αυταρχικό αν και φαινομε-
νικά ριζοσπαστικό καθεστώς - στην πε-
ρίπτωση τους καθοδηγούμενο από τους 
Μπολσεβίκους - προκειμένου να το αντι-
καταστήσουν με λαοκρατικά εκλεγμένα 
συμβούλια ή σοβιέτ.  Στην Ελληνική "πε-
ρίπτωση", η ταξική σύγκρουση, η δεύτερη 
επανάσταση, ήλθε πολύ αργότερα μετά 
την πρώτη, με τον εμφύλιο του 1946 με 
κορμό την Εθνική Αντίσταση. Οι πόθοι για 
μια δικαιότερη κοινωνία των ηττημένων 
θα παραμείνουν ανεκπλήρωτοι; 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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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
Αδαμίδης - Αδαμίδου Ι. Καβύρη 36 (γωνία 
Βιζβύζη) ✆2551021444

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μπέδρελης Χριστόδουλος Αγ. Θεοδωρων 
150 ✆2552029084

3 λόγοι για να πιείτε χυμό καρότου
Ποιοι είναι, όμως, οι 3 βασικοί λόγοι για να 

επιλέξετε να πιείτε χυμό καρότου;
Ένα μεγάλο ποτήρι χυμό καρότου περιέχει 

λίγες θερμίδες, καθώς και λίπη. Αντίθετα, είναι 
πολύ «γεμάτος» σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες 
και ορισμένες ίνες. Είναι πλούσιος σε κάλιο, 
βιταμίνη C, θειαμίνη, βιταμίνη Β6, βιταμίνη Α 
και βιταμίνη Κ. Αυτές οι βιταμίνες και τα μέ-
ταλλα τον καθιστούν ένα αντιοξειδωτικό και 
αντιφλεγμονώδες ποτό.

Αυτή η ποικιλία του σε θρεπτικά στοιχεία 
καθιστά τον χυμό καρότου ευεργετικό για την 
υγεία μας:

Σύμφωνα με έρευνες, η κατανάλωση χυ-
μού καρότου συμβάλλει κατά 26% στη μεί-
ωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης καρκίνου 

στο στομάχι.
Κάποια στοιχεία δείχνουν ότι συμβάλλει και 

στην αντιμετώπιση της λευχαιμίας.
Τα «ανεβασμένα» (όχι υπερβολικά) επίπεδα 

σε καροτενοειδή βοηθούν στη μείωση των πι-
θανοτήτων εκδήλωσης καρκίνου του μαστού.

Η περιεκτικότητά του σε Βιταμίνη C τον 
κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους πάσχουν 
από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η ιδιαίτερη γεύση των καρότων συνδυά-
ζεται τέλεια και με άλλα φρούτα και λαχανικά. 
Στο σπίτι, μπορείτε να δοκιμάσετε να το ανακα-
τεύετε με χυμό μήλου, χυμό πορτοκαλιού, λά-
χανο, κανέλα ή πιπερόριζα. Με αυτό τον τρόπο, 
προσθέτετε τα οφέλη από διαφορετικά τρό-
φιμα σε αυτά που υπάρχουν ήδη στο καρότο.

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

Διεθνής Ημέρα για το Δικαίωμα 
στην Αλήθεια σχετικά με τις 
Καταφανείς Παραβιάσεις των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
την Αξιοπρέπεια των Θυμάτων
Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ σήμερα, έχεις την διά-
θεση, να ανοίξεις τους ορίζοντες 
σου, να κοινωνικοποιηθείς και να 
κάνεις νέα, διαφορετικά και να συ-
ναρπαστικά πράγματα, που σε κά-
νουν να νιώθεις όμορφα!

