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Απεβίωσε ο Σταμάτης 
Τσινάρης

Καθηγητής, φιλόλογος, 
Λυκειάρχης, Δημοτικός 

σύμβουλος
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Με 4 ταινίες 
ολοκληρώνεται η 
κινηματογραφική 
σεζόν στα «Ηλύσια

Το πρόγραμμα προβολών 
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Αγορά ή μακροχρόνια εκμίσθωση 
του κτιρίου της Τράπεζας της 

Ελλάδος από τον Δήμο Αλεξ/πολης

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκδηλώσει ενδιαφέρον και για 
ενοικίαση του κτιρίου για 99 χρόνια. Οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης
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Έβρος : 1.691 κρούσματα κορωνοϊού 
σε μία εβδομάδα, αύξηση κατά 16% 

Αυξήθηκαν και οι νοσηλείες στο ΠΓΝΑ. Αύξηση 22% στο ιικό φορτίο 
στα λύματα της Αλεξανδρούπολης 

� 7

● 14.085 κατοίκους λιγότε-
ρους μετρά ο Έβρος τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια, όπως προ-
έκυψε από τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ για την απογραφή 
του 2021. 

● Ο Έβρος είναι ο νομός που  
καταγράφει τις μεγαλύτερες 
απώλειες σε επίπεδο Περιφέ-
ρειας Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης. Σε όλη την ΠΑΜΘ, η 
μείωση του πληθυσμού είναι 
της τάξης του 7,58%.

● Αναλυτικά οι πίνακες ανά 
Δήμο του νομού αλλά και ανά 
νομό σε επίπεδο Περιφέρειας

● Ακόμη και στην Αλεξαν-
δρούπολη είχαμε μείωση πλη-
θυσμού κατά 1.358 άτομα. 
Κατά 21% μειώθηκε ο πλη-
θυσμός του Δήμου Σουφλίου

● Μειωμένος κατά 3,5% (λι-
γότεροι κατά 383.805 άτο-
μα) φέρεται να είναι ο μόνι-
μος πληθυσμός της Ελλάδας

Επιμελητήριο Έβρου: Ενθαρρύνει Επιμελητήριο Έβρου: Ενθαρρύνει 
γυναίκες εργαζόμενες σε γυναίκες εργαζόμενες σε 
προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο    προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο    

Θρακιώτικες γεύσεις με άρωμα Θρακιώτικες γεύσεις με άρωμα 
θάλασσας προσφέρθηκαν σε θάλασσας προσφέρθηκαν σε 
Αλεξανδρουπολίτες και επισκέπτες   Αλεξανδρουπολίτες και επισκέπτες   

� 1616«Μεθοδεύουν τις εξορύξεις 
χρυσού αγνοώντας το πάνδημο 

''όχι'' των Θρακιωτών»

Άρθρο παρέμβαση της Νατάσας Γκαρά, 
βουλευτή Εβρου του ΣΥΡΙΖΑ  στη ΓΝΩΜΗ
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14.085 λιγότεροι, 
μέσα σε μία δεκαετία, 
οι κάτοικοι του Έβρου � 8, 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
356 π.Χ.
Ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί 
τον Ναό της Αρτέμιδας στην Έφε-
σο, ένα από τα επτά θαύματα του 
κόσμου.

1904
Ολοκληρώνεται ο Υπερσιβηρικός 
Σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει 
από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το 
Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό Ωκεα-
νό. Έχει μήκος 4.607 μίλια.

1925
Ο καθηγητής βιολογίας Τζον Σκό-
ουπς καταδικάζεται σε πρόστιμο 
100 δολαρίων, επειδή διδάσκει 
στους μαθητές του σε Λύκειο της 
πόλης Ντέιτον του Τενεσί τη Θε-
ωρία της Εξέλιξης του Κάρολου 
Δαρβίνου.

1928
Ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται 
αήττητος από τα ριγκ, σε ηλικία 
30 χρόνων.

1950
Η Βουλή παραπέμπει στο Ειδικό 
Δικαστήριο (Υπουργοδικείο) τον 
τέως υπουργό Μεταφορών Πάνο 
Χατζηπάνο με την κατηγορία της 
απιστίας κατά του Δημοσίου σχε-
τικά με σκάνδαλο μεταφοράς των 
καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 
1951 θα καταδικασθεί σε δύο μή-
νες φυλάκιση με τριετή αναστολή.

1965
Μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της 
Αθήνας κατά της κυβέρνησης των 
«Αποστατών» αντιμετωπίζεται από 
την αστυνομία με δακρυγόνα και 
γκλομπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρο-
νος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας 
στη συμβολή των οδών Σταδίου και 
Εδουάρδου Λο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1816
Πάουλ Γιούλιους Φον Ρόιτερ, (Ίσ-
ραελ Μπιρ Γιοσαφάτ το πραγματικό 
όνομά του), γερμανός δημοισογρά-
φος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του 
πρακτορείου ειδήσεων «Ρόιτερς» 
(Reuters). (Θαν. 25/2/1899)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1965
Σωτήρης Πέτρουλας, έλληνας φοι-
τητής και στέλεχος της Νεολαίας 
Λαμπράκη. Σκοτώθηκε κατά τη 
διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης 
κατά της Αποστασίας στην Αθήνα. 
(Γεν. 1942)

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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Ανατολή - 06:03
Δύση - 20:43
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Κέντρα για 6.000 παράνομους μετανάστες στον 
Έβρο

21
ΙΟΥΛ
2012

34

18...37

Τη δημιουργία υποδομών - βλέπε κέντρων κρά-
τησης μεταναστών - ικανών να φιλοξενήσουν από 
5.000 έως 6.000 άτομα, σχεδιάζει η κυβέρνηση. 
Κάτι το οποίο ανακοίνωσε ο Θρακιώτης Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης μιλώντας σε 
ημερίδα με θέμα: «Διπλή πρόκληση: Οικονομική 
κρίση και Μετανάστευση». «Έχουμε την πολιτική 
βούληση να δημιουργήσουμε κλειστούς χώρους 
υποδοχής και φιλοξενίας λαθρομεταναστών, πα-
ρά τις κοντόφθαλμες αντιδράσεις», είπε . Γί αυτό 
το σκοπό, όπως τόνισε, θα χρησιμοποιηθούν κατά 
προτεραιότητα εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα του 
Ελληνικού Στρατού. «Για την ορθή λειτουργία του 
συστήματος χρειάζεται να δημιουργηθούν χώροι 
υποδοχής όσων λαθρομεταναστών συλλαμβά-
νονται και υποβάλλουν αίτηση ασύλου», είπε ο κ. 
Στυλιανίδης. «Χρειάζονται εγκαταστάσεις για πε-
ρίπου 5.000 - 6.000 άτομα στον Έβρο και τουλά-
χιστον 30.000 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη».
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Συγκλονιστικό στιγμιότυπο από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική. Οι άντρες της ΕΛΑΣ και του Πυρο-
σβεστικού Σώματος χρειάστηκε να απομακρύνουν από το σπίτι της μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είχε κινη-
τικά προβλήματα. Την έβγαλαν από το σπίτι και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο πάνω σε μια καρέκλα, αφού 
προηγουμένως έσπασαν τις πόρτες τους σπιτιού για να μπουν μέσα. 

Η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύ-
ξηση του ρεύματος για τις επι-
χειρήσεις και τρίτη χειρότερη 
για τα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα 
έχουμε την ακριβότερη βενζίνη 
σε όλη την Ευρώπη, με μισθούς 
υποδιπλάσιους άλλων ευρωπα-
ϊκών χωρών..  

Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Είπαν

Θέλω να υπογραμμίσω την 
προτεραιότητα προσβάσεως 
την οποία παρέσχε η κυβέρνη-
σή σας στις δυνάμεις μας στο 
λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως, 
πρόσβαση που μας επιτρέπει 
να συνεχίσουμε να παρέχουμε 
τη στρατιωτική μας υποστήριξη 
στην Ουκρανία  .

Λ. ΟΣΤΙΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΗΠΑ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 92 
ετων ο Σταμάτης Τσινάρης. Συνταξι-
ούχος καθηγητής φιλόλογος και λυ-
κειάρχης στο παλιό κλασικό λύκειο 
της Αλεξανδρούπολης, διετέλεσε δη-
μοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της 
ΔΗΤΕΑ επί δημαρχίας Αρβανιτίδη, άν-
θρωπος ευγενής, προσηνής, αξιοσέ-
βαστος. Όπως αναφέρει ο κ. Γιάννης 
Μαλκίδης σε αναφορά του, αποτέλε-
σε εμβληματική φυσιογνωμία στα τε-
κταινόμενα των μαθητικών τους χρό-
νων, πολλών μεγαλύτερων σε ηλικία 
συμπολιτών μας.

Ο φιλόλογος συνταξιούχος εκπαι-
δευτικός κ. Σταμάτης Τσινάρης, έγινε 
ευρύτερα γνωστός, στην εκπαιδευτική 
κοινότητα, αφού διετέλεσε, μεταξύ άλ-
λων, Διευθυντής του Κλασικού Λυκείου 
Αλεξανδρούπολης, Γυμνασιάρχης στο 
3ο Γυμνάσιο, Προϊστάμενος Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (αρχές δεκαετί-

ας του 1990). Ενεργός και με μεγάλη 
συμμετοχή στα κοινά της πόλης αφού 
επί σειρά ετών εκλεγόταν δημοτικός 
σύμβουλος.

Γ.Π.

Απεβίωσε ο Σταμάτης Τσινάρης

Αριθμοί και στατιστική
• 2012: 472.603 καμμένα στρέμματα 

δασικών εκτάσεων 
• 2013: 228.588 καμμένα στρέμματα 

δασικών εκτάσεων 
• 2014: 189.283 καμμένα στρέμματα 

δασικών εκτάσεων 
• 2015: 162.961 καμμένα στρέμματα 

δασικών εκτάσεων 
• 2016: 302.000 καμμένα στρέμματα 

δασικών εκτάσεων 
• 2017: 235.000 καμμένα στρέμματα 

δασικών εκτάσεων 
• 2018: 88.980 καμμένα στρέμματα δα-

σικών εκτάσεων 
• 2019: 120.450 καμμένα στρέμματα 

δασικών εκτάσεων 
• 2020: 167.000 καμμένα στρέμματα 

δασικών εκτάσεων
• 2021: 1.300.000 καμμένα στρέμματα 

δασικών εκτάσεων (!!!!* το χειρότερο 
των τελευταίων 13 ετών)
**μέσος όρος 2009-2019 τα 259.500 

στρέμματα 
ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ 

ΑΤΟΜΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ 
ΠΟΣΤΑ; 

(Στοιχεία ευρωπαϊκό σύστημα 
European Forest Fire Information 
System (EFFIS) & WWF)

Γ.Π.

«Η Ειδική Γραμματεία για την Προστα-
σία των Ζώων Συντροφιάς κάνει έκκληση 
σε όλους τους πολίτες να μην εγκαταλεί-
πουν τα ζώα τους, αβοήθητα, δεμένα και 
εγκλωβισμένα. Κάθε ζωή έχει αξία». Το 
μήνυμα αυτό που αναγκάστηκε να εκ-
πέμψει η Ειδική Γραμματεία για την Προ-
στασία των Ζώων, λόγω των πυρκαγιών 
στην Αττική, συνιστά μία τεράστια αποτυ-
χία του ανθρώπινου είδους. Πώς μπορεί 
κανείς, όσο κι αν κινδυνεύει, να εγκατα-
λείψει ένα αθώο πλάσμα στο έλεος της 

καταστροφής; Και μάλιστα, πολλές φορές 
δεμένο ή χωρίς κανένα τρόπο διαφυγής 
για να σώσει, έστω, το ίδιο τον εαυτό του; 
Μία παράλληλη, αδιανόητη, τραγωδία…
Κ.Η. 

Παράλληλη 
τραγωδία 

Τράπεζες: Ένα βήμα πριν το τέλος 
των γκισέ

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσουν πο-
λύ σύντομα οι τραπεζικές συναλλαγές στον 
γκισέ, καθώς βασικός στόχος της υλοποιού-
μενης στρατηγικής του πιστωτικού συστήμα-
τος είναι η ώθηση των πελατών στα ψηφιακά 
δίκτυα (ATMs, e-banking και mobile banking) 
μέσω των οποίων πραγματοποιείται ήδη το 
σύνολο σχεδόν των συναλλαγών.

Όπως εξηγούν στο NEWS 24/7 τραπεζικές 
πηγές «καθολικά το πιστωτικό σύστημα είναι 
αποφασισμένο να μεταφέρει - και μάλιστα 
σχετικά άμεσα - τις καθημερινές συναλλα-
γές, όπως καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές 
και πληρωμές από το γκισέ στα ATMs εντός 
του καταστήματος. Μάλιστα, σε πολλές πε-
ριπτώσεις ήδη σήμερα οι συναλλαγές αυτές 
δεν γίνονται πλέον στο γκισέ, με τους τραπε-
ζοϋπαλλήλους να κατευθύνουν τους πελά-
τες απευθείας στα ηλεκτρονικά μηχανήματα.

Στόχος είναι οι επισκέψεις των πελατών 
στα καταστήματα να περιοριστούν σημαντικά 
και να έχουν περισσότερο συμβουλευτικό και 
λιγότερο διαδικαστικό χαρακτήρα.
News247.gr

Πέφτουν οι άνεμοι και έρχεται 
πολυήμερος καύσωνας  

Σε τροχιά καύσωνα μπαίνει η χώρα, αφού 
κοπάσουν οι θυελλώδεις άνεμοι από την 
Πέμπτη.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση 
του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Παναγιώτη 
Γιαννόπουλου, όταν θα αρχίσουν να εξα-
σθενούν, θα ξεκινήσει να ανεβαίνει η θερ-
μοκρασία.

Πιο αναλυτικά, από την Παρασκευή η 
θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά και 
θα ξεπεράσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι 
υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν του-
λάχιστον για τρεις ημέρες. Δηλαδή από Πα-
ρασκευή μέχρι και μετά το Σαββατοκύριακο 
οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, αλλά όχι 
ακραίες, όπως λέει.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, 
«δεν θα πρόκειται για έναν ακραίο καύσω-
να, αλλά για έναν τυπικό καύσωνα για το 
ελληνικό καλοκαίρι με τις θερμοκρασίες 
πιο υψηλές στα δυτικά ηπειρωτικά εκεί το 
θερμόμετρο λίγο πάνω από τους 40 βαθ-
μούς Κελσίου».
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Στους «Μύλους Θράκης» υλο-
ποιήθηκε η πρώτη δράση ευαι-
σθητοποίησης των εργαζόμενων 
γυναικών σχετικά με τη σπουδαι-
ότητα του προληπτικού γυναικο-
λογικού ελέγχου. Πρόκειται για μια 
κοινή δράση του Επιμελητηρίου 
Έβρου και του Συλλόγου Καρκι-
νοπαθών και Φίλων Έβρου «Συ-
νεχίΖΩ», που προέκυψε μέσα από 
το πρόσφατο Μνημόνιο Συνερ-
γασίας που έχουν υπογράψει οι 
δύο φορείς. 

