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Αλεξανδρούπολη: Συνεχίζονται τα 
δημοσιεύματα για τους «ευεργέτες» του 

αμερικανικού στρατού

Μέχρι ότι άλλαξε η ζωή μας λένε τα αθηναϊκά ΜΜΕ!  Viral έγινε σε 
πολλές ιστοσελίδες ρεπορτάζ για τα … 7.000 αβγά που έφαγαν οι 

στρατιώτες κατά τη διαμονή τους στην πόλη μας
� 5

Κυπελλούχοι 
Ελλάδος οι 
Κύκλωπες 

Αλεξανδρούπολης!

Έκαναν το νταμπλ 
κατακτώντας το 

Κύπελλο Ελλάδος τόσο 
στους άνδρες, όσο και 

στις γυναίκες 

� 13

Fuel pass 2: 
Αντίστροφη μέτρηση 

για τις αιτήσεις 

Πώς βγάζω ψηφιακή κάρ-
τα. Power Pass: «Άμεσα οι 

πληρωμές για το επίδομα ρεύ-
ματος»

� 16

Σειρά δράσεων αποφάσισε η 
Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης-

Έβρου κατά του χρυσού

Ενημερωτικές δράσεις στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις της Αλεξανδρούπολης 
και άλλων δήμων, επαφές των δημάρχων με τους εκπροσώπους κομμάτων, 

ενημερώσεις στα σχολεία � 7

Σύγχρονοι αυτόματοι Σύγχρονοι αυτόματοι 
απινιδωτές σε beach bars απινιδωτές σε beach bars 
στην Αλεξανδρούποληστην Αλεξανδρούπολη

Νέο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Νέο μετάλλιο στο Πανελλήνιο 
στίβου η Ιωάννα Αραμπατζή στίβου η Ιωάννα Αραμπατζή 
του ΜΓΣ Εθνικούτου ΜΓΣ Εθνικού

� 1313Με τρία νέα 
απορριμματοφόρα ενισχύεται 

ο στόλος του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Οχτώ συνολικά αναμένεται να ενισχύσουν τις 
υπηρεσίες της Καθαριότητας

� 4

� 3 3

Αρχαιολογικό Μουσείο: 
Πάνω από 2.000 επισκέπτες 
μέσα σε 2 εβδομάδες

� 9� 9999999

● Κάτοικοι της περι-
οχής, αλλά και τουρί-
στες όλων των ηλικι-
ών επισκέφθηκαν το 
μουσείο τις τελευταί-
ες ημέρες

● Η πλήρης λειτουρ-
γία του με την μόνιμη  
έκθεση του έχει ήδη 
κερδίσει το ενδιαφέ-
ρον και τις εντυπώσεις 

● Εκπαιδευτικά προ-
γράμματα για τα σχο-
λεία θα εφαρμοστούν 
από το Φθινόπωρο

●  Μιλά στη ΓΝΩΜΗ 
η προϊσταμένη της 
Εφορείας Αρχαιοτή-
των Έβρου κα Δόμνα 
Τερζοπούλου
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1827
Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποδέχεται 
την παραίτηση του Ιωάννη Καπο-
δίστρια από τη θέση του υπουργού 
Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειμέ-
νου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελ-
λάδας.

1843
Με Βασιλικό Διάταγμα παρέχεται το 
δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμμα-
τίων στην Εθνική Τράπεζα.

1913
Ελληνική επίθεση στα στενά της Κρέ-
σνας μεταφέρει τις μάχες του Β’ Βαλ-
κανικού Πολέμου μέσα στα εδάφη 
της Βουλγαρίας.

1976
Διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφά-
δας ο πρώτος τελικός του Κυπέλλου 
Ελλάδας στο μπάσκετ. Το κατακτά 
o Ολυμπιακός, που νικάει την ΑΕΚ 
με 81-69.

1979
Λήγει η μεγάλης διάρκειας απεργία 
των ελλήνων τραπεζοϋπαλλήλων, με 
επιστράτευση των απεργών.

1993
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Αρχίζει τη λειτουργία του το Ωνά-
σειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην 
Αθήνα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1912
Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, έλ-
ληνας κωμικός ηθοποιός. (Θαν. 
13/4/1984)

1922
Μάικλ Βέντρις, άγγλος αρχιτέκτο-
νας και κρυπτογράφος, ο οποίος το 
1952 αποκωδικοποίησε τη Γραμμι-
κή Γραφή Β’ που χρησιμοποιούσαν οι 
Κρήτες της Μινωικής εποχής. (Θαν. 
6/9/1956)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1935
Άλφρεντ Ντρέιφους, γαλλοεβραίος 
αξιωματικός του στρατού. Η καταδί-
κη του εξαιτίας μιας αβάσιμης κατη-
γορίας προδοσίας.(Υπόθεση Ντρέι-
φους) (Γεν. 9/10/1859)

2016
Δημήτρης Μαρωνίτης, έλληνας φι-
λόλογος, μεταφραστής και δοκιμιο-
γράφος. (Γεν. 22/4/1929)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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Παράνομα…  εμπόδια στους ποδηλατόδρομους
16

ΙΟΥΛ
2010
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Καθημερινό είναι το φαινόμενο της παραβίασης 
του δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Αλεξανδρούπο-
λη, παρά την προσπάθεια ελέγχων και προστίμων. 
Παρά τους εντατικούς ελέγχους και τις συνεχείς εκ-
κλήσεις τόσο της τροχαίας, όσο και του δήμου, συ-
νεχίζουν να υπάρχουν οδηγοί που δεν λένε να συμ-
μορφωθούν, επιμένοντας να σταθμεύουν πάνω 
στους ποδηλατόδρομους, όλες τις ώρες της ημέρας. 

Σε αντίθεση με τους περισσότερους οδηγούς που 
έχουν συμμορφωθεί και σέβονται το δίκτυο των  ποδη-
λατοδρόμων, παρά τα προβλήματα που αδιαμφισβήτη-
τα προκαλεί κάποιες φορές, υπάρχουν  ορισμένοι που 
δεν χάνουν ευκαιρία να σκαρφαλώνουν με τα οχήματά 
τους πάνω στους ποδηλατόδρομους και να σταθμεύουν 
ακόμη και για ώρες. Και δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα, 
αλλά και τα μηχανάκια ακόμη και οι πεζοί που προκα-
λούν πρόβλημα στους ποδηλάτες. Την ίδια στιγμή, ζητά 
η Τροχαία Αλεξανδρούπολης ρητή εφαρμογή του κώ-
δικα οδικής κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, 
για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
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Αδιανότητη τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση με τη μπάλα που έσωσε τη ζωή του 30χρονου 
Ιβάν από τη Βόρεια Μακεδονία που μαχόταν με τα θαλάσσια νερά επί 18 ώρες ανοιχτά της Κασσάν-
δρας, στη Χαλκιδική.  Ο 30χρονος κατάφερε κρατώντας τη μπάλα να παραμείνει στην επιφάνεια του 
νερού για πάρα πολλές ώρες. Το απίστευτο με την ιστορία της μπάλας, που βρέθηκε ως εκ θαύματος 
μπροστά στον Ιβάν, είναι ότι χάθηκε από την παραλία Εβγάτη στη Λήμνο, στις 31 Ιουνίου!  Η μητέρα 
της οικογένειας είδε τη φωτογραφία και αναγνώρισε ότι είναι η ίδια με αυτή που είχαν χάσει τα παι-
διά της στη Λήμνο!

Το καλό νέο για τον κορωνοϊό 
έρχεται από τη Νότια Αφρική και 
το έχουμε δει στην πατρίδα μας 
τους τελευταίους 6 μήνες. Αυ-
τές οι μεταλλάξεις δεν κάνουν 
πνευμονίες που σημαίνει ότι δεν 
προκαλούν βαριά νόσο, δε χρει-
άζεται οι άνθρωποι να μπουν στο 
νοσοκομείο, να διασωληνωθούν 
και δεν πεθαίνουν..   

Κ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

Είπαν

Ο στόχος της κυβέρνησης και 
του πρωθυπουργού Κ. Μητσο-
τάκη είναι ακριβώς αυτός: με 
την ανάπτυξη του τουρισμού 
σε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρες περιοχές της χώρας μας, 
να ενισχύσουμε τη μέση ελλη-
νική οικογένεια. Τους ξενοδό-
χους, τους εμπόρους, τους κα-
ταστηματάρχες, τον πρωτογενή 
τομέα.. 

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Πέντε σύγχρονοι αυτόματοι 
εξωτερικοί απινιδωτές παρα-
δόθηκαν μέχρι σήμερα σε ισά-
ριθμα beach bars στην Αλε-
ξανδρούπολη, προκειμένου να 
καλύψουν μια ευρεία έκταση 
από την παραλία του ΕΟΤ μέχρι 
και την παραλία των Δικέλλων.

Οι απινιδωτές παραχωρή-
θηκαν στους ιδιοκτήτες των 
beach bars που βρίσκονται σε 
πέντε διαφορετικά σημεία στις 
πολυσύχναστες παραλίες της 
Αλεξανδρούπολης, από τη δη-
μοτική πλαζ του ΕΟΤ μέχρι και 
τα Δίκελλα, ώστε να χρησιμο-
ποιηθούν αν και εφόσον υπάρξει άμεση 
ανάγκη προκειμένου να προληφθούν 
δυσάρεστες καταστάσεις.

Συγκεκριμένα ένας απινιδωτής πα-
ραδόθηκε και βρίσκεται για δημόσια 

χρήση στη δημοτική πλαζ ΕΟΤ (κά-
μπινγκ), δύο σε beach bars στην πα-
ραλία της Αγίας Παρασκευής και δυο 
σε beach bars στην παραλία Δικέλλων.

Σύγχρονοι αυτόματοι απινιδωτές σε 
beach bars στην Αλεξανδρούπολη

Γεννούν οι κότες 
με τα «χρυσά αυγά»;

"Οι ΗΠΑ έχουν 750 βάσεις σε 
όλο τον κόσμο κ παίζω στοίχημα 
ότι ποτέ ξανά σε καμία άλλη χώρα, 
δεν έγινε "ρεπορτάζ" ότι οι στρα-
τιώτες αεροπλανοφορου έφαγαν 
7000 αυγά, κάναν μέχρι κ τατου-
άζ κ οι κότες το κατάλαβαν γιατί 
ζορίζουν να κάνουν αυγά για να 
ταΐζουν τους φαντάρους". (Via Χά-
ρης Ζάβαλος)

Κάπου θα πρέπει να αισθανό-
μαστε ντροπή ως Αλεξανδρουπολίτες, 
για την επίπλαστη (πανηγυρική) εικόνα 
που παρουσιάζεται πανελλαδικά για την 

περιοχή, που πολύ γρήγορα μετατρεπό-
μαστε σε αποικία με ιθαγενείς...

Γ.Π.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξαν-
δρούπολη υποδέχθηκε χθες φοιτήτριες 
και φοιτητές της Αμερικανικής Σχολής 
Κλασικών Σπουδών της Αθήνας, που 
συμμετέχουν στο θερινό ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα "The Northern Aegean: 
Macedon and Thrace". Τους φοιτητές 
στις διδακτικές εξορμήσεις τους συνο-
δεύουν οι καθηγήτριες Αμαλία Αβραμί-

δου (ΔΠΘ) και Denise Demetriou (UC 
San Diego). Η ομάδα θα συνεχίσει με 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του 
Ιερού των Μεγάλων Θεών Σαμοθρά-
κης και στην αρχαία Ζώνη! Οι υπεύθυ-
νοι του Μουσείου εξέφρασαν τις ευ-
χαριστίες τους για το ενδιαφέρον και 
τα καλά σας λόγια!

Γ.Π.

Λάτρεις της υπερβολής
Πολλά ΜΜΕ λατρεύουν την υπερβο-

λή, νομίζουν ότι έτσι  θα έχουν περισσό-
τερα likes και clicks, όμως, πολλές φορές, 
αυτό που πετυχαίνουν είναι ακριβώς το 
αντίθετο. Πάρτε για παράδειγμα τα ρε-
πορτάζ των τελευταίων ημερών για την 
επερχόμενη άνοδο της θερμοκρασίας. Εί-
δαμε τίτλους να αναφέρουν ότι «θα κα-
ούμε», ότι «έρχεται τρομερός καύσωνας» 
και διαβάζοντας τις προβλέψεις των με-
τεωρολόγων βλέπουμε να λένε, πράγμα-
τα, όπως: «Ο καύσωνας που πλήττει την 
Ιβηρική Χερσόνησο θα χτυπήσει προς τα 
τέλη της εβδομάδας και κυρίως από την 
επόμενη εβδομάδα και τη χώρα μας, δεν 
έχουμε ωστόσο ακόμα ενδείξεις καύσω-

να και για την Ελλάδα, κατέληξε ο Κλέαρ-
χος Μαρουσάκης». Ηρεμήστε ρε παιδιά…

Κ.Η.

Και φοιτητές στο Μουσείο
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Τα πρώτα τρία νέα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα από τα οχτώ συ-
νολικά που αναμένεται να ενισχύ-
σουν τον στόλο της Καθαριότητας, 
παρέλαβε σήμερα ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης. Πρόκειται για τρία σύγ-
χρονα οχήματα διεθνών προδιαγρα-
φών που διαθέτουν μεταξύ άλλων 
σύστημα εξουδετέρωσης οσμών για 
την αποτελεσματική απόσμηση από 
τους διερχόμενους χώρους, η προ-
μήθεια των οποίων χρηματοδοτήθη-
κε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ, μετά από διεθνή διαγωνισμό

Τα υπόλοιπα πέντε απορριμματο-
φόρα αναμένεται να παραληφθούν 

στο προσεχές χρονικό διάστημα και 
να «ριχθούν» στον αγώνα για την 
καθαριότητα μαζί με τους ανθρώ-
πους της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

«Τα απορριμματοφόρα μαζί με τα 
απορρίμματα θα μεταφέρουν πλέον 
και ένα ξεχωριστό μήνυμα: «Θα τη 
βγάλουμε καθαρή ... μόνο αν βοη-
θήσεις και ΕΣΥ!» τονίζοντας ότι μό-
νο με την καθημερινή συνεργασία 
των δημοτών μπορούμε να διατη-
ρήσουμε τον δήμο μας πεντακάθα-
ρο!» αναφέρει το μήνυμα του Δήμου

Με τρία νέα 
απορριμματοφόρα 
ενισχύεται ο 
στόλος του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

ΟΧΤΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ 
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                  
          
Διαθέτουν μεταξύ άλλων σύστημα εξουδετέρωσης οσμών για 
την αποτελεσματική απόσμηση από τους διερχόμενους χώρους

Τριάντα στρέμματα χορ-
τολιβαδικής έκτασης κάη-
καν από πυρκαγιά που εκ-
δηλώθηκε κοντά στο πεδίο 
βολής Ψηλός Στάλος, στην 
περιοχή των Λαβάρων του 
δήμου Σουφλίου. Στην επι-
χείρηση κατάσβεσης συμ-
μετείχε μεγάλη δύναμη της 
πυροσβεστικής του βορεί-
ου Έβρου, περιορίζοντας 
γρήγορα τη φωτιά, πριν 
αυτή επεκταθεί επικίνδυνα.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΦΕΡΕΣ 

ΛΑΒΑΡΑ 

Παράταση μέχρι τις 31 
Αυγούστου πήρε η προ-
θεσμία υποβολής αίτη-
σης για συμμετοχή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο 
Νέων Ορεστιάδας, ένα 
άτυπο θεσμικό όργανο 
του δήμου, που δίνει 
τη δυνατότητα σε νέ-
ους ηλικίας από 17-30 
ετών, που ζουν, εργάζονται και φοιτούν στην περιοχή. Οι αιτή-
σεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του 
site του δήμου Ορεστιάδας (info@orestiada.gr).