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, έχεις την ευκαιρία την 
σημερινή ημέρα, να αντιμετωπίσεις 
με επιτυχία, κρυφούς εχθρούς και 
αντιπάλους, που τώρα επιτέλους 
αποκαλύπτονται! Αντιλαμβάνεσαι 
πλέον καλύτερα τις προθέσεις των 
γύρων σου και έτσι παίρνεις τις 
καταστάσεις και τον έλεγχο στα 
χέρια σου! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα είναι η κα-
τάλληλη ημέρα, να επικεντρώσεις 
το ενδιαφέρον και την δράση σου 
στις διαπροσωπικές σου σχέσεις 
και συναναστροφές και κυρίως 
στην εξομάλυνση τους!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα πρέπει άμε-
σα να σοβαρευτείς, να ωριμάσεις 
και να επικεντρώσεις το ενδιαφέ-
ρον σου αποκλειστικά σε πρακτι-
κά θέματα και θέματα καθημερι-
νότητας! 
 
ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα άσε ελεύ-
θερες χωρίς σκέψη, τις δημιουρ-
γικές πτυχές της προσωπικότητας 
σου και θα δεις πως θα αποκτήσεις 
πιο χαρμόσυνη διάθεση, προβάλ-
λοντας τα ταλέντα και την λάμ-
ψη σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, είσαι σαφώς πιο 
διαισθητικός την σημερινή ημέρα 
και έτσι καταφέρνεις και καταλα-
βαίνεις με ευκολία τις προθέσεις 
των γύρων σου, γεγονός που θα 
σε βοηθήσει να πάρεις τις σωστές 
αποφάσεις!  
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα είσαι σίγουρα 
πολύ αγαπητός, δημοφιλής και πε-
ριζήτητος στις κοινωνικές σου επα-
φές και συναναστροφές! Ένα μή-
νυμα, ένα τηλεφώνημα ή ένα mail 
την σημερινή ημέρα, θα σε βοηθή-
σει να πετύχεις ένα μεγάλο στόχο!
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα πρέπει να 
αποδεχθείς ορισμένες νέες συν-
θήκες και αλλαγές, χωρίς δεύτερη 
σκέψη, αφού θα σου προσφέρουν 
αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα με την Σελή-
νη στο δικό σου ζώδιο, οι προϋ-
ποθέσεις για να εκπληρώσεις επι-
θυμίες, στόχους και σκοπούς, θα 
είναι πολλές και θετικές, γεγονός, 
που θα επαναφέρει την αισιοδο-
ξία και την πίστη στον εαυτό σου 
και στις δυνάμεις σου!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα πρέπει 
να παραμείνεις στο παρασκήνιο, 
ακόμα κι αν χρειαστεί να απομο-
νωθείς! 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, καταφέρνεις να 
εκπληρώσεις στόχους και σκοπούς, 
κυρίως μέσα από φιλικές συνανα-
στροφές, αφού τους κατάλληλους 
συμμάχους, θα έχεις πιο πολλές 
πιθανότητες να πετύχεις αυτά που 
επιθυμείς! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα το ενδιαφέ-
ρον σου στρέφεται σε θέματα που 
αφορούν την βελτίωση της κοινω-
νικής σου θέσης και την διατήρηση 
της καλής σου φήμης! 

Επέτειοι

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

3 πολύ καλοί λόγοι για να 

πίνεις χυμό καρότου!
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Την 17η του νίκη σε 18 παιχνίδια 
πέτυχε ο Ιπποκράτης Αλεξανδρούπο-
λης που είναι μια ανάσα από την μαθη-
ματική κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Για την 18η αγωνιστική της Α’ κα-
τηγορίας ο Ιπποκράτης υποδέχθηκε 
στη Δραγάνα τον Ατρόμητο Άβαντα σε 
δεύτερο σερί ντέρμπι μετά από εκείνο 
με την ΑΕ Διδυμοτείχου. Οι «γιατροί» 
μετέτρεψαν το ντέρμπι σε παράστα-
ση για ένα ρόλο επικρατώντας 5-0 με 
καλό ποδόσφαιρο και όμορφα γκολ

Η Νίκη Απαλού ήταν η μεγάλη νική-
τρια στο ντέρμπι κορυφής με την Μά-
κρη για την 16η αγωνιστική στο Νό-
τιο όμιλο της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ 
Έβρου επικρατώντας 1-0.