Στο πλαίσιο της δράσης, δέκα 

εργαζόμενες των «Μύλων Θράκη» 
υποβλήθηκαν σε ολοκληρωμένο 
γυναικολογικό έλεγχο που διενερ-
γήθηκε από τους ανθρώπους και 
την Κινητή Μονάδα του Συλλόγου 
«ΣυνεχίΖΩ» και υπό την εποπτεία 
της γυναικολόγου κας Κουτλάκη. 

Ο «ΣυνεχίΖΩ» εδώ και χρόνια 
επιδίδεται σε έναν αγώνα ευαι-
σθητοποίησης του γενικού πληθυ-
σμού σχετικά με τη σπουδαιότητα 
των προληπτικών εξετάσεων, με 
έμφαση στο θέμα του καρκίνου, 
αλλά όχι μόνο. 

«Το Επιμελητήριο Έβρου, ανα-
γνωρίζοντας τη σπουδαία δράση 
του ‘ΣυνεχίΖΩ’, αλλά και την εν 
γένει σημασία της πρόληψης, συ-
μπράττει με τον Σύλλογο και προ-
σφέρει στα μέλη του τη δυνατό-
τητα υποβολής σε προληπτικούς 
ιατρικούς ελέγχους. Πέρα από τις 
υψηλής ποιότητας ιατρικές εξετά-
σεις, που ευχόμαστε να έχουν πά-
ντα καλά αποτελέσματα, η δράση 
εξυπηρετεί και έναν ακόμη στόχο: 
αυτόν της ευαισθητοποίησης του 
πληθυσμού γύρω από την υγεία 

και την προσοχή που πρέπει να 
δίνουμε όλοι και όλες στα σώμα-
τά μας. Ευχαριστώ θερμά τον ‘Συ-
νεχίΖΩ’, το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τα μέλη του και παραμένου-
με στη διάθεσή τους με οποιοδή-
ποτε τρόπο και πρόσφορο μέσο», 
δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Έβρου, Χριστόδου-
λος Τοψίδης. 

Η δράση θα υλοποιηθεί και σε 
άλλες επιχειρήσεις του Έβρου κα-
τόπιν σχετικών συνεννοήσεων. 

Δράση ευαισθητοποίησης 
στις προληπτικές εξετάσεις 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΒΡΟΥ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΙΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ                      
          
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Καρκινοπαθών και Φίλων Έβρου 
«ΣυνεχίΖΩ» 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος 
του Δήμου Διδυμοτείχου συ-
νέχισε την αναβάθμιση του 
δικτύου ανακύκλωσης, προ-
μηθεύοντας 50 μπλε κάδους 
οι οποίοι θα τοποθετηθούν 
στον κεντρικό ιστό της πόλης 
όπως επίσης και σε κοινότη-
τες που έχουν ανάγκη.

“Στόχος μας είναι να βελ-
τιώσουμε τόσο τα ποσοτικά 
όσο και τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά της ανακύκλωσης και 
η επίτευξη του θα είναι κα-
θοριστική για την καθημερι-
νότητα μας” αναφέρεται στη 
σχετική ανακοίνωση του Δή-
μου.

Στους μπλε κάδους 
πετάμε μόνο 
συσκευασίες από:
• Χαρτί
• Γυαλί (όχι σπασμένα γυα-

λιά)
• Πλαστικό
• Αλουμίνιο
• Λευκοσίδηρο

Αδειάζουμε τις σακούλες 
ανακύκλωσης, δηλαδή πετά-
με απορρίμματα χωρίς τη σα-

κούλα ή με τη σακούλα ανοι-
χτή γιατί έτσι διευκολύνουμε 
τη διαλογή που ακολουθεί.

Φροντίζουμε όλες οι συ-

σκευασίες που πετάμε στον 
μπλε κάδο να είναι άδειες, 
χωρίς περιεχόμενο. Δεν πε-
τάμε ποτέ οργανικά ή άλλα 
σκουπίδια. Ένα λάθος σκου-
πίδι, αχρηστεύει την ανακύ-
κλωση ολόκληρου του κά-
δου!

Θα τοποθετηθούν στον κεντρικό ιστό της 
πόλης όπως επίσης και σε κοινότητες

To 2021, 5.460 ανήλικοι 
συνελήφθησαν για τη διά-
πραξη διαφόρων αδικημάτων 
(ανθρωποκτονίες, σωματικές 
βλάβες, βιασμούς, κλοπές, δι-
αρρήξεις, ληστείες κ.ά.) που 
αποτελούν το 5% του ποσο-
στού των συνολικών συλλή-
ψεων (ενηλίκων κι ανηλίκων) 
για διάφορες μορφές εγκλη-
ματικότητας κι άλλων παρά-
νομων ενεργειών! Δηλαδή 
κάθε ημέρα συλλαμβάνονται  
από την ΕΛ.ΑΣ. 15 ανήλικοι 
για κάποιας μορφής εγκλη-
ματική ενέργεια. Σημειώνεται 
ότι το 2021 συνελήφθησαν 
και 8.560 νεαροί ηλικίας 18-
20 ετών για διάφορες παρα-
νομίες, ενώ η ηλικιακή ομάδα 
που θεωρείται ότι έχει τη με-
γαλύτερη συμμετοχή στις κά-
θε μορφής εγκληματικές ενέρ-
γειες είναι εκείνη των 35-44 
ετών (συνελήφθησαν το 2021 
26.673 άτομα της συγκεκριμέ-
νης ηλικίας) με ποσοστό 23% 

του συνόλου.
Από τους 5.460 ανήλικους 

συλληφθέντες μέχρι 18 ετών 
οι περίπου οι 300 ήταν ηλικί-
ας 7-12 ετών. Δηλαδή περί-
που κάθε ημέρα συλλαμβά-
νεται ένα αγόρι ή ένα κορίτσι 
σε αυτή την «άγουρη» ηλι-
κία για κάποιο αδίκημα. Από 
τους 5.460 συλληφθέντες που 

δεν είχαν ενηλικιωθεί οι 1.909 
συνελήφθησαν στην Αττική, 
οι 489 στη Θεσσαλονίκη, οι 
472 στην Πελοπόννησο, οι 
464 στη Δυτική Ελλάδα και 
οι 404 στην Ανατολική Μα-
κεδονία και τη Θράκη όπου 
εντυπωσιάζει ο αριθμός πα-
ραβατικότητας ανηλίκων, με το 
δεδομένο ότι ο πληθυσμός της 
συγκεκριμένης περιοχής προ-
σεγγίζει τους 600.000 κατοί-
κους, ενώ της Πελοποννήσου 
φέρ’ ειπείν προσεγγίζει τους 
1.100.000 κατοίκους.
In.gr

404 στο σύνολο ανήλικα 
παιδιά συνελήφθησαν στην 
περιφέρεια ΑΜΘ το 2021!