Ξεκινούν οι εργασίες για την απο-
κατάσταση των καταστροφών 
που υπέστη από τα πλημμυρικά 
φαινόμενα του Ιανουαρίου του 
2021 το οδικό δίκτυο της δημο-
τικής ενότητας Φερών. Η σύμ-
βαση προϋπολογισμού 620.500 
ευρώ υπογράφηκε από τον δή-
μαρχο Αλεξανδρούπολης, Γιάννη 
Ζαμπούκη και τον εκπρόσωπο της 
αναδόχου εταιρείας.

Συνεδρίασε τελικά το μεσημέ-
ρι της Κυριακής, μετά από δύο 
ματαιώσεις λόγω μη απαρτί-
ας, το δημοτικό συμβούλιο 
Διδυμοτείχου. Η τακτική συ-
νεδρίαση πραγματοποιήθηκε 
με 21 δημοτικούς συμβού-
λους παρόντες, από τους συ-
νολικά 27 που αποτελούν το 
συμβούλιο. Δεν έγινε το ίδιο, 
πάντως, στην πρόσκληση της 
ειδικής συνεδρίασης, η οποία 
είχε προγραμματιστεί στις 
10:30 το πρωί, στην οποία 
δεν προσήλθε ικανός αριθ-
μός συμβούλων.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Συνάντηση με τους εκπρόσωπους των 
Ελλήνων Προσκόπων είχε ο δήμαρχος  
Γιάννης Ζαμπούκης με αφορμή την ορ-
γάνωση και διεξαγωγή της 73ης Πα-
νελλήνιας Συνάντησης Πτυχιούχων Δι-
ακριτικού Δάσους που πρόκειται να γίνει 
στην Αλεξανδρούπολη το Σαββατοκύ-
ριακο 17-18/9/2022.
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Νέο, αγαπημένο θέμα για 
ρεπορτάζ έχουν βρει οι συ-
νάδελφοι από την Αθήνα, με 
αφορμή την τακτική παρουσία 
Αμερικανών στρατιωτών στην 
Αλεξανδρούπολη. Τα δημοσι-
εύματα εστιάζουν στον «ευερ-
γετικό ρόλο» τους στην τοπική 
οικονομία, που ως ένα βαθ-
μό δεν αμφισβητείται, ιδιαίτε-
ρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον 
κλάδο της εστίασης, σε καμία 
περίπτωση όμως δεν μιλάμε 
για «σωτήρες», επειδή κατα-
νάλωσαν πολλά ποτά και κρέ-
ατα (όπως μάθαμε εσχάτως 
αγαπούν πολύ και τα… αβγά) 
και «χτύπησαν» λίγα τατουάζ 
παραπάνω. Τίτλοι όπως: «Το 
γιγαντιαίο USS ARLINGTON 
αλλάζει τη ζωή στην Αλεξαν-
δρούπολη» είναι ένα μικρό 
δείγμα της υπερβολής με την 
οποία προβάλουν το θέμα τα 
αθηναϊκά μέσα.

Χαρακτηριστικό το απόσπα-
σμα του παρακάτω δημοσιεύ-
ματος το οποίο αναπαράχθηκε 
από πολλά sites, προβάλλο-
ντας μία «μαγική» εικόνα για 
την περιοχή μας:

«Βούλιαξε η Αλεξανδρού-
πολη καθώς περισσότεροι από 
1.000 πεζοναύτες έφτασαν με 
το γιγαντιαίο USS Arlington 
του αμερικανικού στρατού που 
κατέπλευσε προ ολίγων ημε-
ρών. Χαρακτηριστικές είναι οι 
δηλώσεις ιδιοκτήτη εστιατορί-
ου της περιοχής, ο οποίος εί-
πε ότι ακόμα και οι κότες κα-
τάλαβαν πως η πόλη γέμισε. 
«Ακόμα και οι κότες το κατάλα-
βαν. Χθες 1.500 άτομα έτρω-
γαν πρωινό στην Αλεξανδρού-

πολη που τρώνε για πρωινό 
αυγά, λουκάνικα και μπέικον. 
Χθες χρειάστηκαν 6.000-7.000 
αβγά. Δηλαδή ζορίζουμε τις 
κότες για την αυριανή ημέρα. 
Δεν έχουμε αβγά». 

Οι Αμερικανοί πεζοναύ-
τες έμειναν κατάπληκτοι από 
την ποιότητα και τις τιμές του 
θρακιώτικου φαγητού και μέ-
σα σε τρεις ημέρες τελείωσαν 
οι μπριζόλες, τα φιλέτα και τα 
μπέργκερ. Σε άλλη περίπτωση 

ένας άλλος ιδιοκτήτης εστιατο-
ρίου στην περιοχή, είπε «έχουν 
ξετρελαθεί. Μας λένε συνέχεια 
ότι δεν έχουν φάει ωραιότε-
ρο κρέας. Έχουν γυρίσει πόσες 
πόλεις και έρχονται εδώ και 
μας λένε τι κρέας είναι αυτό. 
Ειδικά για τα τοπικά τα κρέα-
τα, τα φιλέτα μας. Και για τις 
τιμές που βλέπουν, λένε “are 
you sure”, είναι σίγουρο ότι 
έχει αυτή την τιμή; Λέω ναι. 
Και τους φαίνεται απίστευτο, 
εξαιρετικό και νόστιμο και το 
value for money γι αυτούς εί-
ναι πολύ τίμιο».

Μάλιστα κάποιοι από τους 
Αμερικανούς στρατιώτες ήθε-
λαν να κάνουν ακόμα και τα-
τουάζ και είχαν επικοινωνήσει 
από πριν με τον tattoo artist 
της περιοχής, ο οποίος άνοιξε 
και την Κυριακή προκειμένου 
να μπορέσει να τους εξυπη-
ρετήσει».

Αρκετά ήταν τα σχόλια στα 
social media, από κατοίκους 

και επαγγελματίες της Αλεξαν-
δρούπολης που βρέθηκαν να 
αναρωτιούνται αν ζουν στην 
ίδια πόλη, στην οποία συνέβη 
αυτή η … κοσμογονία ανάπτυ-
ξης και κατανάλωσης. Όπως 
αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, 
15 λεωφορεία νοικιάστηκαν 

και εκτελούσαν δρομολόγια 
από το λιμάνι που κατέφθασε 
το αμερικανικό πολεμικό στην 
πόλη μεταφέροντας τους Αμε-
ρικανούς που ήθελαν να φάνε 
και να ψωνίσουν! 

Αναφορικά πάντως με το 
αποτύπωμα των Αμερικα-
νών στρατιωτών στην αγορά, 
όπως μας είπε πριν λίγες ημέ-

ρες ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Αλεξανδρούπολης 
Βασίλης Κασαπίδης, υπάρχει 
ένα ενδιαφέρον, κυρίως απ’ 
όσους μένουν μόνιμα στην πό-
λη, ωστόσο η συμβολή τους, 
για την ώρα, δεν είναι ιδιαίτε-
ρα ανιχνεύσιμη στα εμπορικά 
καταστήματα.

Αλεξανδρούπολη: Συνεχίζονται τα 
δημοσιεύματα για τους «ευεργέτες» 
του αμερικανικού στρατού

VIRAL ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΑ 
… 7.000 ΑΒΓΑ ΠΟΥ ΕΦΑΓΑΝ ΟΙ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ  
                               
Μέχρι ότι άλλαξε η ζωή μας λένε τα 
αθηναϊκά ΜΜΕ! 

Επίκαιρο και εύγλωττο το σχόλιο του 
reportal.gr:

«Πηχιαίος ο τίτλος περί υπερ-κατανάλω-
σης αυγών από τους αμερικανούς στρατι-
ώτες στην Αλεξανδρούπολη κάνει το γύρο 
του διαδικτύου από το περασμένο Σάββατο. 
Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που αποφάσισαν 
να προτάξουν οι γραφιάδες των Αθηνών, οι 
στρατιώτες των ΗΠΑ που έφτασαν στην Αλε-
ξανδρούπολη με το πλοίο USS Arlington επι-
δόθηκαν σε κατανάλωση μεγάλης ποσότη-
τας αυγών και γενικά έφαγαν τον αγλέορα.

Που, γιατί συνιστά είδηση αυτό, ακόμα 
ψάχνουμε να το βρούμε, όπως και το γιατί 
προκαλεί εντύπωση το ότι 1000 άνθρωποι 
έφαγαν πολύ. Ε, πολλοί είναι, πολύ έφα-
γαν και καλή χώνεψη να έχουν. Όσο τώρα 
ειδικά για το αυγό, να μη ξεχνάμε ότι οι πε-
ρί ων ο λόγος το χρειάζονται στη διατρο-
φή τους καθώς είναι πρωτεϊνούχο και όλοι 
όσοι αθλούνται το βάζουν ψηλά στις προ-
τιμήσεις τους. Ε; Όχι;

Το ζήτημα όμως δεν είναι αν και πόσα 
αυγά έφαγαν οι αμερικανοί στρατιώτες, που 
έρχονται στην Αλεξανδρούπολη εξ ανάγκης 
και λόγω των επαγγελματικών τους υποχρε-

ώσεων. Το ζήτημα είναι αν η υπερκατανά-
λωση αυγών (ή άλλων εδώδιμων γενικά), 
συνιστά επιχείρημα τουριστικής προβολής 
ενός τόπου – όποιος κι αν είναι αυτός. Όλοι 
και όλες οι κατέχοντρες/ουσες θεσμικές θέ-
σεις, αισθάνονται περήφανοι τώρα, που η 
Αλεξανδρούπολη πρωταγωνιστεί ως αυγο-
μάνα, δηλαδή;

Κι αν κάτι έχει να επιδείξει αυτή η πόλη 
είναι τα αυγά της; Όχι ότι δεν είναι σπουδαίο 
το αυγό, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ 
εύθραυστο για να υποστηρίξει τη λεγόμε-
νη τουριστική προβολή. Και, τέλοσπάντων, 
πολύ καλά έκαναν οι αμερικανοί στρατιώτες 
και έφαγαν και ήπιαν και αυγά και ό,τι άλλο 
και καλή χώνεψη να έχουν, όπως είπαμε.

Αλλά, είμαστε κι εμείς εδώ, που δεν μπο-
ρούμε να χωνέψουμε ότι γίνεται αποδεκτή 
μία τέτοια προβολή του τόπου στον οποίο 
ζούμε και δραστηριοποιούμαστε και η οποία 
προβολή κινείται στα όρια του αστείου – αν 
όχι του γελοίου.

Πάντως, αν όντως καταναλώθηκαν όλα 
αυτά τα αυγά, το οικονομικό αποτέλεσμα εί-
ναι περίπου 2.000 ευρώ (αφού ένα αυγό κο-
στίζει 30-35 λεπτά). Άντε και σε καλή μεριά».

«Αλεξανδρούπολη, η αυγομάνα» 

Ενδεικτικός της υπερβολής με την οποία παρουσιάζουν 
τα Αθηναϊκά ΜΜΕ το θέμα ο εν λόγω τίτλος του ΣΚΑΪ 

Τίτλος ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα Libre.gr 
και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ιδι-
ωτικοποίηση δυο σημαντικών λιμέ-
νων, καθώς – σύμφωνα με πληρο-
φορίες του metaforespress.gr – η 
κατάθεση των δεσμευτικών προσφο-
ρών για τo λιμάνι της Ηγουμενίτσας 
ορίστηκε την 1η Αυγούστου και της 
Αλεξανδρούπολης στις 29 Ιουλίου. 

Δικαίωμα κατάθεσης δεσμευτικής 
προσφοράς για το 67% του λιμένα 
Αλεξανδρούπολης έχουν τα εξής σχή-
ματα:

-QUINTANA INFRASTRUCTURE & 
DEVELOPMENT,

-BLACK SUMMIT FINANCIAL 
GROUP – EUROPORTS – EFA GROUP 
– ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,

-CAMERON S.A. – GOLDAIR CARGO 
AE – BOLLORE AFRICA LOGISTICS,

-ΟΛΘ.
Αντίστοιχα, δικαίωμα κατάθεσης δε-

σμευτικής προσφοράς για το 67% του 
λιμένα Ηγουμενίτσας έχουν τα εξής 

σχήματα:
-ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
-PORTEK INTERNATIONAL 

PRIVATE LTD,
-QUINTANA INFRASTRUCTURE & 

DEVELOPMENT,
-ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ,
-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ARCHIRODON 

GROUP N.V.- ANEK & ΟΜΙΛΟΣ 
TRIDENT HELLAS,

-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI 
EUROMED – MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
Α.Ν.Ε.,

-ΟΛΘ.

Στις 29 Ιουλίου οι δεσμευτικές για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Στην τελική 
ευθεία βρίσκεται η 
ιδιωτικοποίηση
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Συνεδριάζουν αύριο Τετάρ-
τη 13 Ιουλίου και ώρα 7μμ 
στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης τα μέλη του ΔΣ 
με 21 θέματα στην ημερήσια 
διάταξή του. 