Με αυτό το τρίποντο ο Απαλός μεί-
ωσε στους 3 βαθμούς την διαφορά 
από την κορυφή όπου βρίσκεται η Μά-
κρη, με 2 αγωνιστικές να απομένουν 
για το φινάλε. 

Στον Βόρειο όμιλο δεν άλλαξε κά-
τι με την Βύσσα να παραμένει 2 βαθ-
μούς μπροστά από τα Ρίζια στην μάχη 
για την κορυφή.

Α’ ΕΠΣ Έβρου – 18η αγωνιστική
Μαΐστρος – Ορέστης 1-3 (78' Κα-

λομπρατσίδης – 20' Βλάχος, 23' Λιά-
νας, 60' Σιγρέκης)

Θράκη Φερών – Εθνικός Αλ 1-3 
(13' Σιβούδης – 2', 9', 57')

Νεοχώρι – Ένωση Οινόης 2-0 (12' 
Καπετανκωνσταντής, 22' Κυλιτζίδης)

Κόκκινες κάρτες: 57' Νικολάου, 
90+5 Κυλιτζίδης (Νεοχώρι)

Ιπποκράτης – Ατρόμητος Άβαντα 
5-0 (16' Κυριζάκης, 35' &41' Τρανό-
πουλος, 50' Παπάζογλου, 89' Κυρι-
ζάκης)

ΑΕ Διδυμοτείχου – Έβρος Σουφλί-
ου 1-0 (68' Γιαννόπουλος)

Άρδας Καστανεών – Ποντιακός 1-3 
( – 25' Αντωνακούδης, 63' Καλαϊτζίδης, 
77' Αγγελακάκης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ιπποκράτης 51 (57-5)
2. Ορέστης Ορεστιάδας 43 (55-15)
3. ΑΕ Διδυμοτείχου 38 (49-21)
4. Ατρόμητος Άβαντα 37 (59-27)
5. ΑΟ Νεοχωρίου 28 (20-30)
6. Άρδας Καστανεών 25 (23-23)
7. Εθνικός Αλεξ/πολης 22 (30-33)
8. Θράκη Φερών 22 (27-33)
9. Έβρος Σουφλίου 14 (15-35)
10. ΑΟ Μαΐστρου 14 (21-51)
11. Ένωση Οινόης 10 (11-53)
12. Ποντιακός 7 (20-67)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19η, 
26-27/3)
Ένωση Οινόης – ΑΕ Διδυμοτείχου
Άρδας Καστανέων – ΑΟ Νεοχωρίου
Ατρόμητος Άβαντα – Ορέστης Ορε-
στιάδας
Έβρος Σουφλίου – Ιπποκράτης 
Ποντιακός– Θράκη Φερών
Εθνικός– ΑΟ Μαΐστρου

Β΄κατηγορία 16η αγωνιστική
Νότιος Όμιλος
Νίκη Άνθειας – Αρίστεινο 1-1
Φουρτούνα – Καππαδοκία 0-0
Μάκρη – Νίκη Απαλού 0-1 (50' Πορ-
τοκαλίδης)
Ακρίτας Δαδιάς – Ένωση Λυκόφης/
Κορνοφωλιάς 1-1 (Ασλανίδης – )
ΑΕ Ν. Χηλής – Δορίσκος 4-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Μάκρη 36 (34-12)
2. Νίκη Απαλού 33 (46-18)
3. Ακρίτας Δαδιάς 29 (40-24)
4. Αρίστεινο 24 (26-23)
5. Καππαδοκία 24 (25-16)
6. ΑΕ Ν. Χηλής 24 (31-23)
7. Ένωση Λυκόφης/Κορνοφωλιάς 22 
(28-33)
8. Νίκη Άνθειας 16 (21-38)
9. Φουρτούνα 10 (14-28)
10. Δορίσκος 4 (16-60)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
(17η, 26-27-3)
Αθλητική Ένωση Κορνοφωλιάς Λυκό-
φης – ΑΕ Νέας Χηλής
ΑΟ Καππαδοκών – Νίκη Απαλού
Νίκη Άνθεια 1959 – ΑΟ Μάκρη
ΑΟ Αρίστεινου – Ακρίτας Δαδιάς
ΑΟ Δορίσκου – Φουρτούνα