Πανελλαδικά κάθε ημέρα συλλαμβάνονται  
από την ΕΛ.ΑΣ. 15 ανήλικοι για κάποιας 
μορφής εγκληματική ενέργεια

Διδυμότειχο: 50 νέοι 
κάδοι ανακύκλωσης
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Της Κικής 
Ηπειρώτου

Τη δυνατότητα να εξε-
ταστεί το ενδεχόμενο μα-
κροχρόνιας μίσθωσης του 
κτιρίου της Τράπεζας της Ελ-
λάδος από τον Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης και όχι μό-
νο η περίπτωση αγοράς του, 
έλαβε το Δημοτικό Συμβού-
λιο στην έκτακτη συνεδρία-
σή του το μεσημέρι της Τε-
τάρτης 20/7. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης αναφέρθηκε εκ νέ-
ου στη μεγάλη ευκαιρία που 
συνιστά για το Δήμο η πρό-
θεση της τράπεζας να που-
λήσει το ακίνητό της έναντι 
ποσού 1,4 εκ ευρώ, προκει-
μένου να χρησιμοποιηθεί 
από τον Δήμο για πολιτιστι-
κούς σκοπούς. Όπως σημεί-
ωσε, συμφέρει στο Δήμο η 
αγορά αυτή, τόσο κοινωνικά, 
όσο και οικονομικά, (όπως 
είπε, σύμφωνα και με την τε-
λευταία απογραφή, αντιστοι-
χεί ποσό 19 ευρώ σε κάθε 
δημότη για τη συγκεκριμένη 
αγορά), επισημαίνοντας για 
ακόμη μία φορά ότι η τα-
κτική της Τράπεζας είναι να 
δίνει προτεραιότητα σε φο-
ρείς της αυτοδιοίκησης και 
του δημοσίου για την πώ-
ληση των ακινήτων της, και 
στη συνέχεια να απευθύνεται 
στην ελεύθερη αγορά. Αυτό 
τον ισχυρισμό αντέκρουσε 
στην συνέχεια ο επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης 
Βαγγέλης Λαμπάκης, ο οποί-
ος σημείωσε πως σε επαφή 
που είχε ο ίδιος με εκπρόσω-
πο της ΤτΕ, του αναφέρθηκε 
πως η Τράπεζα θα επιλέξει 
την πλέον συμφέρουσα οικο-
νομική προσφορά, από όπου 
κι αν αυτή προέλθει. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 
της αντιπολίτευσης κατέθε-
σαν στη συνέχεια μία σειρά 
από προβληματισμούς και 
ερωτήματα, αναφορικά με 
τις λεπτομέρειες της εισή-
γησης και της απόφασης που 
κλήθηκε να λάβει το όργανο, 
καταθέτοντας προτάσεις για 
άλλους χώρους στους οποί-
ους θα μπορούσε να επενδύ-
σει ο Δήμος, όπως οι απο-
θήκες της ΚΥΔΕΠ, ο μύλος 
Μασούρα και το δικαστικό 
μέγαρο, ώστε να αξιοποιη-
θούν ως  χώροι πολιτισμού. 
Έγιναν ακόμη ερωτήματα 
αναφορικά με το αν υπάρ-
χει αναλυτικό πλάνο για την 
αξιοποίηση του κτιρίου, για 

τη δυνατότητα και το κόστος 
των τροποποιήσεων που θα 
πρέπει να γίνουν στους χώ-
ρους του , καθώς και για την 
οικονομική δυνατότητα του 
Δήμου να ανταποκριθεί σε 
μία τέτοια αγορά. Όπως πα-
ραδέχθηκε, πάνω σε αυτό, η 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Ελένη Ιντζεπελίδου, είναι 
δύσκολο να βρεθούν στην 
παρούσα χρονική συγκυρία 
τα πρώτα 350.000 ευρώ, 
που αντιστοιχούν στην 1η 
δόση για την αγορά, εφόσον 
αποφασιστεί η αγορά του 
ακινήτου, ωστόσο πιθανοί 
τρόποι εξεύρεσης του ποσού 
αυτού είναι είτε να υπάρ-
ξουν εκπτώσεις από έργα και 
προμήθειες, είτε μέσα από 
έκτακτη κρατική επιχορήγη-
ση, είτε μέσα από δανεισμό 
από το ταμείο παρακαταθη-
κών και δανείων. Για το  θέ-
μα του δανείου εκφράστη-
καν προβληματισμοί από την 
αντιπολίτευση, τόσο για το 
εάν θα πρέπει να επιβαρυν-
θούν οι δημότες με ακόμη 
ένα δάνειο, όσο κι εάν θα 
δεχθεί το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων να χορη-
γήσει δάνειο την στιγμή που 
ο Δήμος, από την επένδυσή 
του αυτή, δεν θα έχει κανέ-
να έσοδο. Επιπλέον, τέθηκε 
το ζήτημα της δυνατότητας 
κάλυψης του λειτουργικού 
κόστους ενός τέτοιου κτιρί-
ου, από τον Δήμο, εφόσον 
αποκτήσει το τεράστιο αυτό 
ακίνητο (πάνω από 1000 τμ). 

Ο Δήμαρχος σημείωσε 
από την πλευρά του πως 
εφόσον το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, σε δεύτερη φάση, 
κρίνει πως το κτίριο θα πρέ-
πει να χρησιμοποιηθεί όχι 
μόνο ως χώρος πολιτισμού, 
αλλά και για στέγαση διοικη-
τικών υπηρεσιών του Δήμου 
ή ακόμη και για τις ανάγκες 
του δικαστικού μεγάρου και 
του ειρηνοδικείου, αυτό είναι 

κάτι που μπορεί να διερευ-
νηθεί στη συνέχεια. Επισή-
μανε ακόμη τον κίνδυνο να 
καταλήξει το κτίριο σε ιδιώ-
τη που από την στιγμή που 
υπάρχει αυτή η δυνατότη-
τα, θα μπορεί να σηκώσει 
κι άλλους ορόφους και να 
το καταστρέψει. Επανέλαβε 
ότι η ΤτΕ θέλει στην παρού-
σα φάση μία απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου ότι 
επιθυμεί να το αγοράσει και 
το χρονικό περιθώριο είναι 
ως τέλη του μήνα καθώς το 
ΔΣ της τράπεζας λαμβάνει 
την καλοκαιρινή του άδεια 
περίπου ως μέσα Σεπτέμβρη 
και το θέμα, για αυτό το διά-
στημα, θα «παγώσει».

Ο κ. Λαμπάκης, αφού κα-
τηγόρησε τον Δήμαρχο ότι 
δεν του παραδόθηκε, παρά 
το αίτημά του, όλη η αλλη-
λογραφία με τη διοίκηση της 
Τράπεζας, πρότεινε να υπάρ-
ξει στην απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου η προσθή-
κη ότι το σώμα ενδιαφέρεται 
και για μακροχρόνια μίσθω-
ση για 99 έτη και όχι μόνο 
για αγορά, ώστε σε δεύτερη 

φάση να ασκηθεί πίεση για 
να επιτευχθεί η μακροχρόνια 
μίσθωση με τίμημα που θα 
αποφασιστεί εν καιρώ.

Ο επικεφαλής της παρά-
ταξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτο-
διοίκηση» Βαγγέλης Μυτιλη-
νός σημείωσε ότι θα πρέπει 
να μπει η επιλογή της μα-
κροχρόνιας μίσθωσης στην 
απόφαση και να μην ληφθεί 
απόφαση με το πιστόλι στον 
κρόταφο, αλλά μέσα από δι-
άλογο και συνεννόηση. 

Η σύμβουλος της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» Νίκη Δραμα-
νίδου επισήμανε ότι η διαδι-
κασία ήταν πολύ βιαστική κι 
ότι θα πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη οι ανάγκες του 
δήμου για χώρους που πρέ-
πει να αναπτυχθούν και να 
αξιοποιηθούν στην κατεύ-
θυνση στήριξης συλλόγων, 
ομάδων και φορέων. Σημεί-
ωσε ότι η ΤτΕ έχει στηριχθεί 
από τον λαό και έχει τερά-
στια κέρδη, εδώ και δεκαετί-
ες και ότι κανονικά θα έπρε-
πε το κτίριο να παραχωρηθεί 
δωρεάν στο Δήμο, ή έστω με 
ένα συμβολικό αντίτιμο. Ση-

μείωσε πως η παράταξη θα 
ψηφίσει αρνητικά και πρότει-
νε, εφόσον ο Δήμος έχει τα 
350.000 ευρώ για το 2022 
να προχωρήσει σε μείωση 
των δημοτικών τελών.