Αναλυτικότερα: 

1.  Αιτήσεις-Ενημερώσεις
2.  Ορισμός εκπροσώπου 

του Δήμου μας με τον ανα-
πληρωτή του για τη συγκρότη-
ση Επιτροπής άρθρου 11 Π.Δ. 
71/2020 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3.  Αντικατάσταση μελών 
του Δ.Σ. της Δημοτικής Επι-
χείρησης Ραδιοφωνίας με την 
επωνυμία “Δημοτικό Ραδιό-
φωνο Φερών” (Εισηγ. κ. Δή-
μαρχος)

4.  Έγκριση 4ης τροποποί-
ησης Τεχνικού Προγράμματος 
έτους 2022 (Εισηγ. κ. Σεφε-
ριάδης Σ.)

5.  Έγκριση 5ης  Αναμόρ-
φωσης Προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2022 του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζε-

πελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
6.  Ανάκληση άδειας εκμε-

τάλλευσης περιπτέρου, λόγω 
θανάτου και κατάργηση θέ-
σης περιπτέρου (Εισηγ. κ. Μα-
νάργιας Γ.)

7.  Έγκριση εκμίσθωσης  
έκτασης για εγκατάσταση  ψυ-
χαγωγικών παιχνιδιών, κατά 
την ετήσια εμποροπανήγυρη 
της 14ης Σεπτεμβρίου 2022 
της Δημοτικής Ενότητας Φε-
ρών (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

8.  Λήψη απόφασης για την 
καταστροφή αντικειμένου που 
δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 
παρ. 6 Ν. 3463/06) (Εισηγ. κ. 
Καδόγλου Κ.)

9.  Έγκριση εκμίσθωσης 
αγροτεμαχίων εντός ορίων δι-
οικητικής αρμοδιότητας Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, από 
το 2023 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπού-
λου Ελ.)

10.  Τροποποίηση της 
22/2020 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου περί ορισμού με-
λών επιτροπής εκτίμησης ακι-
νήτων και κινητών πραγμάτων 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
βάσει των διατάξεων των άρ-
θρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81  
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

11.  Τροποποίηση της 
499/2019 απόφασης Δημοτι-
κού Συμβουλίου με θέμα «Ορι-
σμός εκπροσώπων του Δήμου 
της Επιτροπής Καταλληλότη-
τας και επιλογής οικοπέδου 
για την ανέγερση διδακτηρίου, 
καθώς και επιλογής οικοπέδου 
μετά κτιρίου κατάλληλου να 
χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο» 
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

12.  Υποβολή αιτήματος 
για την παραχώρηση δημό-

σιας έκτασης στο Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης, όπου υφίστα-
ται κοινωφελής εγκατάσταση 
(Κοιμητήριο Φερών) (Εισηγ. κ. 
Παρδαλίδου Β.)

13.  Τροποποίηση της 
92/2022 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 
Περιοδικών Πεζοδρομήσεων 
στον Οικισμό Φερών, έτους 
2022» (Εισηγ. κ. Πορτοκαλί-
δης Κ.)      

14.  Αυτοδίκαιη άρση ρυ-
μοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν. 
4759/2020) στο Ο.Τ. 470-469  
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)                                                                                                                                             

15.  Δημιουργία νέας γραμ-

μής 4 (Τέρμα Άβαντος-κέντρο 
πόλης) (Εισηγ. κ.κ. Γερακόπου-
λος Χ., Κυριακίδης Ευθ.)

16.  Εξόφληση οφειλής δα-
νειστών της ΔΕΠΕΑ με αμετά-
κλητες δικαστικές αποφάσεις 
(Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)

17.  Παραχώρηση  χώρων 
των σχολείων A΄ θμιας Εκπαί-
δευσης σε συλλόγους και φο-
ρείς του  Δήμου Αλεξ/πολης 
σχολικού έτους 2021-2022 
(Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζα-
ρίδου Δ.)

18.  Έγκριση παραχώρησης, 
χρήσης, χώρου στις χορωδί-
ες  «ΟΡΦΕΑΣ», «ΕΥΤΕΡΠΗ» 

και «ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΙ Μ.Γ.Σ. 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

19.  Έγκριση παραχώρησης, 
χρήσης, χώρου  στο Σύλλογο 
«ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕ-
ΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ. κ. 
Βουρδόλης Θ.)

20.  Έκδοση ψηφίσματος 
συμπαράστασης στο «ΧΑΜΟ-
ΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (Εισηγ. 
κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

21.  Κατάλογος νέων εκ-
παιδευτών Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης (Εισηγ. κ. Πρόεδρος 
του Δ.Σ.)

Συνεδριάζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης 

ΑΥΡΙΟ ΜΕ 21 ΘΕΜΑΤΑ 
                               
Θέματα οικονομικής και διοικητικής 
φύσεως, πιθανή η συζήτηση για το θέμα 
του ΓΠΣ, πρόταση για δημιουργία νέας 
γραμμής «Τέρμα Άβαντος-κέντρο πόλης», 
έγκριση παραχώρησης, χρήσης, χώρων σε 
συλλόγους   

Θυμάστε που πριν λί-
γες μέρες, με το άρθρο 48 
του ν.4940/2022 (Φ.Ε.Κ. Α’ 
112/14.6.2022),  η Κυβέρνη-
ση κατήργησε το έκτακτο νομι-
κό πλαίσιο της πανδημίας, για 
τις συνεδριάσεις στους Δήμους 
και τις Περιφέρειες, εκδίδοντας 
και τη σχετική Εγκύκλιο;

Την Πέμπτη το μετάνιωσε 
και το επανέφερε σε ισχύ!!Με 
προσθήκη άρθρου ελάχιστα λε-

πτά πριν την τελική ψηφοφορία 
του Νομοσχεδίου του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

“Ράβε-ξήλωνε δουλειά να 
μη σου λείπει”, λέει η λαϊκή 
ρήση..

Προς πλήρη κατανόηση του 
νομικού πλαισίου, ο AIRETOS.
GR υπενθυμίζει:

– Τι ψηφίστηκε πριν ένα μή-
να:

«ΆΡΘΡΟ 48 Ν. 4940/2022 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 112/14 Ιουνίου 
2022)

Τρόπος λήψης αποφάσε-
ων των συλλογικών οργάνων 
Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμ-
βουλίων των εποπτευόμενων 
νομικών προσώπων τους – ΚΑ-
ΤΑΡΓΗΣΗπαρ.1 άρθρου 10 της 

από 11.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου. |

Η παρ.1 του άρθρου 10 της 
από 11.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), 
όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 67 του ν. 4830/2021 
(Α΄ 169), περί τρόπου λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων των Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και των 
διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών προ-
σώπων τους, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 
την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.»

 – Τι ίσχυε και καταργήθηκε 
από 14 Ιουνίου, με το ανωτέ-
ρω άρθρο:

 «1. Κατά το διάστημα λή-
ψης των μέτρων αποφυγής 
της διάδοσης του κορωνοϊού 
covid-19, η λήψη των αποφά-
σεων των πάσης φύσεως συλ-
λογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. A’ 
και B’ βαθμού και των Διοικητι-
κών Συμβουλίων των εποπτευ-
όμενων Νομικών τους Προσώ-
πων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτεδιά περιφοράς κατά 
τις προβλέψεις της παρ.5 του 

αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 
του ν.3852/2010,

β) είτεμε τηλεδιάσκεψη με 
κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών,

γ) είτε δια ζώσης
δ) είτε δια ζώσης και με τη-

λεδιάσκεψη.
Στην περίπτωση της δια ζώ-

σης σύγκλησης των συλlογι-
κών οργάνων και των Διοικητι-
κών Συμβουλίων της παρ. 1, οι 
συνεδριάσεις πραγματοποιού-
νται σύμφωνα με τα ισχύοντα 
υγειονομικά μέτρα.Συνεδριά-
σεις των συλλογικών οργάνων 
και των Διοικητικών Συμβου-
λίων της παρ.1, που ήδη έλα-
βαν χώρα με έναν από τους 
ανωτέρω τρόπους θεωρούνται 
νόμιμες.»

Τι ψηφίστηκε την Πέμπτη 
7 Ιουλίου

Ακριβώς το ίδιο ανωτέρω 
(δηλαδή το ίδιο που ίσχυε, αλ-
λά είχε καταργηθεί από 14 Ιου-
νίου).

Ο AIRETOS.GR παρουσιά-
ζει το Βουλευτική Τροπολογία 
που έκανε αποδεκτή ο Βορί-
δης ελάχιστα λεπτά πριν την 
ψηφοφορία

Δημοτικά Συμβούλια: Άλλαξαν (πάλι) 
οι τρόποι συνεδριάσεων!
Το «ράβε ξήλωνε» 
της κυβέρνησης για 
την αυτοδιοίκηση 
συνεχίζεται 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με την υπ’ αρίθμ. 56/2022 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρού-
πολης τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 7, 10, 20, 40 και κωδικοποιήθηκε 
το καταστατικό του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΕ-ΚΒΟΝ-ΝΤΟ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», με 
έδρα την Αλεξανδρούπολη το οποίο αποτελείται πλέον από 40 άρθρα.

Αλεξανδρούπολη, 06.07.2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Χρήστος Κ. Κενανίδης
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Σε ένα πλάνο δράσης 8 ση-
μείων κατέληξε η Διανομαρχι-
ακή Επιτροπή Ροδόπης-Έβρου 
κατά του χρυσού, μετά και τις 
δύο ανοιχτές συνελεύσεις που 
προκάλεσε, σε Αλεξανδρού-
πολη και Κομοτηνή, με σκο-
πό να υπάρξει συντονισμός με 
την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά 
και τους φορείς, σε ένα νέο 
κύκλο αγώνων για την απο-
τροπή οποιουδήποτε σχεδια-
σμού εξορύξεων στη Θράκη. 

Ομόφωνα αποφασίστηκε η 
παρουσία αντιπροσωπείας στο 
Φεστιβάλ του Άρδα, με περί-
πτερο που θα παραχωρηθεί 
στη Διανομαρχιακή, ενημερω-
τικές δράσεις στις καλοκαιρι-
νές εκδηλώσεις της Αλεξαν-
δρούπολης και άλλων δήμων, 
επαφές των δημάρχων στην 
Αθήνα με τους εκπροσώπους 

κομμάτων, ενημερώσεις στα 
σχολεία, από το νέο σχολικό 
έτος, σε συνεργασία με την 
υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης, ανάρτηση πανό σε 
κεντρικά σημεία της Αλεξαν-
δρούπολης, εκτύπωση ενη-
μερωτικού φυλλαδίου για να 
διανέμεται στο κοινό και δημι-
ουργία spot που θα μεταδίδε-
ται από τα ΜΜΕ της Θράκης. 

Στο ίδιο πλαίσιο συγκρο-
τήθηκε και επιτροπή που επε-
δίωξε να επιδώσει ψήφισμα 
κατά των εξορύξεων στον 
Πρωθυπουργό, κατά την πρό-
σφατη επίσκεψή του στη Ρο-
δόπη, ωστόσο αυτό δεν επε-
τράπη. 

«Προχωρούμε σε δράσεις 
και στη διάρκεια του καλο-
καιριού και ετοιμαζόμαστε να 
τις εντείνουμε από τον Σε-

πτέμβριο», δήλωσε στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας το μέλος της Δια-
νομαρχιακής, Γιώργος Δεμερί-
δης. Σημείωσε επίσης ότι «25 
χρόνια από τότε που ξεκίνησε 
ο αγώνας κατά του χρυσού, εί-
μαστε πλέον πιο σοφοί», ενώ 
υπογράμμισε τα ταχύτατα 
αντανακλαστικά που επέδει-
ξαν τα δημοτικά συμβούλια, η 
ΠΑΜΘ, η ΠΕΔ ΑΜΘ, τα Επιμε-
λητήρια και άλλοι φορείς, οι 
οποίοι επικαιροποίησαν άμεσα 

τις θέσεις τους και είπαν ξανά 
“όχι” στο χρυσό. «Εκείνο που 
πρέπει να ενεργοποιήσουμε εκ 
νέου είναι οι τοπικές κοινωνί-
ες, που είχαν επαναπαυτεί ότι 
δεν θα γίνουν χρυσωρυχεία. 
Πρέπει όλοι να δραστηριο-
ποιηθούν δυναμικά, ξανά…», 
συμπλήρωσε ο κ. Δεμερίδης.

Σύλλογος 
Εκπαιδευτικών 
Φροντιστών Θράκης: 

«Ναι στη ζωή, όχι στην 
εξόρυξη χρυσού»

Στην εκδήλωση της Δια-
νομαρχιακής στην Κομοτηνή 
συμμετείχε και ο Σύλλογος 
Εκπαιδευτικών Φροντιστών 
Θράκης (Έβρου–Ροδόπης–
Ξάνθης) και τάχθηκε υπέρ 
όλων των δράσεων και απο-
φάσεων της επιτροπής. «Το 
έργο των 16 διερευνητικών 
γεωτρήσεων που σχεδιάζει 
να πραγματοποιήσει η εται-

ρεία στην περιοχή των Σαπών 
δεν πρέπει να πάρει έγκριση, 
αφού υπάρχουν ομόφωνες 
αποφάσεις όλων των αυτο-
διοικητικών και περιφερει-
ακών συμβουλίων κατά του 
έργου αυτού. “Ναι” στη ζωή 
και στην ανάπτυξη για όλους! 
“Όχι” στην εξόρυξη και μεταλ-
λουργία χρυσού που επιβου-
λεύεται το μέλλον όλων μας» 
αναφέρει ο Σύλλογος σε ανα-
κοίνωσή του.

Σειρά δράσεων αποφάσισε η 
Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης-
Έβρου κατά του χρυσού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΔΗΜΩΝ, ΕΠΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ  
                               
Δεμερίδης: Πρέπει όλοι να 
δραστηριοποιηθούν ξανά 

Με τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας και με τον Υφυπουργό 
Προστασίας του Πολίτη συναντή-
θηκε αντιπροσωπεία της Ένωσης 
Συνοριακών Φυλάκων Ν. Έβρου.

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Συ-
νοριακών Φυλάκων Νομού Έβρου 
(Ε.ΣΥ.Φ.Ν.Ε.) πραγματοποίησε συνά-
ντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Κων-
σταντίνο Σκούμα, καθώς και με τον 
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη 
κ. Ελευθέριο Οικονόμου.