Βόρειος Όμιλος
Ρίζια – Ηρακλής Σαγήνης 1-0 (20' Γι-
όντης)
Σάκκος – Δόξα Ορεστιάδας 4-2
Ακρίτας Ν. Βύσσας – Ένωση Φυλακί-
ου/Κυπρίνου 3-0 α.α.
Αετός Λεπτής – Ατρόμητος Ασπρονε-
ρίου 2-1
Ακρίτας Ορμενίου – Ασπίδα Θουρί-
ου 3-0 α.α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (16 
αγωνιστικές)

1. Ακρίτας Ν. Βύσσας 43 (42-4)
2. Ρίζια 41 (44-7)
3. Ακρίτας Ορμενίου 36 (48-10)
4. ΑΟ Σάκκου 26 (35-23)
5. Ηρακλής Σαγήνης 25 (19-19)
6. Αετός Λεπτής 22 (24-26)
7. Ατρόμητος Ασπρονερίου 19 (27-29)
8. Δόξα Ορεστιάδας 10 (19-53)
9. Ένωση Φυλακίου/Κυπρίνου 9 (23-
66)
10. Ασπίδα Θουρίου (ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
(17η, 26-27/3)
Δόξα Ορεστιάδας – ΠΑΕ Ριζίων
Ομόνοια Φυλακίου – Αετός Λεπτής
Ατρόμητος Ασπρονερίου – Ακρίτας 
Ορμενίου
Ηρακλής Σαγήνης – Ακρίτας Νέας 
Βύσσας
Ρεπό: Διγενής Ακρίτας Σάκκου
Sportsaddict.gr

Ακόμη πιο κοντά στον τίτλο ο 
Ιπποκράτης με νίκη επί του Άβαντα 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΠΕΤΥΧΕ ΤΗΝ 17Η ΤΟΥ ΝΙΚΗ ΣΕ 18 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ ΣΤΗΝ 
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το προφίλ των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Εβρου

Την πρώτη της νίκη που συνοδεύ-
τηκε και από 3 βαθμούς, πέτυχε η 
Νίκη Αλεξανδρούπολης στα play off 
της Α2. Η ομάδα του Έβρου δυσκο-
λεύτηκε στο πρώτο σετ, αλλά στα 
επόμενα δύο ήταν πολύ ανώτερη και 
έφτασε στο 3-0 επί του Φιλαθλητι-
κού Λαρισαϊκού.

Στο 1ο σετ η ομάδα της Θεσσαλίας 
είχε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε 
που η Νίκη έκανε την ανατροπή και το 
κατέκτησε. Ο Λαρισαϊκός προηγήθη-
κε με 13-9, 15-13, 18-15 και 19-15. 
Από το σημείο αυτό ξεκίνησε η αντε-
πίθεση της Νίκης που αρχικά ισοφά-
ρισε σε 19-19 με άσο Αφεντουλίδη 
και μπλοκ, ενώ η Προφαντή έκανε το 
20-19. Ο Λαρισαϊκός δεν το έβαλε 
κάτω και πήρε προβάδισμα με 22-
20, 23-20 και 23-21. Η Νίκη γύρισε 
όμως και πάλι το παιχνίδι και πέρασε 
μπροστά με 24-23 με την Μπαχλαβά, 

ενώ με λάθος πάσα έγινε το 25-23 
για τη Νίκη και το 1-0 στα σετ.