Ο ανεξάρτητος Παύλος 
Μιχαηλίδης σημείωσε πως 
όπως ανέφερε και ο πρώην 
δημαρχος Φερών Γιώργος 
Ούστογλου, με την κίνηση 
αυτή, είναι σαν να επιβρα-
βεύει ο Δήμος την Τράπε-
ζα, την στιγμή που ο Έβρος 
διαρκώς αποψιλώνεται από 
υποκαταστήματα και υπη-
ρεσίες. Σημείωσε πως δεν 
θα πρέπει να πέσουμε σαν 
τα κοράκια για να αποκτή-
σουμε το κτίριο, το οποίο, 
όπως είπε μας ενδιαφέρει, 
«αλλά χρειάζεται μία πολι-
τική βαρύτητα σε αυτό που 
λέμε προς τα έξω». 

Πρότεινε και πάλι να συ-
μπεριληφθεί η επιλογή της 
μακροχρόνιας μίσθωσης 
στην απόφαση.

Ο ανεξάρτητος Δημή-
τρης Κολιός επισήμανε ότι 
επικρατεί ένα κομφούζιο με 
αλλαγές επί των εισηγήσεων 

και με άλλα ανοιχτά θέματα 
που διαχειρίζεται προσωπι-
κά ο Δήμαρχος όπως το Αλ-
τιναλμάζη, η δυτική χερσαία 
ζώνη και το δικαστικό μέγα-
ρο, για τα οποία δεν δίνονται 
απαντήσεις και δεν υπάρχει 
ενημέρωση. 

Σημείωσε πως η εισήγη-
ση – απόφαση θα πρέπει 
να διαμορφωθεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να  διασφαλίζει  
το Δημοτικό Συμβούλιο και 
την ανταποδοτικότητα  προς 
τους πολίτες, ζητώντας να 
προστεθεί η δυνατότητα μα-
κροχρόνιας μίσθωσης. Ο Δή-
μαρχος ανέφερε τέλος ότι η 
Τράπεζα του διεμήνυσε στις 
επαφές που είχαν ότι δεν εν-
διαφέρεται να παραχωρήσει 
το κτίριο για μακροχρόνια 
μίσθωση, αλλά, όπως είπε, 
οφείλει να το προσθέσει ως 
επιλογή.

Τελικώς, το σώμα ενέκρι-
νε με πλειοψηφία την εισή-
γηση για μίσθωση ή αγορά 
του κτιρίου. 32  σύμβουλοι 
ψήφισαν υπέρ, 2 κατά και 
2 απουσίαζαν από την ψη-
φοφορία.

Αγορά ή μακροχρόνια εκμίσθωση 
του κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος 
από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ       
                               
Οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Basamentchi (ΜΠΑΣΑΜΕΝΤΣΚΙ) Nicolae Rafael (ΝΙΚΟΛΑΕ- ΡΑΦΑΕΛ) του Sorin 
(ΣΟΡΙΝ) και της Melinda (ΜΕΛΙΝΤΑ) το γένος Georgescu (ΓΚΕΟΡΓΚΕΣΚΟΥ) που 
γεννήθηκε στο Timisoara (ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) και κατοικεί στο Timisoara 
(ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) και η Coceala (ΚΟΤΣΕΑΛΑ) Maria (ΜΑΡΙΑ) του Nikolae 
(ΝΙΚΟΛΑΕ) και της Liana (ΛΙΑΝΑ) το γένος Popescu (ΠΟΠΕΣΚΟΥ) που γεννήθηκε 
στο Timisoara (ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) και κατοικεί στο Timisoara (ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο στον Ιερό Ναό Αγίας 
Αναστασίας Μάκρης Αλεξανδρούπολης στις Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με την υπ’ αρίθμ. 53/2022 Διαταγή του Ειρηνοδι-
κείου Αλεξανδρούπολης τροποποιήθηκαν τα άρθρα 

5,6,15,19,29,30,39 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό 
του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΦΙΛΑΘΛΗ-

ΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», με έδρα το Σουφλί το οποίο 
αποτελείται πλέον από 39 άρθρα.

Αλεξανδρούπολη, 20.07.2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Χρήστος Κ. Κενανίδης
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Μετά από αρκετή ώρα με 
φωνές, διαφωνίες και ένταση 
το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης υιοθέτησε ψήφισμα 
της αντιπολίτευσης υπέρ των 
υγειονομικών που βρίσκονται 
σε αναστολή εργασίας αφού 
δεν έχουν εμβολιαστεί. Στην 
ουσία του θέματος όλες οι πα-
ρατάξεις συμφωνούσαν στο 
ότι αυτοί οι άνθρωποι λεί-
πουν από το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και θα μπορούσαν να 
επιστρέψουν πίσω στα πόστα 
τους με μέτρα, όπως η διε-
νέργεια rapid tests ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα.

Ποια ήταν η διαφορά
Τελικά διοίκηση και αντι-

πολίτευση διαφωνούσαν σε 
ένα ορισμένο σημείο του ψη-
φίσματος. Η μεν διοίκηση 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

ΑΜΘ της Δευτέρας πρότεινε 
ως ψήφισμα, απλά η Πολιτεία 
να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα 
της αναστολής των υγειονομι-
κών και να βρεθεί η κατάλλη-
λη λύση. Από την άλλη η αντι-
πολίτευση -με τη βοήθεια της 
παράταξης του Κώστα Σιμιτσή 
που είναι μέρος της συνδιοί-
κησης της Περιφέρειας ΑΜΘ- 
πρότεινε ψήφισμα που η δια-
φορά υπάρχει στην πρόταση 
«να υπάρξει επάνοδος στην 
εργασία τους».

Η διοίκηση του Χρήστου 
Μέτιου στο δικό της ψήφισμα 
πρότεινε επίσης να εκφραστεί 
η στήριξη στο πρόγραμμα του 
εμβολιασμού της Πολιτείας ει-
δικά σε μια περίοδο που ξα-
νά παρατηρείται αύξηση των 
κρουσμάτων και η Πολιτεία 
να σκύψει πάνω από το πρό-
βλημα της αναστολής για να 
δρομολογηθεί κάποια λύση. Τα 

ίδια πρότεινε και ο Κώστας Σι-
μιτσής με τη διαφορά να είναι 
στην «επάνοδο» τους στην ερ-
γασία. Τελικά το ψήφισμα Σι-
μιτσή «κέρδισε» 16 ψήφους, 
έναντι 15 ψήφων που συγκέ-
ντρωσε η διοίκηση της Περι-
φέρειας ΑΜΘ. Δικό της ψή-
φισμα κατέθεσε και η Λαϊκή 
Συσπείρωση που ψηφίστηκε 
μόνο από την ίδια.