Στα πλαίσια των συναντήσεων, 
οι οποίες έγιναν έπειτα από σχετικό 
αίτημα της Ένωσης, τέθηκαν τα κυ-
ριότερα ζητήματα που απασχολούν 
τους συνοριοφύλακες αλλά και την 
εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών 
τους και παραδόθηκε τόσο στην Φυ-
σική όσο και στην Πολιτική Ηγεσία 
αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις 
της Ε.ΣΥ.Φ.Ν.Ε.

Συγκεκριμένα:
• Εξήραν την πρόοδο στις προμή-

θειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού που 
έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια 
αλλά παράλληλα σημείωσαν εξειδι-
κευμένες ελλείψεις σε ειδικού τύ-
που φορτηγών οχημάτων περισυλ-
λογής, theromovan τύπου τζιπ με 
θερμικές κάμερες μεγάλης εμβέλει-
ας καθώς και θερμικές κάμερες και 
drones για την αποτελεσματικότερη 
επιτήρηση των συνόρων.

• Σημείωσαν υπηρεσιακά ζητή-
ματα που προκύπτουν από την κα-
θημερινή επιχειρησιακή εφαρμογή 
του Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης των 
Συνόρων και αιτήθηκαν την αναθε-
ώρηση του μνημονίου συνεργασίας 
Ελληνικής Αστυνομίας - Ενόπλων 
Δυνάμεων.

• Επισήμαναν τις ελλείψεις σε 
αξιωματικούς, την αποδυνάμωση 
σε ανακριτικούς υπαλλήλους των 
Τ.Σ.Φ. με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουρ-
γία αυτών.

• Τόνισαν για πολλοστή φορά την 
αναγκαιότητα εξεύρεσης οριστικής 
λύσης στην παραμονή των αδαπά-
νως αποσπασμένων συναδέλφων 
τους με την επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ».

• Ανέδειξαν την αναγκαιότητα 

κατασκευής νέων κτιρίων - υπο-
δομών των Υπηρεσιών Συνοριακής 
Φύλαξης ή αναπαλαίωση των πα-
λαιών υποδομών.

• Τέλος, ανέλυσαν θεσμικά, οι-
κονομικά και ασφαλιστικά ζητήμα-

τα που απασχολούν το σύνολο των 
συνοριακών φυλάκων.

Στο πλαίσιο της ειλικρινούς συ-
ζήτησης επιβεβαιώθηκε το κλίμα 
αμοιβαίας συνεννόησης με την Ηγε-
σία με γνώμονα, την διατήρηση του 

αισθήματος της ασφάλειας της κοι-
νωνίας και την βελτίωση των συν-
θηκών εργασίας του αστυνομικού 
προσωπικού, δίνοντας την υπόσχε-
ση για την περαιτέρω μελλοντική 
συνεργασία.

Συνάντηση της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Έβρου 
με την ηγεσία του Υπ. Προστασίας του Πολίτη

Τα θέματα που 
συζητήθηκαν

Από πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων συλλόγων και φορέων 
του Έβρου με τη Διανομαρχιακή Επιτροπή στο Εργατικό Κέντρο
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Τα είκοσι χρόνια κλείνει φέ-
τος το πρόγραμμα δακτυλίω-
σης νεοσσών Μαυρόγυπα στο 
Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου. Η Μονά-
δα Διαχείρισης Εθνικών Πάρ-
κων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, 
με εξειδικευμένο προσωπικό, 
συνεχίζει το έργο που ξεκίνησε 
το WWF Ελλάς, το 2003, και 
στη συνέχεια, το 2015, ανέλα-
βε ο Φορέας Διαχείρισης. Ο μι-
κρός Πρίαμος και η μικρή Εκά-
βη που δακτυλιώθηκαν αυτή 
την εβδομάδα έρχονται προ-
στεθούν στους 96 νεοσσούς 
που είχαν δακτυλιωθεί μέχρι 
πέρυσι, φτάνονταν τον συνο-
λικό αριθμό στους 98.

“Τα δεδομένα που συλλέγο-
νται από την παρακολούθησή 
τους μας βοηθούν να κατα-
νοήσουμε τη δομή του πλη-
θυσμού, τη συμπεριφορά κι 
την οικολογία του είδους και 
να αποτυπώσουμε το εύρος 

των μετακινήσεων των που-
λιών. Επιπλέον, μας βοηθούν 
να καταγράψουμε αποτελε-
σματικότερα τις απειλές και 
να σχεδιάσουμε τρόπους για 
να τις μετριάσουμε, έτσι ώστε 
τα εντυπωσιακά αυτά πουλιά 
να συνεχίσουν να πετούν στον 
ουρανό της Θράκης” αναφέρε-
ται στη σχετική ανακοίνωση.

Εκπαιδευτική επίσκεψη
Επίσκεψη των φοιτητών 

του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών "Περιβαλλο-
ντικός Σχεδιασμός και Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση" στο 
Εθνικό Πάρκο Δάσους Δα-
διάς – Λευκίμης – Σουφλίου, 
στο πλαίσιο των μαθημάτων 
Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων, 
Διαχείριση Προστατευόμενων 
Περιοχών και Περιβαλλοντι-
κή Αδειοδότηση και Περιβαλ-
λοντικά Προβλήματα και Αει-
φορία.

8  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

“Γενέθλια” για το πρόγραμμα δακτυλίωσης 
νεοσσών Μαυρόγυπα στη Δαδιά

ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, 
98 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΝΕΟΣΣΟΙ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ          

Στη Δαδιά φοιτητές Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

98 νεοσσοί μαυρόγυπες έχουν δακτυλιωθεί και παρακολουθούνται 
μέσα από το πρόγραμμα του Φορέα Διαχείρισης

Επίσκεψη φοιτητών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" στο Εθνικό Πάρκο Δάσους
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της Κικής Ηπειρώτου
Περισσότερους από 2.000 επι-

σκέπτες υποδέχθηκε το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Αλεξανδρούπο-
λης, από την ημέρα των εγκαινίων 
της μόνιμης έκθεσής του, στις 25 
Ιουνίου, έως και την Κυριακή 10 
Ιουλίου. 

Το διάστημα αυτό, η είσοδος 
ήταν ελεύθερη για το κοινό, ενώ 
από χθες, 11 Ιουλίου, ισχύει κύριο 
εισιτήριο 6 ευρώ και μειωμένο ει-
σιτήριο 3 ευρώ. 

Μιλώντας στη ΓΝΩΜΗ η προ-
ϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Έβρου κα Δόμνα Τερζοπού-
λου, σημείωσε πως μέσα σε δύο 
εβδομάδες είχαν την ευκαιρία να 
δουν από κοντά τη μόνιμη έκθε-
ση του μουσείου πάνω από 2.000 
επισκέπτες. «Ήταν οικογένειες με 

παιδιά, ζευγάρια, παρέες, κάτοικοι 
της περιοχής, αλλά και τουρίστες, 
Έλληνες και αλλοδαποί, άνθρωποι 
όλων των ηλικιών. Είχαν την ευ-
καιρία να δουν συγκεντρωμένες 

σε ένα μουσείο, για πρώτη φορά, 
όλες τις αρχαιότητες της περιοχής 
και εισπράξαμε πολύ θετικά σχό-
λια, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Εντωμεταξύ, από τον Σεπτέμ-
βριο, το νέο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Αλεξανδρούπολης θα ξεκινή-
σει να κατακλύζεται από μαθητές, 
στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που θα υλοποι-
ήσει. 

«Ήδη βρισκόμαστε στη φάση 
της προετοιμασίας των προγραμ-
μάτων, τα οποία θα ανακοινώσου-
με εν καιρώ και σε συνεννόηση με 
τις διευθύνσεις εκπαίδευσης θα 
οργανώσουμε τις επισκέψεις των 
σχολείων, από όλο το νομό. Πι-
στεύουμε πως θα περάσουν όλα 
τα σχολεία από το μουσείο μας», 

σημείωσε η κα Τερζοπούλου. 
Το νεόδμητο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αλεξανδρούπολης στε-
γάζει ευρήματα που έφεραν στο 
φως οι ανασκαφές και οι επιφα-
νειακές έρευνες στο χερσαίο τμή-
μα της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου. Πήλινα αγγεία, γυάλινα 
χάλκινα και αργυρά νομίσματα, 
γλυπτά και ταφικές στήλες, όπλα, 
κοσμήματα, ειδώλια, εργαλεία και 
είδη καθημερινής χρήσης που 
προέρχονται από οικιστικά σύνολα 
και νεκροταφεία, αφηγούνται την 
ιστορία της περιοχής του Έβρου 
από την Προϊστορική έως και την 

Ρωμαϊκή Περίοδο. Σύντομα κεί-
μενα, χάρτες, φωτογραφίες και 
σχέδια παρέχουν τις απαραίτητες 
για την περιήγηση του επισκέπτη 
πληροφορίες ενώ βιντεοπροβολές 
και ψηφιακές πολυμεσικές εφαρ-
μογές εμπλουτίζουν τη μουσεια-
κή εμπειρία.

Σκοπός του μουσείου είναι να 
δημιουργήσει ένα φιλόξενο περι-
βάλλον, που θα αποτελέσει σημείο 
συνάντησης, ψυχαγωγίας, ανα-
κάλυψης και γνώσης για όλους. 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης είναι ένα δημό-
σιο μουσείο που υπάγεται στην 

ευθύνη της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Έβρου, περιφερειακής υπηρε-
σίας του Υπουργείου Πολιτισμού 
& Αθλητισμού. Η οικοδόμηση του 
κτιρίου ολοκληρώθηκε το 2016 
με την αξιοποίηση των πιστώσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα και Επι-
χειρηματικότητα 2007-2013». 
Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου 
ολοκληρώθηκε το 2022 με δα-
πάνες του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 
2014-2020».

Αρχαιολογικό Μουσείο: Πάνω από 
2.000 επισκέπτες μέσα σε 2 εβδομάδες

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ   

Εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία 
θα εφαρμοστούν από το Φθινόπωρο

Εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες οι χώροι και τα εκθέματά της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου

Το ωράριο λειτουργίας του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αλεξανδρούπολης
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Ολοκληρώθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαδι-
κασία αξιολόγησης των υπο-
ψηφίων Ευρωπαϊκών Κόμ-
βων Ψηφιακής Καινοτομίας 
(EDIHs) με 136 από αυτούς 
να επιλέγονται για να αποτε-
λέσουν το δίκτυο που θα πα-
ρέχει υπηρεσίες υποστήριξης 
του ψηφιακού και πράσινου 
μετασχηματισμού στον ιδιω-
τικό και δημόσιο τομέα.

 Μεταξύ των πρώτων 4 
ελληνικών υποψηφίων κόμ-
βων, που θα συμμετέχουν 
στο δίκτυο αυτό, επιλέχθη-
κε η πρόταση με ακρωνύμιο 
#DigiAgriFood  με επικεφαλής 

εταίρο και συντονιστή το Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης, ενώ αξίζει να σημειωθεί 
ότι  είναι η μοναδική στο θεμα-
τικό πεδίο της Αγροδιατροφής.

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψη-
φιακής Καινοτομίας αποτελεί 
ένα έργο μοναδικής σημασίας 
τόσο για το Πανεπιστήμιο μας 
όσο και για την Περιφέρεια 
ΑΜΘ η οποία μετέχει ως εταί-
ρος. Αποτελούμε  αναπόσπα-
στο κομμάτι του Δικτύου των 
Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφια-
κής Καινοτομίας οι οποίοι ανα-
πτύσσονται στο σύνολο των 
Ευρωπαϊκών Χωρών..

Μέλη του εταιρικού σχήμα-

τος αποτελούν το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο 
Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τε-
χνολογίας (iBO) του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 

το Perrotis College της Αμε-
ρικανικής Γεωργικής Σχολής, η 
εταιρεία “ena Σύμβουλοι Ανά-
πτυξης” και η Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας & Θρά-
κης.

Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του έργου, που υλο-
ποιείται στα πλαίσια του προ-
γράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη 
2021-2027” ανέρχεται στα 4,2 
εκατομμύρια ευρώ και η διάρ-
κεια υλοποίησης του είναι 3+4 
χρόνια.  Η δράση του κόμβου 
#DigiAgriFood αναμένεται να 
καλύψει γεωγραφικά τις περι-
φέρειες Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης, Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, 

Ηπείρου και Θεσσαλίας, ενώ 
από τις υπηρεσίες του ανα-
μένεται να ωφεληθούν 3.750 
τελικοί  χρήστες που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο της 
αγροδιατροφής για τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό τους. 

Ο αγροδιατροφικός τομέ-
ας είναι ζωτικής σημασίας για 
το περιφερειακό ΑΕΠ και για 
τη διατήρηση της απασχόλη-
σης στην Κεντρική και Βό-
ρεια Ελλάδα, υστερεί ωστόσο 
σε μεγάλο βαθμό σε ψηφια-
κή ωριμότητα και ικανότητα, 
ανταγωνιστικότητα και πρό-
σβαση σε προηγμένες τεχνολο-
γίες. Ο κόμβος #DigiAgriFood 
θα συμβάλλει στην αντιμετώ-

πιση της κατάστασης αυτής 
στοχεύοντας στην προώθηση 
και διευκόλυνση του ψηφια-
κού και πράσινου μετασχημα-
τισμού όλου του φάσματος της 
αλυσίδας αξίας της Αγροδια-
τροφής με άμεσα οφέλη για 
τους πολίτες, τις ΜμΕ και τον 
δημόσιο τομέα.

Καθώς ειδικεύεται στις τε-
χνολογίες Τεχνητής Νοημο-
σύνης, τις Προηγμένες Ψη-
φιακές Δεξιότητες, το High 
Performance Computing και 
τον Ψηφιακό Μετασχηματι-
σμό, ο κόμβος #DigiAgriFood 
πρόκειται να  συμβάλλει άμεσα 
στις αποστολές και τους στό-
χους του προγράμματος «Ψη-
φιακή Ευρώπη 2021-2027»,  
δημιουργώντας λύσεις τεχνη-
τής νοημοσύνης με επίκεντρο 
τον άνθρωπο και απελευθερώ-
νοντας τις δυνάμεις των ψη-
φιακών τεχνολογιών για την 
επίτευξη των κοινών κλιματι-
κών και περιβαλλοντικών στό-
χων της Ευρώπης, όπως αυ-
τοί ορίζονται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία. Συνολικά, 
σχεδιάζεται να λειτουργήσουν 
πλήρως πέντε one-stop-shops 
και δέκα spots, καλύπτοντας 
ολόκληρη τη γεωγραφική πε-
ριοχή του EDIH προκειμένου 
να διασφαλιστεί η άμεση αλ-
ληλεπίδραση με τις ομάδες-
στόχους.