Στο 2ο σετ η Νίκη είχε από νωρίς 
το προβάδισμα. Ήταν μπροστά με 15-
10 και 18-12 και εντέλει το πήρε με 
25-17. Εύκολα πήρε και το 3ο. Προ-
ηγήθηκε με 10-6 και 17-8 και τελικά 
το κατέκτησε με 25-15.

Νίκη Αλεξ/πολης (Μουστακίδης): 
Μπαρή, Μπαχλαβά, Καραμιχάλη, Χα-
τζηχαραλάμπους, Προφαντή, Παπά-
ζογλου, λ-Καραμπάση (λ-Πασπαλά, 
Αφεντουλίδη, Στεφάνου, Λαμπρίδου, 
Αθανασοπούλου, Σαράντη).

Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός: Παπα-
φιστά, Καρακίτσιου, Ζιώτα, Πετρου-
γάκη, Κουτρουμπή, Μπρη, λ- Ευθυ-
μοπιούλου.

Χωρίς βαθμούς επιστρέφει από 
τον Βόλο ο Φοίνικας 

Την ήττα με 3-0 σετ από την Αρ-
γώ Βόλου γνώρισε ο Φοίνικας Αλε-
ξανδρούπολης.

Τα σετ: 25-13, 25-19, 25-19
Φοίνικας Αλεξ/πολης (Τσουλκα-

νάκης): Νικολαΐδου, Παπαστεφάνου, 
Αλεξάκη, Ξανθή, Σωτηρίου, Διαμάντη, 
λ-Κοντογιάννογλου (Αρχιμανδρίτη, 
Δαλλή, Παπαβασιλείου).

Τα αποτελέσματα της 4ης 
αγωνιστικής και η βαθμολογία 
σε play off & play out

Με τρίποντο για Νίκη και ήττα για 
Φοίνικα Αλεξανδρούπολης συνεχί-
στηκε η δράση σε play off και play 
out της Α2 Γυναικών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Α2 Γυναικών – Β’ Ζώνη-Γ’ 
Όμιλος

ΓΣΓ Νίκη – Φιλαθλ. Λαρισαϊκός 
3-0 (25-23, 25-17, 25-15)

ΜΑΣ Νέα Γενιά – ΦΓΣ Πρέβεζας 
0-3 (13-25, 22-25, 19-25)

ΑΣ Ελπίς – ΑΣ Γιάννενα 3-0 (25-
12, 25-18, 25-10)

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ελπίδα Αμπελοκήπων 12
2. Πρέβεζα 11
3. Νέα Γενεά 6
4. Νίκη Αλεξ/πολης 4
5. Φιλαθλητικός Λαρισαΐκος 3
6. Α.Σ. Γιάννενα 0

Α2 Γυναικών – Β’ Ζώνη-Δ’ Όμιλος
ΑΣ Ασκληπιός – ΑΟ Καβάλα 1-3 (14-
25, 21-25, 26-24, 16-25)
ΑΣ Αργώ Βόλου – Φοίνικας Αλεξ/λης 
3-0 (25-13, 25-19, 25-19)
ΕΑ Λαρίσης – ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας 
3-0 (25-20, 25-16, 25-18)
ΕΟ Σταυρούπολης – ΑΣ Γαία Δράμας 
3-0 (25-19, 25-09, 25-13)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αργώ Βόλου 25
2. ΑΟ Καβάλας 21
3. Φοίνικας Αλεξ/πολης 20
4. ΕΑ Λαρίσης 20
5. ΕΟ Σταυρούπολης 16
6. Ίκαρος Έδεσσας 12
7. Ασκληπιός 5
8. Γαία Δράμας 1

Πρώτη νίκη για τη Νίκη Αλεξανδρούπολης στα play off 
Α2 Γυναικών Βόλεϊ: 
Χαμόγελα και εξαιρετική 
εμφάνιση απέναντι στον 
Φιλαθλητικό Λαρισαϊκό