Υγειονομικοί στο 
συμβούλιο

Στην αίθουσα του Περι-
φερειακού Συμβουλίου ήταν 

παρούσες υγειονομικοί που 
βρίσκονται σε αναστολή ερ-
γασίας. Εκεί ήταν και η Μα-
ρία Κουρτούμα που εργαζό-
ταν ως προϊσταμένη της ΜΕΘ 
στο Γενικό Νοσοκομείο Κομο-
τηνής «Σισμανόγλειο», όμως 
δεν εμβολιάστηκε και τέθηκε 
σε αναστολή. Η κα Κουρτούμα 
μίλησε εκ μέρους των υγειονο-
μικών λέγοντας τα εξής: «Βρι-
σκόμαστε σε αναστολή εργα-
σίας εδώ και 11 μήνες, χωρίς 
να υπάρχει ουσιαστικός λό-
γος. Αυτή τη στιγμή δεν λέμε 
όχι σε έναν εμβολιασμό. Εάν 

είχαμε πειστεί ότι πραγματικά 
αυτό το εμβόλιο θα μας οδη-
γούσε στην εξαφάνιση της νό-
σου. […] Οι άνθρωποι εξακο-
λουθούν να νοσούν και δεν 
έχει δημιουργηθεί το “τείχος 
ανοσίας” που μας έλεγαν. Εί-
μαστε εκτός εργασίας χωρίς 
μισθό για 11 μήνες. Το εμβό-
λιο είναι προσωπική ευθύνη 
του καθενός εάν θα το κάνει 
ή όχι. Αυτή τη στιγμή “λείπουν” 
περίπου 10.000 άτομα που εί-
ναι εξειδικευμένοι στον τομέα 
της υγείας. Εμείς δεν μπορού-
με να δουλέψουμε πουθενά. 

Υπήρχε ένας βαθύτερος λόγος 
να υποταχθούμε […].

Στις τοποθετήσεις των επι-
κεφαλής των παρατάξεων και 
των περιφερειακών συμβού-
λων όλοι αναγνώρισαν τα 
πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουν οι υγειονομικοί που βρί-
σκονται σε αναστολή εδώ και 
πολύ καιρό ειδικά αυτήν την 
χρονική περίοδο που έχουν 
αρθεί σχεδόν όλα τα περιορι-
στικά μέτρα. Εν τέλει ναι μεν 
εκδόθηκε ένα ψήφισμα χω-
ρίς ωστόσο να είναι ομόφωνο.
xronos.gr

ΑΜΘ: Υιοθετήθηκε ψήφισμα 
της αντιπολίτευσης για τους 
υγειονομικούς σε αναστολή

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΗ ΩΡΑ 
ΜΕ ΦΩΝΕΣ, ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 
                               
Ζητούμενο η επάνοδος των ανεμβολίαστων 
υγειονομικών στην εργασία τους, με 
συγκεκριμένα μέτρα 

Χαμός στην Ξάνθη με σφο-
δρές αντιδράσεις, κόντρες και 
παραιτήσεις. Αιτία ένα δια-
φημιστικό σποτ του Δήμου 
Ξάνθης για τις Γιορτές Πα-
λιάς Πόλης που απευθυνόταν 
σε Βούλγαρους και Τούρκους 
επισκέπτες. Ο σάλος προήλθε 
από το γεγονός ότι το τουρ-
κόφωνο σποτ ανέφερε το Δή-
μο Ξάνθης και με την τουρκι-
κή του ονομασία ως Iskece, 
προκαλώντας οξύτατες αντι-
δράσεις τόσο από πολίτες, 
κομματικά στελέχη αλλά και 
αυτοδιοικητικούς παράγοντες.

Μετά το θόρυβο και την 
κριτική που δέχτηκε ο Δήμος 
από την αντιπολίτευση, τελικά 
το σποτ αποσύρθηκε. Ο Πρό-

εδρος του Κέντρου Πολιτι-
σμού Ηλίας Ασκαρίδης έθεσε 
την παραίτησή του στη διάθε-
ση του δημάρχου. Σε δήλωσή 
του ανέφερε: Μετά την αστο-
χία στην παραγωγή του δια-
φημιστικού μηνύματος, από 
συνεργάτες μου στο Κέντρο 
Πολιτισμού το οποίο απευ-
θυνόταν στην τουρκική τουρι-
στική αγορά, με την ευκαιρία 
των Γιορτών Παλιάς Πόλης, 
για την προσέλκυση τουρι-
στών από τη γείτονα, δηλώ-
νω ότι αναλαμβάνω την πο-
λιτική ευθύνη ως πρόεδρος 
του Κέντρου Πολιτισμού του 
Δήμου Ξάνθης και θέτω την 
παραίτησή μου στη διάθεση 
του Δημάρχου Ξάνθης, Εμ-
μανουήλ Τσέπελη.

Με ανάρτησή του λίγα λε-
πτά μετά, ο επικεφαλής των 
“4” (δημοτική παράταξη) Σάβ-
βας Μελισσόπουλος κάλεσε 
το Δήμαρχο Ξάνθης να απο-
δεχτεί την παραίτηση Ασκαρί-
δη, διαφορετικά θα χρεωθεί 

ο ίδιος την πολιτική ευθύνη: 
“Το λιγότερο που έχεις να κά-
νεις Δήμαρχε κ. Τσέπελη είναι 
να κάνεις δεκτή την παραίτη-
ση του κ. Ασκαρίδη, για τους 

λόγους που ο ίδιος αναφέρει 
στη δήλωσή του. Σε διαφορε-
τική περίπτωση αναλαμβάνεις 
προσωπικά ο ίδιος ακέραια 
την πολιτική ευθύνη για το 

γεγονός ότι ο Δήμος μας, για 
άλλη μια φορά, έγινε αρνητι-
κός πρωταγωνιστής στα ΜΜΕ 
Πανελληνίως. Τέτοιο αλαλούμ 
πάντως, τέτοια κατάντια και 

παρακμή δημοτικής αρχής σε 
όλα τα επίπεδα λειτουργίας 
της, πρώτη φορά βλέπουμε 
στην Ξάνθη. Ο διασυρμός της 
πόλης μας δυστυχώς δεν έχει 
τέλος, αφού εκτός των άλλων 
φανερώνει και μια τεράστια 
ανεπάρκεια και αδυναμία της 
Δημοτικής Αρχής να χειριστεί 
ακόμα και απλά ζητήματα…”.

O πρώην Δήμαρχος και 
επικεφαλής της παράταξης 
Δήμος Πρότυπο, Χαράλα-
μπος Δημαρχόπουλος ανέ-
φερε: «ΗΜΑΡΤΟΝ… ΠΙΑ!!! Το 
Κέντρο Πολιτισμού του Δή-
μου Ξάνθης, “έφτιαξε” video 
για τις Γιορτές Παλιάς Πόλης 
Ξάνθης, το “έντυσε” με ηχη-
τικά στη Τουρκική και ανα-
φέρει τον Δήμο Ξάνθης, ως 
Δήμο. ISKECE; Κατεβάστε το 
video, ΤΩΡΑ!!! Αυτό δεν είναι 
λάθος… είναι έγκλημα, είναι 
σκέτος εφιάλτης!!! ..Δήμαρχε, 
εσύ φταις!!! Δεν ντρέπεσαι;».
makthes.gr

Χαμός και παραιτήσεις στην Ξάνθη για σποτ 
του δήμου με την τουρκική ονομασία της πόλης
Σφοδρές αντιδράσεις 
από παράγοντες 
της πόλης και 
αυτοδιοικητικούς
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1.691 κρούσματα καταγρά-
φηκαν στον Έβρο την εβδομά-
δα 11 ως 17 Ιουλίου, σύμφω-
να με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. 
Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο 
όρο, στο νομό εντοπίζονταν 
περίπου 240 κρούσματα την 
ημέρα.

Σε σύγκριση με την εβδο-
μάδα 4 με 10 Ιουλίου,  την 
εβδομάδα 11 με 17 Ιουλί-
ου, σημειώθηκε αύξηση 19% 
στα κρούσματα, αφού, ανά 
100.000 κατοίκους, οι μολύν-
σεις από 953 εκτοξεύτηκαν σε 
1.142. 