Ανάμεσα στις 4 πρώτες ελληνικές υποψηφιότητες 
επιλέχθηκε η πρόταση «#DigiAgriFood»

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
                               
Ποιοι οι στόχοι της

ΑΔΑ: 6ΖΣ7Ω15-ΦΤΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6024/06-07-2022

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
CPV: 45453000-7
Α.Α. Συστήματος Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού:190230

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έ ργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 840.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
(1.041.600,00 με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 458.228,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
με προϋπολογισμό 262.156,52 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.soufl i.gr).      

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2554 350130-131, FAX επικοινωνίας 2554 350113, αρμόδιος υπάλληλος 
κ. Σιδερά Μαρία  και Κοτσάνη Ελένη.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 26-07-2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 01-08-2022, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 10:00 π.μ 

6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

7. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 
2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 526.962,72 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) και σε έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 301.480,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρό-
βλεπτα) και που είναι εγκατεστημένα σε:

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

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

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

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φο-
ρείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 16.800,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι 
μέχρι 26-06-2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ για το ποσό των 1.041.600,00 €.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το την Αναθέτουσα αρχή δηλαδή την Οικονομική Επι-

τροπή του Δήμου Σουφλίου.
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 8 μήνες.

Σουφλί, 06/07/2022
Ο Δήμαρχος Σουφλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 25513 53423 FAX : 25513 53409
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

    
    Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. πρωτ. 31289/08-

07-2022 Απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου διενεργεί Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγω-
νισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των επικίνδυνων απο-
βλήτων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, ήτοι των Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (Ε.Α.Α.Μ.) και των Μικτών 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μη-
νών σε περίπτωση μη εξάντλησης των ετήσιων εκτιμώμενων ποσοτήτων, έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 
400.000,00€ πλέον ΦΠΑ (496.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και με σύντμηση των προθεσμιών 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/16 καθώς υφίσταται κατεπείγουσα και άμεση ανάγκη επί-
σπευσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Αριθμ. Διακήρυξης: 16/22 (Επαναληπτική)
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά αποκλειστικά βάσει Τιμής. 
 Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 26-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
 Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-07-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. 
 Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβο-

λής προσφορών.
 Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα-

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

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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται ένα-
ντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

         Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτεί-
ται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της αξίας (άνευ ΦΠΑ) των προσφερόμενων υπηρεσιών. Β) Για την 
υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

         Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 
στο τηλέφωνο 25513-53423. Αρμόδιος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου

                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                              ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ε. ΡΟΥΦΟΣ
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Αναλύσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο δρόμο της ευθανασίας!

Μ
ετά την απόδοση καθε-
στώτος υποψήφιας προς 
ένταξη χώρας στην Ου-
κρανία και τη Μολδαβία, 
την αναφορά  της συνό-
δου κορυφής στην ευ-

ρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας και της 
Βοσνίας, και την προωθούμενη διαδικασία 
ένταξης  των χωρών των δυτικών Βαλ-
κανίων, προοπτικά ο αριθμός των κρατών 
μελών της ΕΕ από 27 σήμερα θα εκτοξευ-
θεί στα 36. 

Και τα κριτήρια που αφορούν τους θε-
σμούς που εγγυώνται τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα και τον σεβασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων; Πληροί κάποια από αυτές τις 
χώρες στο ελάχιστο τα κριτήρια ένταξης, 
μήπως διαφαίνεται προοπτική εκπλήρωσής 
τους στο μακροπρόθεσμο μέλλον; Τότε για-
τί η Ε.Ε. μεταβάλλεται σε ένα συνονθύλευ-
μα κρατών μελών έναντι της εμβάθυνσης; 
Ποιούς ευνοεί αυτή η εξέλιξη;

Ο Σάμιουελ Χάντινγκτον στο πόνημά του 
America’s Changing Strategic Interests το 
1991 ανέπτυξε την παρακάτω προβληματι-
κή: Μετά την πολυδιάσπαση του σοβιετικού 
μπλοκ, καθήκον των ΗΠΑ ήταν να εμποδί-
σει την ανάδειξη ενός νέου πόλου ισχύος 
που δυνητικά θα μπορούσε να ηγεμονεύσει 
στην Ευρασία. Και κατά τον Χάντινγκτον αυ-
τόν τον ρόλο θα μπορούσε να διεκδικήσει 
μια Ενωμένη Ευρώπη. Συμβούλευσε τους 
Αμερικανούς ιθύνοντες να προχωρήσουν 
σε δράσεις που θα ανέκοπταν την πραγ-
ματοποίηση μιας γεωπολιτικά ανταγωνι-
στικής ενωμένης Ευρώπης. Με την πρώτη 
του συμβουλή πρότεινε την καλλιέργεια του 
φάσματος της «γερμανικής απειλής». Της 
αναβίωσης, δηλαδή, των εμπειριών του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και την επακόλουθη 
αποφυγή της υποταγής των Ευρωπαίων σε 
μια αναδυόμενη – οικονομική αυτή τη φο-
ρά -γερμανική υπερδύναμη.  Με τη δεύτε-
ρη συμβουλή πρότεινε να ενθαρρυνθεί μια 
ραγδαία και άνευ όρων διεύρυνση του ευ-
ρωπαϊκού οικοδομήματος που θα απέτρεπε 
την εμβάθυνση και την ενοποίηση της Ευ-
ρώπης, συμβουλή που υλοποιήθηκε αφού 
η ΕΕ από 12 μέλη που αριθμούσε το 1991 
σήμερα αριθμεί 27. Βέβαια οι ρίζες αυτής 
της αντίληψης είναι βαθύτερες χρονικά και 
ανάγονται στον μεγάλο γεωπολιτικό Νίκο-
λας Σπάικμαν ο οποίος από το 1942 επισή-
μανε: «Μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, έγραφε, 
θα αποτελούσε μια συσσώρευση ισχύος η 
οποία θα άλλαζε εντελώς τη σημασία που 
έχουμε ως Ατλαντική δύναμη και θα αποδυ-
νάμωνε σημαντικά τη θέση μας στο δυτικό 
ημισφαίριο» Αυτό ακριβώς συνέβη με μο-
χλό την Γερμανία μετά την επανένωσή της 
και την ένταξη των Ανατολικών κρατών στις 
δομές της ΕΕ που κατέστησαν κάθε δυνα-
τότητα την εμβάθυνσης της Ε.Ε. ανέφικτη. 
Η ένταξη και νέων μελών θα παγιώσει αυ-
τή την αδυναμία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Δεκέμβρη 
του 2017 κατά τις συζητήσεις για τη δημι-
ουργία ενός μεγάλου συνασπισμού μεταξύ 
SPD και CDU όταν ο Μάρτιν Σουλτς πρό-
ταξε το όραμα του SPD περί δημιουργίας 
των «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης» 
μέχρι το 2025, διότι έτσι θα ακούγεται η 
φωνή της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή, το 

κόμμα της Ανγκελα Μέρκελ το απέρριψε. 
Μάλιστα ο προσωπάρχης της καγκελαρίου 
ο Πέτερ Άλτμαϊερ ήταν σαφέστατος: «Η συ-
ζήτηση για το αν η Ευρώπη θα πρέπει να 
μετατραπεί σε ομοσπονδιακό κράτος, μια 
συνομοσπονδία ή ηνωμένες πολιτείες είναι 
για τους ακαδημαϊκούς και τους δημοσιο-
γράφους, όχι για τη γερμανική εξωτερική 
πολιτική», υπογράμμισε. 

Η αντίθεση της Γερμανίας στην προοπτι-
κή της πολιτικής ένωσης της Ευρώπης υπα-
γορεύεται από τα συμφέροντα του Βερολί-
νου στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης. 
Στο μυαλό του κόσμου έχουν δημιουργήσει 
την πεποίθηση ότι παγκοσμιοποίηση σημαί-
νει ενοποίηση των πάντων που θα οδηγήσει 
σε άμβλυνση ακόμη και σε εξάλειψη των 
ανισοτήτων. Η αλήθεια είναι ότι στην πρά-
ξη παγκοσμιοποίηση σημαίνει το εντελώς 
αντίθετο. Σημαίνει το γκρέμισμα όλων των 
φραγμών – κοινωνικών, περιβαλλοντολογι-
κών, ηθικών – για το κεφάλαιο, όχι όμως και 
το γκρέμισμα των συνόρων που του είναι 
απαραίτητα για την αναπαραγωγή του. Η 
Αμερικανίδα ιστορικός Έλεν Μέικσινς Γουντ 
το αποσαφήνισε: «Ο κατακερματισμός του 
κόσμου σε χωριστές οικονομίες, κάθε μια 
με το δικό της  κοινωνικό καθεστώς και τις 
δικές της εργασιακές συνθήκες ...είναι εξί-
σου αναγκαίος για την παγκοσμιοποίηση 
με την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου... 
Η πολιτική του παγκοσμιοποιημένου κα-
πιταλισμού δεν είναι το παγκόσμιο κράτος 
αλλά ένα παγκόσμιο σύστημα πολλών εθνι-
κών κρατών». 

Ενώ αλλού σημειώνει ότι το εθνικό κρά-
τος «βρίσκεται στην καρδιά του νέου πα-
γκόσμιου συστήματος» καθώς «συνεχίζει 
να παίζει ουσιώδη ρόλο στη δημιουργία 
και στη διατήρηση των συνθηκών που εί-
ναι αναγκαίες για τη συσσώρευση του κε-
φαλαίου». Με άλλα λόγια τα σύνορα κάθε 
κράτους με τις εργασιακές του συνθήκες 
αποτελούν το κίνητρο του παγκόσμιου κε-
φαλαίου να μεταναστεύσει τις δραστηριό-
τητές του εκεί. Επομένως η διατήρηση των 
κρατικών συνόρων εντός της ΕΕ αποτελεί 
θεμελιώδη προϋπόθεση για την κερδοφορία 
του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο 
στοχεύει με τις συνεχείς διευρύνσεις της να 
δημιουργήσει εντός των ορίων της ΕΕ το 
παγκόσμιο όλον του καπιταλισμού, όπου η 
μητρόπολη και οι αποικίες θα συνυπάρχουν. 
Ώστε εντός των ορίων της Ε.Ε. να συνυπάρ-
χουν ο Πρώτος και ο Τρίτος Κόσμος, τόσο η 
μητρόπολη όσο και οι αποικίες, εξελιγμένες 
αλλά και πολύ καθυστερημένες περιοχές. 

Για να εσωτερικευθούν έτσι εντός της 
Ε.Ε. οι άνισες ανταλλαγές μεταξύ ισχυρών 
και αδύναμων, με την προμήθεια φθηνών 
πρώτων υλών και φθηνής εργασίας από 
τους αδύναμους και προσφορά ακριβών 
προϊόντων από τους ισχυρούς, όπως διε-
ξάγονταν στο παρελθόν μεταξύ των ισχυ-
ρών της Ευρώπης και των αποικιών τους 
στον Τρίτο Κόσμο. Ακόμη και η ιδέα του 
προέδρου Μακρόν περί μιας διευρυμένης 
ευρωπαϊκής "πολιτικής κοινότητας" αυτή τη 
λογική υπηρετεί. 

Γιαυτό, συμπίπτουν οι σκοπιμότητες των 
οικονομικά ισχυρών της Ευρώπης με αυτές 
των ΗΠΑ που επιθυμούν μια διευρυμένη 
ΕΕ για άλλους λόγους, ώστε να είναι αδύ-
ναμη πολιτικά και στρατιωτικά και να απο-
τραπεί η ανάδειξη ενός νέου πόλου ισχύος 
που δυνητικά θα μπορούσε να ηγεμονεύσει 
στην Ευρασία 

 Προβληματισμοί και προτάσεις

Θέματα πολιτισμού  στον δήμο 
και στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Π
ολλές φορές έχω ασχοληθεί 
με θέματα πολιτισμού, και 
γενικότερα αλλά κυρίως για 
την Ξάνθη και την  περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης.  Οι προβλη-

ματισμοί μου από το 1972, στα πενήντα 
αυτά χρόνια που πέρασαν, είχαν ως αφετη-
ρία τη διάκριση της πολιτιστικής ζωής από 
την πολιτιστική κίνηση. Πολιτισμός είναι η 
παραγωγή όχι μόνο η κατανάλωση πολιτι-
στικών αγαθών. Πιστεύω ότι είναι η επικοι-
νωνία των ανθρώπων, ο τρόπος που ζού-
με, το περιβάλλον, οι συνθήκες εργασίας.

  Κάθε κοινωνικό σύνολο παράγει πο-
λιτισμό και κάθε πολιτιστικό προϊόν ανα-
φέρεται στο κοινωνικό σύνολο. Μέσα στη 
δύσκολη εποχή μας, σημείωνα ήδη προ 
είκοσι και πλέον ετών, ότι ανάμεσα στις 
άλλες κρίσεις πρωτεύουσα θέση κατέχει η 
πολιτιστική. Όπως  κι  αν δούμε τα πράγμα-
τα: τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά, παγκόσμια.

   Η κρίση αναφέρεται σε όλα τα επί-
πεδα και καθορίζεται βέβαια από το οικο-
νομικό σύστημα, τις σχέσεις εξάρτησης, τη 
μορφή εκμετάλλευσης του ανθρώπου και 
της φύσης, τους ταξικούς αγώνες. Τα πα-
ραπάνω επιδρούν στην πολιτιστική κρίση 
και καθορίζονται απ' αυτήν. Ο σύγχρονος 
κόσμος παρουσιάζει μια εικόνα σύνθετη 
και αντιφατική. Από τη μια μεριά έχουμε 
ραγδαία διεθνοποίηση και παγκοσμιοποί-
ηση των πάντων, από την άλλη παρατη-
ρείται έκρηξη εθνικισμών και τάσεις απο-
μονωτισμού.

    Κατά τη γνώμη μου, ο πολιτισμός 
είναι μια φάση της αυτοδιοίκησης και μια 
μορφή της πολιτικής εξουσίας και δια-
μόρφωσης ενός χώρου. Θα μπορούσαμε 
να δεχτούμε ότι όλες οι λειτουργίες της 
κοινωνίας οφείλουν να έχουν «πολιτιστι-
κό χαρακτήρα» ή να παράγουν «πολιτι-
στικό προϊόν».

  Κατ' επανάληψη έχω υποστηρίξει ότι 
η Αυτοδιοίκηση (τοπική και περιφερειακή) 
οφείλει να συνεργάζεται με τους πολιτιστι-
κούς και άλλους φορείς της επικράτειάς 
της. Στο ίδιο σκεπτικό, ως επόμενο βήμα,  
τοποθετώ την ανάγκη για λειτουργία πο-
λιτιστικών συμβουλίων (σε δημοτικές ενό-
τητες, δήμους, αντιπεριφέρειες και περιφέ-
ρεια). Εννοείται ότι όλα τούτα δε θα έχουν 
γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Θα αποτελούν 
θεσμό συνεργασίας και μοχλό προώθησης 
του πολιτιστικού προϊόντος και αγαθού. Η 
ουσία της πολιτιστικής πολιτικής είναι όχι η 
μεταπράτηση πολιτιστικών προϊόντων του 
κέντρου,  αλλά η ενίσχυση και  προώθηση 
τοπικών πολιτιστικών αγαθών.

  Στο δεύτερο μέρος του κειμένου μου 
θα εξειδικεύσω τις σκέψεις και προτάσεις 
πρώτα  για την Περιφέρεια ΑΜ&ΘΡ και 
στη συνέχεια για τον Δήμο Ξάνθης.

 * * *
   Με μια σειρά κειμένων ασχολήθηκα 

με την ανάγκη καλλιέργειας της «περι-
φερειακής συνείδησης και ματιάς».   Από 
τη στιγμή που δεχόμαστε την  ιστορική 
και πολιτιστική ενότητα αυτού του χώ-
ρου, οφείλουμε να την καλλιεργήσουμε 
και προωθήσουμε. Πρώτα και καλύτερα 
η ίδια η Περιφέρεια, αφού έχει το όνομα, 

ας έχει και τη χάρη.
  Ενδεικτικά, το έχω προτείνει και άλλο-

τε, χρήσιμο είναι να οργανωθεί ένα Πολι-
τιστικό Συνέδριο για την καταγραφή αφε-
νός του παρελθόντος και παρόντος του 
χώρου μας, αφετέρου για την διατύπω-
ση του Οράματος και του «οδικού χάρτη» 
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  Επιπλέον, κάθε αντιπεριφέρεια μπορεί 
να οργανώσει για την επικράτειά της κάτι 
ανάλογο. Βέβαια, αυτό μπορεί να προη-
γηθεί του Περιφερειακού Συνεδρίου. Όλες 
οι δράσεις είναι συμπληρωματικές και όχι 
ανταγωνιστικές.

* * *
    Σε κείμενο του 1993 επισήμαινα 

και πρότεινα για τον Δήμο Ξάνθης τα πα-
ρακάτω:  Είναι απαραίτητη η ύπαρξη και 
λειτουργία οργάνων και θεσμών, νομιμο-
ποιημένων με αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

  α. Πολιτιστικό Συμβούλιο (ΠΣ) αποτε-
λείται από εκπροσώπους των πολιτιστικών 
φορέων και συλλόγων της πόλης. Θα συ-
νέρχεται 2-3 φορές το χρόνο, για να δι-
ατυπώνει προτάσεις, απόψεις, κρίσεις για 
την πολιτιστική ζωή και κίνηση της πόλης.

 β. Πολιτιστική Επιτροπή (ΠΕ), είναι ολι-
γομελής και αποτελείται από δημοτικούς 
συμβούλους, εκπροσώπους του ΠΣ και 
πνευματικούς ανθρώπους από εικαστικό, 
μουσικό, λογοτεχνικό χώρο. Η επιτροπή 
έχει υπεύθυνο επικεφαλής και γραμμα-
τειακή υποστήριξη  από το Δήμο. Η ΠΕ 
μπορεί να λειτουργεί και σε τμήματα (ει-
καστικό, μουσικό, κλπ), στα οποία προΐστα-
ται μέλος της.

    Ο Δήμος Ξάνθης πριν αποκτήσει τη 
«Στέγη Πολιτισμού Κωνσταντίνος Μπένης» 
και κατόπιν το «Κέντρο Πολιτισμού» που 
διαθέτει τώρα, είχε:

α) το Νομικό Πρόσωπο «Στέγη Γραμμά-
των και Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης», 
με τη Βιβλιοθήκη, Πινακοθήκη, Ωδείο, Φι-
λαρμονική, Σχολή Χορού. Η Στέγη Γραμ-
μάτων και Καλών Τεχνών είχε το δικό της 
διοικητικό συμβούλιο που ασχολούνταν με 
τα επιμέρους τμήματα.

β) Υπήρχε ξεχωριστά η Δημοτική Επι-
χείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης (ΔΕΑΞ), που 
αναλάμβανε ως προς τα πολιτιστικά την 
εκτέλεση και υλοποίηση των διαφόρων 
εκδηλώσεων.

  Τα τελευταία χρόνια ενοποιήθηκαν 
όλα αυτά (α και β) και περιλαμβάνονται 
στο Κέντρο Πολιτισμού. Πρότασή μου εί-
ναι η διάσπαση του Κέντρου Πολιτισμού:

(Α) τον συντονισμό  και φροντίδα του 
πολιτιστικού έργου θα έχει η Στέγη Πο-
λιτισμού και

(Β) την υλοποίηση των ετήσιων εορτών 
(Λαογραφικές, Νεολαίας, Παλιάς Πόλης) 
θα έχει η Επιχείρηση Πολιτισμού.

* Οφείλουμε να ξαναδούμε  τα θέματα 
Πολιτισμού με σύγχρονη ματιά. Όπως μας 
λέγει ο Γιάννης Ρίτσος:

Ένα σωστό ποίημα ποτέ δεν καθυστερεί 
σε μια γωνιά τού ρεμβασμού. / Είναι πάντα 
στην ώρα του σαν τον συνειδητό, πρόθυ-
μο εργάτη / είναι ένας έτοιμος στρατιώτης 
που λέει παρών στο πρώτο κάλεσμα της 
εποχής του.

 Για τούτο θα επαναλάβω  αυτό που 
υποστηρίζω με επιμονή: Πολιτισμός είναι 
η παραγωγή όχι μόνο η κατανάλωση πο-
λιτιστικών αγαθών.

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ 
ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1 5

9 3 6

2 6 7 9

4 6 8 2

3 8 6 1

1 5 3 7

2 5 6 7

4 3 5

9 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jul 11 07:56:39 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας Ιταλός, ένας Γερμανός κι ένας Πόντιος 

δουλεύουν σε μία οικοδομή. Μόλις χτυπάει το 

καμπανάκι για κολατσιό βγάζουν ο καθένας το 

τάπερ του για να φάνε.

Ο Γερμανός λοιπόν βλέποντας το φαγητό που 

του έχει φτιάξει η γυναίκα του λέει: όχι ρε γαμώ-

το, πάλι λουκάνικο Φρανκφούρτης θα φάω; Αν 

κι αύριο έχω το ίδιο φαγητό θα πέσω από την 

οικοδομή να σκοτωθώ!

Ανοίγει και ο Ιταλός το τάπερ του, βλέπει το 

σπαγγέτι που του έφτιαξε η γυναίκα του και λέει: 

όχι ρε γαμώτο πάλι σπαγγέτι θα φάω σήμερα; 

Aν αύριο έχω το ίδιο κολατσιό θα πέσω κι εγώ 

από την oικοδομή.

Ανοίγει κι ο Πόντιος και βλέπει κι αυτός το κο-

λατσιό του και λέει: όχι ρε γαμώτο πάλι σάντουιτς 

θα φάω σήμερα; αν αύριο είναι το ίδιο κολατσιό 

θα πέσω κι εγώ από την οικοδομή να σκοτωθώ!

Την άλλη μέρα δυστυχώς το κολατσιό όλων 

ήταν το ίδιο οπότε οι τρεις ορκισμένοι φίλοι ένας-

ένας με τη σειρά του έπεσαν από την οικοδομή 

και σκοτώθηκαν

Στην κηδεία η χήρα του Γερμανού οδειρόμε-

νη φώναζε: "Aχ αντρούλη μου γιατί δεν μου το 

έλεγες ότι ήθελες άλλο φαγητό να σου φτιάξω;".

Η γυναίκα του Ιταλού κι αυτή κλαίγοντας φώ-

ναζε: "Aχ αντρούλη μου γιατί δεν μου είπες πως 

είχες βαρεθεί το σπαγγέτι να σου φτιάξω κά-

τι άλλο;"

Και η γυναίκα του Πόντιου: "Aχ Γιορίκα μου 

γιατί; αχ αντρούλη μου γιατί; γιατί; γιατί; αφού 

μόνος σου το έφτιαχνες!"

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Αποσύνθεση, σήψη — Προϊόν… ανά-
μειξης.
2. Μάρκα χυμών — "Πεταλούδα" επίση-
μης ενδυμασίας (ξ.λ.).
3. Φλαμανδός συνθέτης και οργανίστας 
— Ξύλο… πολυτελείας — Τετράδα ομοί-
ων τραπουλόχαρτων.
4. … Φρανς: Γάλλος λογοτέχνης — Διά-
κριση μουσικών οργάνων — Τα αρχικά 
παλιού, ελληνικού κόμματος.
5. Νότα χωρίς… τρόπους — Βασική μέ-
θοδος ύφανσης (ξ.λ.) — Διπλό… κάνει 
γρήγορα.
6. Ήταν χρήσιμη στα τσακμάκια — … Κα-
ραχισάρ: πόλη της Μ. Ασίας — Αιθιοπικός 
τιμητικός τίτλος.
7. Είναι και το μασάτι — Δεν αγοράζουμε 
γουρούνι… σ' αυτό.
8. Μονάδα φωτομετρίας — Πόλη της Ια-
πωνίας — Ύφασμα με μεταλλική λάμψη.
9. Παλιό βασίλειο του Βιετνάμ — Αφανί-
ζει… τσιγάρα — Μέσα στη… φύρα.
10. "Και" Λατίνων — Νιλ…: Βρετανός πο-
λιτικός — Παρασιτικό ζωύφιο.
11. Αφοσιωμένοι στο Θεό — Έλλειψη 
δραστηριότητας.
12. Πρέπει να είναι απαράβατοι — Ποτάμι 
της Αφρικής — Μενεξές, βιολέτα (αρχ.).
13. Καταστροφή (μτφ.) — Μια… Διαθήκη.

Μαζί με τσιπουράκι ή σκέτα; Τα κολοκυθάκια 
πάνε με όλα. Και αυτή εδώ είναι από τις πιο απλές 
συνταγές για να φτιάξετε έναν καλό μεζέ στα γρή-
γορα, τηγανιτά κολοκυθάκια. Η συνταγή για τηγα-
νιτά κολοκυθάκια είναι απλή αλλά το αποτέλεσμα 
γευστικότατο!

-- Συστατικά --
• 1 κιλό κολοκυθάκια
• αλάτι
• αλεύρι
• λάδι για τηγάνισμα-

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πλένουμε και καθαρίζουμε τα κολοκυθάκια 

από τις άκρες τους και ξύνουμε λίγο το εξω-
τερικό τους φλοιό.

• Στην συνέχεια, τα κόβουμε είτε σε ροδελίτσες 
είτε μακρόστενα, σαν μπαστουνάκια.

• Βάζουμε τα κολοκυθάκια σε ένα μπωλ με αλεύ-
ρι και αλάτι και τα ανακατεύουμε

• Βάζουμε το τηγάνι να κάψει σε μέτρια φωτιά 
και τοποθετούμε τα κολοκυθάκια σιγά σιγά το 
ένα δίπλα στο άλλο μέχρι να καλύψουμε όλο 

το τηγάνι (προσοχή να μην κολλήσουν).
• Τηγανίζουμε τα κολοκυθάκια μας και από τις 

δυο πλευρές μέχρι να πάρουν ένα χρυσό χρώμα.
• Μόλις πάρουν χρώμα, τα βγάζουμε από το τη-

γάνι  και τα τοποθετούμε σε ένα πιάτο όπου 
έχουμε στρώσει ένα χαρτί κουζίνας, για να 
απορροφήσει το παραπανίσιο λάδι και να μην 
μας είναι βαριά στην γεύση!

• Αυτό ήταν, τα κολοκυθάκια μας είναι έτοιμα για 
να τα σερβίρουμε.

•  Καλή μας απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κολοκυθάκια τηγανητά, απλά και γρήγορα!

Κάθετα
1. Τραγουδισμένα τα… παιδιά της — Με-
γάλος αριθμός των μελών της συγκρότησε 
τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ (αρχικά).
2. Βαρύ ανατολίτικο τραγούδι — Λογοτε-
χνικό είδος.
3. Μία… ντάμα — Τζέιμς…: ηθοποιός — Μι-
κρό γλυκό.
4. Μέσα στο… σπίτι — Μόλις που… προλα-
βαίνουμε σ' αυτό — Αγώνες προς τιμή του 
Απόλλωνα.
5. Δυτικές…: νησιωτική χώρα του Ειρηνι-
κού — Βαρύ μέταλλο της ομάδας του λευ-
κόχρυσου.
6. Ανθοφυτεμένο χώρισμα αυλής — … Λά-
ουντα: παλιός ραλίστας.
7. Η πρόθεση της… αποβολής — Αυτό που 
μπορεί να γίνει — Αθλητικά αρχικά.
8. Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης — Έλ-
ληνας σκιτσογράφος.
9. … Κόσμπι: Αμερικανός ηθοποιός — Ιερά, 
σεπτά — Ιατρικό τεστ, αποκλειστικά για γυ-
ναίκες (συντομ.).
10. Υποθετικός σύνδεσμος της Αρχαίας — 
Από τη λίμνη αυτή πηγάζει ο Κυανός Νείλος 
— Αρχαία χώρα της Μ. Ασίας.
11. "Πρίγκιπας…": έργο του Μποροντίν — Το 
σύνολο των εγκάθετων θεατών θεάτρου 
(θηλ.).
12. Μονοσύλλαβη πρόθεση — Έχουν και οι 
νομοί τα δικά τους — Η τιμή κάποιου πράγ-
ματος.



Η ΓΝΩΜΗ
12   ΙΟΥΛΙΟΥ  2022 ΓΝΩΜΗ   13

Το δίδυμο Χρήστος Γκοτσίδης & Ισίδωρος 
Παπάζογλου, είναι οι πρωταθλητές της Ένω-
σης Σωματείων Πετοσφαίρισης Θράκης & Αν. 
Μακεδονίας.