Αύξηση ιικού φορτίου 
Την εβδομάδα 11 έως 17 

Ιουλίου 2022, παρατηρήθη-
καν αυξητικές τάσεις, σε σχέ-
ση με την εβδομάδα 4 έως 10 
Ιουλίου 2022, στο μέσο εβδο-
μαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-
CoV-2 στα αστικά λύματα σε 
οκτώ από τις δώδεκα περιοχές 
που ελέγχθηκαν από το Εθνικό 
Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμά-
των (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, μείωση 
σε τρείς από τις δώδεκα περιο-
χές του ΕΔΕΛ και σταθεροποί-
ηση σε μία από τις δώδεκα πε-
ριοχές. Καθαρά αυξητικές ήταν 
οι τάσεις στο μέσο εβδομαδι-
αίο ιικό φορτίο των αστικών 
λυμάτων στα Χανιά (+245%), 
στην Πάτρα (+49%) και στο 
Βόλο (+44%), ενώ οριακή ήταν 
η αύξηση στη Λάρισα (+30%), 
στη Θεσσαλονίκη (+28%), στην 
Αλεξανδρούπολη (+22%), στον 
Άγιο Νικόλαο (+20%) και στην 
Ξάνθη (+17%). Καθαρά πτω-
τικές τάσεις διαπιστώθηκαν 
στην Αττική (-57%), ενώ ορι-
ακά πτωτικές ήταν στην Κέρ-
κυρα (-29%) και στο Ηράκλειο 
(-11%). Σταθερό παρέμεινε το 
ιικό φορτίο των αστικών λυμά-

των στα Ιωάννινα (+5).

Αύξηση νοσηλειών στο 
ΠΓΝΑ 

Αυξάνεται σταθερά η πλη-
ρότητα των απλών κλινών και 
ΜΕΘ CoViD στα δημόσια νο-
σοκομεία. Η κατάσταση πιέ-
ζει τα νοσηλευτικά ιδρύματα, 
τα οποία είχαν ανακτήσει μία 
σχετική κανονικότητα, ενώ το 
προσωπικό έχει ξεπεράσει τα 
όρια της εξουθένωσης.

Σύμφωνα με το iatronet.gr, 
οι ημερήσιες εισαγωγές είναι 
περισσότερες από 300, αλλά 
το παρήγορο είναι πως παρα-
τηρείται αύξηση και στα εξι-
τήρια. Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ 
δείχνουν πως την εβδομάδα 11 
έως 17 Ιουλίου, έγιναν συνο-
λικά 2.540 εισαγωγές και δό-
θηκαν 2.097 εξιτήρια.

Οι εισαγωγές σημείωσαν 
αύξηση 11% και τα εξιτήρια 
κατά 25%, στοιχείο που δείχνει 
πως το επόμενο διάστημα ανα-
μένεται αποσυμπίεση.

Στο Νοσοκομείο Αλεξαν-

δρούπολης, την εβδομάδα ως 
10 Ιουλίου νοσηλεύονταν 23 
άτομα, ενώ από 11 ως 17 Ιου-
λίου σημειώθηκε μικρή αύξηση 
με 26 νοσηλευόμενους.

ΜΕΘ
Στις ΜΕΘ CoViD των νο-

σοκομείων νοσηλεύονται 127 
ασθενείς σε 258 κλίνες που 
δεσμεύονται συνολικά για πε-
ριστατικά κορωνοϊού. Στις 13 

Ιουλίου, νοσηλεύονταν 101 
ασθενείς και πριν από δύο εβδο-
μάδες 81 ασθενείς. Ο εβδομαδι-
αίος ρυθμός αύξησης είναι 20% 
και στις ΜΕΘ CoViD.

Κ.Η.

Έβρος : 1.691 κρούσματα κορωνοϊού 
σε μία εβδομάδα, αύξηση κατά 16% 

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ 
ΣΤΟ ΠΓΝΑ   
                               
Αύξηση 22% στο ιικό φορτίο στα λύματα 
της Αλεξανδρούπολης 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε 
σήμερα για ένα «δύσκολο» φθινόπωρο και χειμώνα 
στην Ευρώπη, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων 
της Covid-19, με φόντο τη χαλάρωση των μέτρων.

«Η Covid-19 παραμένει μια ύπουλη ασθένεια, 
δυνητικά θανατηφόρα», υπογράμμισε ο Χανς Κλού-
γκε, ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την 
περιοχή της Ευρώπης, σε συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε. Αποκάλυψε μάλιστα ότι και ο ίδιος 
προσβλήθηκε για πρώτη φορά από τον κορονοϊό 
SARS-CoV-2 πριν από δύο εβδομάδες και ότι αι-
σθανόταν εξουθενωμένος για τρεις ημέρες.

Ο Κλούγκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, χαρακτήρισε 
την τρέχουσα κατάσταση «παρόμοια με εκείνη του 
περασμένου καλοκαιριού» αλλά επέμεινε ότι «αυτή 
τη φορά το κύμα ωθείται από τις υποπαραλλαγές 
της Όμικρον», που είναι πιο μεταδοτικές.

Ο αριθμός των κρουσμάτων τις Covid-19 στις 
53 χώρες του ΠΟΥ Ευρώπης (πολλές από αυτές εί-
ναι χώρες της κεντρικής Ασίας) τριπλασιάστηκε τις 

έξι τελευταίες εβδομάδες, πλησιάζοντας τα 3 εκα-
τομμύρια την περασμένη εβδομάδα, σχεδόν τα μισά 
από όσα καταγράφηκαν παγκοσμίως, υπενθύμισε.

Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των νοσηλειών δι-
πλασιάστηκε και, μολονότι ο αριθμός των εισαγω-
γών σε ΜΕΘ παραμένει «σχετικά χαμηλός», περίπου 
3.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε εβδομάδα στην 
Ευρώπη από την Covid-19, υπογράμμισε ο Κλούγκε.

Η αύξηση των κρουσμάτων θα συνεζιστεί 
και τους επόμενους μήνες

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η αύξηση του αριθμού 
των κρουσμάτων θα συνεχιστεί τους επόμενους 
μήνες, όταν τελειώσουν οι καλοκαιρινές διακο-
πές, ξανανοίξουν τα σχολεία και ξαναρχίσουν οι 
κοινωνικές επαφές σε κλειστούς χώρους, καθώς 
θα πέφτει η θερμοκρασία. Σε συνδυασμό με «τη 
μείωση της επιτήρησης του ιού» μια τέτοια αύξη-
ση προαναγγέλλει «ένα δύσκολο φθινόπωρο και 
χειμώνα» στην Ευρώπη, προειδοποίησε ο Κλούγκε. 

Οι χώρες, συνέχισε, θα πρέπει να επιταχύνουν τον 
εμβολιασμό και να επαναφέρουν μέτρα, όπως τη 
χρήση της μάσκας, γιατί «θα είναι πολύ αργά» αν 
περιμένουν να φτάσει το φθινόπωρο για να ανα-
λάβουν δράση.

Η στρατηγική του ΠΟΥ Ευρώπης για το φθι-
νόπωρο και τον χειμώνα συνίσταται στην αύξηση 
του εμβολιασμού, μια δεύτερη αναμνηστική δόση 
για τους ανοσοκατεσταλμένους ηλικίας άνω των 
5 ετών και το στενό περιβάλλον τους ενώ εξετάζε-
ται επίσης ο εμβολιασμός συγκεκριμένων, ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, «τουλάχιστον τρεις μήνες 
αφότου έλαβαν την τελευταία δόση».

Ο ΠΟΥ ζητά επίσης να ενθαρρύνεται η χρήση 
μάσκας σε κλειστούς χώρους και στα δημόσια μέ-
σα μεταφοράς, να αερίζονται οι πολυσύχναστοι 
δημόσιοι χώροι, όπως τα σχολεία και τα γραφεία 
και «να εφαρμόζεται ένα αυστηρό πρωτόκολλο για 
εκείνους που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά».