Στον τελικό που διεξήχθη στην Αγία 
Παρασκευή, επικράτησαν με 2-1 
σετ του διδύμου Χαράλαμπου 
Τζεπκινλή & Δημήτρη Μπαρ-
μπούδη. Γκοτσίδης και Πα-
πάζογλου που προπονούνται 

στην άμμο από τον Ηλία Κρεούζη, θα εκπροσω-
πήσουν την Περιφέρεια ΑΜΘ στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα.

Στην Κ17 των κορασιδων το δίδυμο ΑΡΓΥ-
ΡΙΑΔΗ Νικολέτα & ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 

Στέλλα, είναι οι πρωταθλήτριες 
της Ένωσης, αφού επικράτησαν 
με 2-0 σετ του διδύμου ΤΣΙ-
ΝΤΑΡΑΚΗ Άννα & ΣΤΟ-
ΓΙΟΥΔΗ Ελένη

Ολοκληρώθηκε στο Καπανδρίτι το 1ο τουρνουά 
του 23ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach 
Handball και παράλληλα το 9ο Κύπελλο Ελλάδος 
με την ονομασία “North Attica Beach Handball 
Tournament 2022”.

Οι Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης έκαναν το 
νταμπλ κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδος τόσο 
στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες, ενώ από τις 
ομάδες τους προήλθαν και οι ΜVP που ήταν ο Βα-
λάντης Ελευθεριάδης και η Ευγενία Διακογιάννη.

Για την ανδρική ομάδα των Κυκλώπων αυτός 
ήταν ο 6ος τίτλος στο Beach Handball και πρώτος 
στο θεσμό του Κυπέλλου, έχοντας προηγηθεί 5 
πρωταθλήματα (2014, 2016, 2017, 2018, 2019), 
ενώ για τα κορίτσια του συλλόγου ήταν ο πρώτος 
τίτλος στην ιστορία τους.

Αποτελέσματα Κυριακής 10/7
1ος Ημιτελικος: ΑΣΟΔ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑ 2-0 (25-22, 25-16)
2ος Ημιτελικός: ΩΡΙΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΣ 

ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1-2 (18-
19, 18-13, 4-7)

θέσεις 5-6: ΑΣΑΔ DELUSIL- ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0-2 (16-21, 18-20)

Μικρός Τελικός Ανδρών: ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ- 
ΩΡΙΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 0-2 (13-24, 22-30)

Τελικός Γυναικών: ΑΣΑΔ DELUSIL- ΑΣ ΚΥ-
ΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0-2 (7-17, 12-
16)

Τελικός Ανδρών: ΑΣΟΔ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΑΣ 
ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  1-2 (20-22, 
23-22, 3-6)

Κυπελλούχοι Ελλάδος 
οι Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης!

Η σπουδαία 
ρίπτρια κατέκτησε 

το 6ο της πανελλήνιο 
μετάλλιο

Το 6ο της πανελλήνιο μετάλλιο (όλα 
χάλκινα) κατέκτησε η Ιωάννα Αραμπατζή.

Η ρίπτρια του Εθνικού Αλεξανδρού-
πολης, έριξε 45.03 στον τελικό της δι-
σκοβολίας το Σάββατο στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Κ20 που διεξάγεται στις 
Σέρρες και κατέκτησε την 3η θέση και 
το χάλκινο μετάλλιο.

Προπονητής της Ιωάννας που σή-
μερα Κυριακή εξασφάλισε την πρόκρι-
ση και στον απογευματινό τελικό της 
σφαιροβολίας, είναι ο Δημήτρης Τσι-
ακιρούδης.           

 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 
ΤΕΛΙΚΟΣ  (09/07/2022)
1.   21  ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-

ΑΡΕΤΗ  2003  ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΑΚΕΔ    50.11
2.  20  ΑΛΕΞΕΕΒΑ ΜΑΡΙΑ                 

2004  ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ                       
47.90
3.  18   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ           

2003  ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ          
45.03

Πολύ μεγάλη ήταν η προσπάθεια της 
Αραμπατζή και στο τελικό της σφαιρο-
βολίας όπου βρέθηκε. Μετά από έναν 
σκληρό και δυνατό αγώνα, κατέλαβε 
την 5η θέση  στην σφαιροβολία στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στις 
Σέρρες  με νέο ατομικό ρεκόρ 11.77μ 

2 ατομικά ρεκόρ 50.2 στα 400 και 
22.45 στα 200 μέτρα, 4 κούρσες σε 2 
μέρες με 9 μήνες προπόνηση σημείωσε 

ο αξιόλογος αθλητής του ΜΓΣ Εθνικού 
Δημήτρης Κουφός που κατέλαβε την 
12η θέση στα 200μ. Αξιέπαινες οι θέσεις 
και χρόνοι του Δημητρη καθώς το τμήμα 
στρίβου του συλλόγου έχει δεκαετίες να 
δει δρομέα στην κορυφή των αθλητών 
στιβου της Ελλάδος! «Ανυπομονούμε 
να δούμε την συνέχεια του Δη-
μήτρη και του προπονητή του 
Γιάννη Βεζαζη των οποίων οι 
αθλητές άφησαν άναυδους 
πολλούς λάτρες του Κλασ-
σικού Αθλητισμού κατά την 
φετινή αθλητική χρόνια! 

Μπράβο σε προπονητή 
και αθλητή» δηλώνουν οι άν-
θρωποι του στίβου του Εθνικού

Χάλκινη στο Πανελλήνιο στίβου η Ιωάννα 
Αραμπατζή του Εθνικού Αλεξ/πολης!

Ολοκληρώθηκαν  οι αρχαιρε-
σίες της ομάδος του Ιπποκράτηγια 
την εκλογή του νέου Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ θα απαρτίζεται 
πλέον από τους:
1.ΜΕΝΤΙΖΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ-
ΠΡΟΕΔΡΟ
2.ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΣΤΑ
3.ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΕΥΤΕΡΗ 
4.ΜΠΟΥΤΖΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗ
5.ΝΤΟΥΜΠΑ ΣΤΑΜΑΤΗ
6.ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗ ΑΝΤΩΝΗ
7.ΤΖΑΤΖΑΙΡΗ ΘΕΜΗ
8.ΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
9.ΧΕΡΚΕΛΕΤΖΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ
Αναπληρωματικά μέλη :
1.ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ

2.ΜΙΣΑΗΛΙ-
ΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
3.ΤΕΜΠΡΙ-
ΔΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ

Εντός 5 ημε-
ρών θα συνέλθει 
το νέο Δ.Σ για την ανά-
θεση αρμοδιοτήτων εν' όψη της 
νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι 
άνθρωποι του Ιπποκράτη ευχαρι-
στούν τον πρόεδρο του "ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ" κ.ΤΟΨΙΔΗ 
για την παραχώρηση της αίθου-
σας καθώς και τα μέλη μας για 
την συμμετοχή τους στην εκλο-
γική διαδικασία.Τον κ.ΜΑΝΩΛΗ 

ΤΣΕΛΙΠΙΩΤΗ 
για την συν-
δρομή του 
στην κατα-

γραφή και 
την ηλεκτρονι-

κή παρουσίαση 
του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ομάδος μας, 
καθώς και τον κ.ΣΑΚΗ ΚΟΥΛΑΞΙ-
ΔΗ για την συμμετοχή του στα 
προηγούμενα Διοικητικά σχήματα 
στην ομάδα μας και για την άψο-
γη συνεργασία μας στα τμήματα 
των υποδομών.

Νέο ΔΣ στον Ιπποκράτη ΑλεξποληςΠρωταθλητές ΕΣΠΕΘΡ Κ17 στο beach volley 
οι Γκοτσίδης και Παπάζογλου

Sports

Ποιοι 
το αποτελούν 

τη διοίκηση των 
πρωταθλητών της 

ΕΠΣ Εβρου 

«Tα λόγια είναι περιττά σήμερα το 6ο πανελλήνιο Μετάλλιο για την Ιωάνα Αραμπατζή!  
Ιωάννα σηκώνεις πολύ ψηλά τον σύλλογο σου Εθνικό Αλεξανδρούπολης και την πόλη σου» 

Δημήτρης Τσιακυρούδης, προπονητής ρίψεων ΜΓΣ Εθνικού

Έκαναν το νταμπλ 
κατακτώντας το 

Κύπελλο Ελλάδος τόσο 
στους άνδρες, όσο και 

στις γυναίκες

θα 
εκπροσωπήσουν 

την Περιφέρεια ΑΜΘ 
στο Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Δικηγόρος 
Ελλησπόντου 15  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020595

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Δικηγόρος 
Βενιζέλου 41  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020539

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων  •  Αλεξ/πο-
λη Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ •  Δικηγόρος 
Λ. Δημοκρατίας 288  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-24020

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  •  Δικηγόρος 
Βασ. Κων/νου 116  •  Ορεστιάδα 
Τηλέφωνο : 25520-27871

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

FREEZELAND •  ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • 
Ψυκτικός •  Μαυροκορδάτου 12
Αλεξ/πολη • Τηλέφωνο : 2551025855

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

ΣΜΑΡΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Βενιζέλου 20 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551024200

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 46  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 44  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός 
Αίνου 49β   •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος,  Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΙΝΟΥ 56   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος 
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης  23  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος  
Κων.  Παλαιολόγου 30 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 37654

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 6932610600

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ  •   Δερματολόγος 
14ης Μαΐου 61  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 6972997487

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ •   Ορθοπαιδικός 
Βενιζέλου 35-39  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  2551036550

ΓΡΑΜΜΑΝΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ •   Κτηνίατρος
Εθν. Αντίστασης 12  •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 24040

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αγροτική Ασφαλιστική
Βενιζέλου 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37837

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Λ. Δημοκρατίας 239  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 80477

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Αρκαδιουπόλεως 16  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37771

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 80  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 26738

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧ  Ε.Ε.Ε 
Λ. Δημοκρατίας 331   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 20586

Οπτικά

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29082

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Δήμητρας 52  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29987

Φαρμακεία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

ΛΕΩΝ  TOURS
14ης Mαϊου 51 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 27754

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

ΜΑΓΔΑ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Συμβολαιογράφος
Λ. Δημοκρατίας 344 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 21281

Συνεταιρισμοί

ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2 •   ΦΕΡΕΣ 
Τηλέφωνο  :  2555022170

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 
08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 
02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 13:30 
14:40, 16:30, 18:00, 19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της 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: 08:20 - 21:45
ΤΡΙΤΗ: 08:20 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:20 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 08:20 - 21:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:05 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:05 - 21:45 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:45 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:45 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:45 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 20:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ:  07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 20:30

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  08:00
Τρίτη  08:00 
Τετάρτη 08:00-20:00 
Πέμπτη 16:00 
Παρασκευή 16:00
Σάββατο  08:00 
Kυριακή  16:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 17:30
Τρίτη 17:30 
Τεταρτη  17:30
Πέμπτη 07:00 - 19:00 
Παρασκευή 19:00
Σάββατο  - 17:30
Kυριακή  19:00

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479

ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844

ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646

ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  

Αεροδρόμιο:          25510-89300

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   

Ι.Κ.Α. 25510-84611

ΕΚΑΒ 25510-89370

ΔΕΗ 25510-53529

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 (έναντι Δημ. Βι-
βλιοθήκης) ✆2551029022

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τσιάτσιου - Γκεντσίδη Δήμητρα Αδριανου-
πόλεως 152 ✆2552025800

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Βερονίκη

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, βελτιώνεις την συμπεριφο-
ρά σου στις κοινωνικές σου συνανα-
στροφές, προκειμένου να κάνεις μεγά-
λα βήματα ανέλιξης και να κερδίσεις 
και πάλι τον σεβασμό και τον θαυμα-
σμό του περίγυρου σου!   

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα απέφυγε ρου-
τίνα και πεζή καθημερινότητα, που σε 
έχει ρίξει και κουράσει τον τελευταίο 
καιρό! Την σημερινή ημέρα, προτίμη-
σε να διευρύνεις τους ορίζοντες σου 
και να κάνεις ολοκαινούργια και δια-
φορετικά πράγματα, να αλλάξεις πα-
ραστάσεις, να τολμήσεις καινοτομίες 
και να περάσεις όμορφα!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, ήρθε η ώρα για αποκα-
λύψεις κρυφών εχθρών και αντιπά-
λων, τους οποίους θα αντιμετωπίσεις 
με επιτυχία! Αντιλαμβάνεσαι με ευκο-
λία πλέον τις προθέσεις και τα κρυφά 
κίνητρα των άλλων ανθρώπων, πράγ-
μα που θα σε βοηθήσει να βρεις ση-
μαντικές λύσεις!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Καρκίνε, βελτιώνεις 
διαπροσωπικές σχέσεις και κοινωνικές 
συναναστροφές! Σήμερα είναι η ιδανι-
κή ημέρα, να πλησιάσεις και πάλι ένα 
άτομο, που ενδεχομένως στο παρελ-
θόν είχατε παρεξηγηθεί ή τσακωμούς!  

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, ήρθε η στιγμή να ασχο-
ληθείς με λεπτομέρειες και με πρα-
κτικά θέματα! Η σημερινή ημέρα είναι 
ιδανική, για έναρξη σωστής διατρο-
φής, για αλλαγές στην εμφάνιση σου, 
για εξετάσεις ιατρικές και για γενική 
καθαριότητα! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, προβάλλεις με 
επιτυχία την δημιουργικότητα σου και 
τον λαμπερό εαυτό σου! Έχεις χαρού-
μενη. Κεφάτη, αισιοόδξη και παιχνιδιά-
ρικη προσωπικότητα, χαρακτηριστικά 
που καθιστούν την σημερινή ημέρα 
κατάλληλη, για ψυχαγωγικές εξόδους, 
κοινωνικότητα, δημιουργικότητα και 
απολαύσεις  

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, την σημερινή ημέρα, θα 
καταφέρεις να βελτιώσεις και να εξο-
μαλύνεις τις συγγενικές σου σχέσεις, 
με καλοπροαίρετη συζήτηση! Είσαι πιο 
διαισθητικός απ’ότι συνήθως και έτσι, 
καταλαβαίνεις τις προθέσεις των άλ-
λων, από την αρχή!   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Σκορπιέ, ετοιμάσου 
για ευχάριστες ειδήσεις και νέα! Επί-
σης, σχέσεις και συναναστροφές με 
αδέρφια, γείτονες και γνωστούς, βελ-
τιώνονται, εξομαλύνονται και ενδυνα-
μώνονται!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα επικεντρώνεσαι 
τα κεκτημένα σου και κυρίως στις αξίες 
σου! Οι ευκαιρίες για να τα προστα-
τέψεις και να έχεις εποικοδομητικές 
εξελίξεις, θα είναι πολλές και ίσως έρ-
θουν μέσα από ορισμένες συγκυρίες 
και καταστάσεις!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα με την Σελήνη 
στο δικό σου ζώδιο, ανακτάς αυτοπε-
ποίθηση, δυναμικότητα και ικανότητα 
να διεκδικήσεις και να πετύχεις στό-
χους και νέα ξεκινήματα! Η αισιοδοξία 
σου αυξάνεται και η εμπιστοσύνη στον 
εαυτό σου ενδυναμώνεται! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα είσαι σίγου-
ρα διαισθητικός! Παραδόξως να επιλέ-
ξεις σήμερα την μοναξιά σου και ταυ-
τόχρονα να γίνεις πιο μυστικοπαθής! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα είναι η κατάλ-
ληλη ημέρα, για κοινωνικότητα και 
ενασχόληση με τον φιλικό τομέα! 
Αξιολογείς σωστά τις φιλίες σου και 
οριοθετείς!

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 
25510 24222

Έληξε το γάλα; Να τι μπορείτε 
να το κάνετε

Σε γλυκά
Βασική προϋπόθεση είναι να μην 

έχουν περάσει πολλές μέρες από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Αν 
λοιπόν έχετε γάλα ληγμένο 2-3 ημερών, 
μπορείτε να φτιάξετε κέικ ή ρυζόγαλο. 
Το γάλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά ψή-
νεται ή βράζει σε υψηλή θερμοκρασία, 
πότε δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία.

Για τον καθαρισμό των επίπλων
Ανακατέψτε το γάλα που έχει λήξει 

με λίγο ξύδι και έχετε ένα «πανίσχυρο» 
καθαριστικό. Με ένα πανί περάστε τις 
μεγάλες επιφάνειες, χωρίς σκαλίσματα, 
με αυτό το μείγμα ενώ μόνο με το γάλα 
( χωρίς το ξύδι) μπορείτε να καθαρίσετε 
και τα ασημικά σας.

Για καθαρισμό προσώπου

Απλώστε με λίγο βαμβάκι το ληγμένο 
γάλα στο πρόσωπό σας, όσες περισσότε-
ρες φορές μπορείτε. Παράλληλα, κάντε 
μερικές κομπρέσες στην περιοχή κάτω 
από τα μάτια με το βαμβάκι και αφήστε 
το για μερικά λεπτά. Ξεπλύντε το πρό-
σωπό σας με κρύο νερό και ενυδατώστε 
την επιδερμίδα σας με μια κρέμα.

Για τα λουλούδια
Ορισμένα λουλούδια, όπως οι τρια-

νταφυλλιές «δυναμώνουν» με το γάλα. 
Κάθε φορά λοιπόν που θα έχετε ληγμένο 
γάλα, μην ξεχνάτε να ποτίζετε την τρια-
νταφυλλιά σας.

Για να αφαιρέσετε το λεκέ από με-
λάνι στο ύφασμα

Μουλιάστε στο ληγμένο γάλα το λε-
ρωμένο σας ύφασμα για ένα βράδυ και 
ξεπλύνετε καλά την επόμενη μέρα. Τρί-
βετε με απορρυπαντικό πλυντηρίου ή 
πιάτων, τοποθετείτε το ρούχο στο πλυ-
ντήριο, και ο λεκές έχει εξαφανιστεί.

 ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω ύγειας, ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ επι-
χείρηση ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙ-
ΟΥ σε λειτουργία. Πλήρως εξοπλισμένη και 
λειτουργική, 10ετούς συνεχούς λειτουργίας, 
με σταθερή πελατεία, κοντά στη Λεωφόρο 
Δημοκρατίας και παραδίπλα στο σούπερ 
μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗΣ. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις . 
Τηλ 6983520687 και ώρες 08:00 -14:00
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Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου 
αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Fuel Pass 2 για το νέο 
επίδομα βενζίνης που θα φθάσει τα 100 
ευρώ συνολικά για τους μήνες Ιούλιο, 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτο-
ποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα 
μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο δια-
θέτει επί του οχήματος και της μοτοσυ-
κλέτας – μοτοποδηλάτου πλήρη κυριό-
τητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής 
δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να 
δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέ-
τα – μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα 
– μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφο-
ρία, να είναι ασφαλισμένο και να μην 
οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορί-
ας.Η πίστωση της επιδότησης

Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 
πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία 
του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία 
της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» 
(ΚτΠ Μ.Α.Ε.) μέσω ειδικής εφαρμογής 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
μόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) που 
δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., που 
εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, στον δικαιούχο:

• σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που 
εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν 
από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπι-

στωτικό οργανισμό, κατά την έννοια 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 
4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα, ή σε 
τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο 
δικαιούχος για την αίτηση

Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικο-
ποιηθεί με τους προσωπικούς κωδι-
κούς του – διαπιστευτήρια της Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 
24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρ-
χεται στην εφαρμογή και αιτείται είτε 
την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω 
χρηματικού ποσού σε αυτήν είτε την πί-
στωση στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιρο-
ποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, 
ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού 
τηλεφώνου και τον αριθμό του προσω-
πικού τραπεζικού λογαριασμού του. Για 
τον σκοπό της επαλήθευσης των προ-
ϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφορι-
ακό σύστημα της εφαρμογής διαλει-
τουργεί με τα απαραίτητα μητρώα και 
ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο και 
το Μητρώο Αυτοκινήτων της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για 
έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης 
οχήματος και μοτοσικλέτας, ασφάλισης 
και πληρωμής τελών κυκλοφορίας. Ο 
δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτη-
ση, είτε για την έκδοση της ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας είτε για την πίστωση 
στον τραπεζικό του λογαριασμό και στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Πώς βγάζω ψηφιακή κάρτα 
Fuel Pass 2

Η διαδικασία για την έκδοση ψηφι-
ακής κάρτας είναι η εξής:

• Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας οι δικαιούχοι αιτούνται την έκδο-

ση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην 
οποία πιστώνεται το ποσό της οικονο-
μικής ενίσχυσης. Η ψηφιακή κάρτα εκ-
δίδεται από τράπεζα

• Η είσοδος του δικαιούχου στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω gov.gr 
πραγματοποιείται με τους κωδικούς 
taxisnet

• Μετά την είσοδό του στην εφαρμο-
γή ο αιτών συμπληρώνει και επικαιρο-
ποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, 
ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό 
του κινητού τηλεφώνου, και αιτείται 
την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας και την πίστωση του σχετικού 
ποσού σε αυτήν.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης 
και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του 
ως δικαιούχου, η Κοινωνία της Πληρο-

φορίας διαβιβάζει εγκριτική απόφαση 
στην τράπεζα και εμβάζει αμελλητί το 
χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον 
δικαιούχο.

Power Pass: «Άμεσα οι 
πληρωμές για το επίδομα 
ρεύματος»

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της 
επεξεργασίας των αιτήσεων προκει-
μένου να ξεκινήσουν οι πληρωμές για 
το Power Pass βρίσκεται η κυβέρνηση, 
σύμφωνα με τον Γιάννη Οικονόμου.

«Άμεσα θα υπάρξει η καταβολή των 
χρημάτων στους δικαιούχους», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρω-
σης, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο 
διάστημα θα ανοίξει και η πλατφόρμα 
για τις αιτήσεις του Fuel Pass 2.

Σημειώνεται πως το ποσό της ενί-
σχυσης για το Power Pass υπολογίζεται 
με βάση την συνολική επιβάρυνση από 
την αύξηση του τιμής του ηλεκτρικού 
ρεύματος - αφού αφαιρεθεί το άθροι-
σμα των εκπτώσεων που έλαβαν τα 
νοικοκυριά τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο από το κράτος και τους πα-
ρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους οικιακούς καταναλωτές επι-
στρέφεται, συγκεκριμένα, το 60% του 
αυξημένου κόστους του ηλεκτρικού 
ρεύματος που έχουν χρεωθεί, για λο-
γαριασμούς κύριας κατοικίας που έχουν 
εκδοθεί από την 01/12/2021 έως τις 
31/05/2022 ανεξαρτήτως της περιό-
δου αναφοράς κατανάλωσης του λο-
γαριασμού.

Fuel pass 2: Αντίστροφη 
μέτρηση γiiα τις αιτήσεις 

ΠΩΣ ΒΓΑΖΩ 
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΚΑΡΤΑ   

Power Pass: «Άμεσα 
οι πληρωμές για το 
επίδομα ρεύματος»

Για τις 19 Ιουλίου μετατίθε-
ται η ημερομηνία έναρξης υπο-
βολής των αιτήσεων για ένταξη 
στο υποέργο «Πράσινος Αγρο-
τουρισμός» σύμφωνα με από-
φαση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώρ-
γου Γεωργαντά.

Η ημερομηνία λήξης της υπο-
βολής των αιτήσεων παραμένει 
η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρ-
χεται σε 49.006.000 ευρώ και 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
για την περίοδο 2022-2025.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι 

υποβάλλουν:
- Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμ-

φωνα με το Παράρτημα IV: Αί-
τηση ενίσχυσης) και τον Φάκελο 
Δικαιολογητικών για την έγκρι-
ση της πρότασης (σύμφωνα με 
το Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιο-
λογητικών)

Η αίτηση μαζί με το σύνολο 
των δικαιολογητικών υποβάλ-
λονται με ψηφιακή υπογραφή 
(όπου απαιτείται) στην Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη του Δημοσί-
ου - www.gov.gr - στην ενότη-
τα Γεωργία και κτηνοτροφία / 
Γεωργική Επιχειρηματικότητα, 
αφού πρώτα ο χρήστης κάνει 
εγγραφή.

Που απευθύνεται
Το εν λόγω έργο απευθύνε-

ται ειδικά σε: Υφιστάμενες και 
Υπό Σύσταση ΜΜΕ και μεγάλες 
επιχειρήσεις

Α) Υφιστάμενα Νομικά Πρό-
σωπα (ΜΜΕ και Μεγάλες Επι-

χειρήσεις)
Β) Υπό-σύσταση Νομικά Πρό-

σωπα που ολοκληρώνουν τις 
διαδικασίες σύστασης πριν την 
έκδοση της ατομικής εγκριτικής 
απόφασης ένταξης στο Υποέρ-
γο, ενώ δεν ενισχύονται φυσι-
κά πρόσωπα και ατομικές επι-
χειρήσεις.

 Το πρόγραμμα ενισχύει επεν-
δυτικά σχέδια στον τομέα του 
τουρισμού, τα οποία συνδέουν 
τον πρωτογενή και δευτερογε-
νή τομέα, με τον τριτογενή, δη-
μιουργώντας ένα νέο τουριστι-
κό προϊόν.

 Ο στόχος είναι η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
αναγνωρισιμότητας των προ-
ϊόντων στις αγορές μέσα από 
την τοποθέτησή τους σε σημεία 
προσέλκυσης επισκεπτών - του-
ριστών και την ανάπτυξη δράσε-
ων βιωματικού αγροτουρισμού.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα 
πρέπει να αποδεικνύει τον πα-

ραπάνω στόχο και επιπρόσθετα 
τουλάχιστον έναν από τους πα-
ρακάτω στόχους

α) Η βελτίωση της θέσης του 
αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

β) Η ενσωμάτωση διαδικασι-
ών καινοτομίας και χρήσης νέων 
τεχνολογιών αλλά και διαδικα-
σιών φιλικών προς το περιβάλ-
λον, που περιορίζουν το φαινό-
μενο της κλιματικής αλλαγής.

γ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυ-
ξη και η αποδοτικότερη διαχείρι-
ση των φυσικών πόρων.

δ) Η αύξηση του βαθμού συ-
νεργασίας στον πρωτογενή το-
μέα και η υιοθέτηση της συμβο-
λαιακής γεωργίας.

Ποιοι οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι δύνανται να κρι-

θούν όλα τα νομικά πρόσωπα 
είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις 
μεγάλες επιχειρήσεις, με την επι-
φύλαξη των ειδικότερα οριζόμε-
νων στο κατά περίπτωση εφαρ-

μοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, 
εφόσον πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) Προσφέρουν διατροφή και 
προϊόντα αγροδιατροφής στους 
επισκέπτες, εντός του χώρου 
εγκατάστασης ή και στον τόπο 
παροχής υπηρεσιών βιωματι-
κού τουρισμού της επιχείρησης.

β) Οι Ά ύλες προέρχονται:
αα) Από συμβολαιακή γεωρ-

γία σε ποσοστό κατ' ελάχιστον 
60% κατ' έτος, ή

ββ) Από καθετοποίηση της 
παραγωγικής διαδικασίας σε 
ποσοστό κατ' ελάχιστον 60% 
κατ' έτος.

Η ανωτέρω υποχρέωση, ξε-
κινάει από την ημερομηνία ολο-
κλήρωσης της υλοποίησης της 
επένδυσης και έχει διάρκεια του-
λάχιστον 3 ετών.

Δεν δύνανται να κριθούν δι-
καιούχοι πρόσωπα που λειτουρ-
γούν υπό τη μορφή της εται-
ρείας αστικού δικαίου, νομικές 

μορφές της κοινοπραξίας με 
εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνε-
ταιριστικές Επιχειρήσεις.

Χρηματοδότηση
Τέλος, τα όρια του αιτούμε-

νου προϋπολογισμού κάθε αί-
τησης χρηματοδότησης είναι τα 
ακόλουθα:

- Πολύ μικρές - Μικρές - Με-
σαίες επιχειρήσεις: 500.000,00 
ευρώ (κατώτατος αιτούμενος 
επιλέξιμος προϋπολογισμός)- 
7.500.000,00 ευρώ (ανώτατος 
αιτούμενος επιλέξιμος προϋπο-
λογισμός)

- Μεγάλες επιχειρήσεις: 
500.000,00 ευρώ (κατώτατος 
αιτούμενος επιλέξιμος προϋπο-
λογισμός) -12.500.000,00 ευρώ 
(ανώτατος αιτούμενος επιλέξι-
μος προϋπολογισμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός: 
49.006.000,00 ευρώ

Προϋπολογισμός Ταμείου: 
49.006.000,00 ευρώ.

«Πράσινος Αγροτουρισμός»: 
Ανοίγουν στις 19 Ιουλίου οι αιτήσεις
Ποιοι οι δικαιούχοι. 
Τα δικαιολογητικά 
για την 
χρηματοδότηση
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