ΠΟΥ για κορονοϊό: Πάρτε μέτρα, βάλτε μάσκες, διαφορετικά θα είναι πολύ αργά το φθινόπωρο

Πιέσεις προς την κυβέρνη-
ση, να λάβει έκτακτα μέτρα και 
να ενεργοποιήσει κάθε διαθέ-
σιμο πρόγραμμα που μπορεί 
να αποζημιώσει τους παρα-
γωγούς, ζήτησαν, στη διάρ-
κεια του δημοτικού συμβου-
λίου Ορεστιάδας, οι δημοτικές 
παρατάξεις, απευθυνόμενες 
προς τον δήμαρχο, και καλώ-
ντας τον να αναλάβει πρωτο-

βουλία, σε συνεργασία με τους 
αυτοδιοικητικούς και των άλ-
λων περιοχών που επλήγησαν 
από την εντομολογική προσβο-
λή, αλλά και την Περιφέρεια 
ΑΜΘ, ώστε να εξασφαλιστούν 
αποζημιώσεις. 

«Η Περιφέρεια έχει έρθει σε 
αμηχανία και δεν έδειξε όση 
ευελιξία θα χρειαζόταν, καθώς 
ήταν γνωστό εδώ και μέρες το 

τι γινόταν στην Τουρκία, με τη 
μαύρη κάμπια, συνεπώς ξέρα-
με ότι ήταν θέμα χρόνου να πε-
ράσει και στην περιοχή μας», 
σχολίασε ο δημοτικός σύμβου-
λος της παράταξης «Είναι στο 

Χέρι μας» και πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου Ορεστι-
άδας, Ηλίας Αγγελακούδης. 

Ο ίδιος ανέφερε πως το 
πρόβλημα είναι πολύ έντονο 
σε καλλιέργειες ηλίανθου, κα-

λαμποκιού και βαμβακιού στις 
περιοχές Νεοχωρίου, Βάλτου 
και Λεπτής, ενώ πλήττει και 
αγροτικές εκτάσεις σε Μικρή 
Δοξιπάρα, Χανδρά, Φτελιά, 
Στέρνα και Βύσσα. «Αν επιβε-
βαιωθούν οι ανησυχίες των γε-
ωπόνων, δεν θα μιλάμε απλά 
για ζημιά, αλλά για ολοκλη-
ρωτική καταστροφή, οικονο-
μική και κοινωνική, αρκεί να 
σκεφτεί κανείς ότι στην περιο-
χή υπάρχουν περίπου 170.000 
στρέμματα ηλίανθου. Τα μισά 
να “χτυπηθούν”, θα μιλάμε για 
εφιαλτική χρονιά», εκτίμησε ο 
κ. Αγγελακούδης. 

Την ίδια ώρα, όπως υπο-
γράμμισε, ήδη, πολλές βαμ-
βακοκαλλιέργειες του κάμπου 
της Ορεστιάδας πλήττονται 
από το πράσινο σκουλήκι, «το 
οποίο παρουσιάζει έξαρση σε 
μία περίοδο που συνήθως δεν 
έχει τέτοιους πληθυσμούς». 
Καταλήγοντας, ο κ. Αγγελα-
κούδης τόνισε ότι «δεδομένου 
ότι δεν προβλέπονται αποζη-
μιώσεις μέσω ΕΛΓΑ, θα πρέπει 
να υπάρξει πίεση για αποζη-
μίωση των παραγωγών, είτε 
από ΠΣΕΑ είτε από άλλο πρό-
γραμμα».
ΕΡΤ ΟΡ. 

Ορεστιάδα:«Να ασκηθούν πιέσεις στην κυβέρνηση 
για έκτακτα μέτρα και αποζημιώσεις» 

Ζήτησαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης 
προς τον Δήμαρχο για τους πληγέντες 
παραγωγούς  
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14.085 κατοίκους λιγότε-
ρους μετρά ο Έβρος τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια, όπως προέκυ-
ψε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
για την απογραφή του 2021. Ο 
Έβρος είναι ο νομός που  κατα-
γράφει τις μεγαλύτερες απώ-
λειες σε επίπεδο Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, με την Ξάνθη να είναι 
ο νομός που καταγράφει τη μι-
κρότερη μείωση πληθυσμού. 

Ο Έβρος, όπως αναφέρει η 
ΕΡΤ Ορεστιάδας, σε σύγκριση 
με την απογραφή του 2011 ση-
μειώνει μείωση πληθυσμού σε 
ποσοστό 9,95%.  Τις μεγαλύ-
τερες απώλειες έχει ο δήμος 
Ορεστιάδας, ο πληθυσμός του 
οποίου μειώθηκε κατά 6.001 
κατοίκους, “πέφτοντας” στις 
31.694 από 37.695 που ήταν 
το 2011, συρρικνώθηκε δηλα-
δή κατά 15,91%. 

Κατά 17,09% μειώθηκε ο 
πληθυσμός του δήμου Διδυμο-
τείχου, που από 19.493 κατοί-
κους που είχαν απογραφεί προ 
δεκαετίας, “έπεσε” σε 16.161, 
δηλαδή 3.332 λιγότερους από 
το 2011. 

Το υψηλότερο ποσοστό πλη-
θυσμιακών απωλειών, πάντως, 
έχει ο δήμος Σουφλίου, με μείω-
ση κατά 21,12%, που σε απόλυ-
τους αριθμούς σημαίνει 3.157 
λιγότερους κατοίκους. Στην 
απογραφή του 2011 είχε πλη-
θυσμό 14.941 άτομα, και δέκα 
χρόνια μετά ο αριθμός τους εί-
ναι 11.784. Λιγότεροι κατά 237, 
ήταν στην απογραφή του 2021-
2022 και οι μόνιμοι κάτοικοι της 
Σαμοθράκης, με τον πληθυσμό 
του νησιού να “μετριέται” πλέον 
σε 2.622 άτομα, από 2.859 που 
ήταν το 2011, παρουσιάζοντας 

ποσοστιαία μείωση 8,28%. Τις 
μικρότερες απώλειες, της τάξης 
του 1,86% είχε ο δήμος Αλε-
ξανδρούπολης, που παρότι είχε 
1.358 λιγότερους απογεγραμ-
μένους κατοίκους σε σχέση με 
την προ δεκαετίας απογραφή, 
διατηρεί πληθυσμό που ξεπερ-
νά τις 70.000. Συγκεκριμένα, οι 

μόνιμοι κάτοικοί του μετρήθη-
καν 71.601, ενώ το 2011 ήταν 
72.959.

 Μείωση πληθυσμού σε 
όλη την ΑΜΘ

Τις μεγαλύτερες απώλειες σε 
απόλυτους αριθμούς, καταγρά-
φει ο Έβρος και σε σύγκριση με 
τις άλλες περιφερειακές ενότη-
τες της ΑΜΘ, καθώς μέσα στη 
δεκαετία «έχασε» 14.085 μό-
νιμους κατοίκους, δηλαδή το 
9,52% του πληθυσμού του από 
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14.085 λιγότεροι, μέσα σε μία δεκαετία, 
οι κάτοικοι του Έβρου

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΙΧΑΜΕ 
ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 
1.358 ΑΤΟΜΑ    

Κατά 21% μειώθηκε ο πληθυσμός
 του Δήμου Σουφλίου

Ο νομός Εβρου μέσα σε μία δεκαετία 
και συγκριτικά με την απογραφή 

του 2011, “έχασε” 14.085 μόνιμους 
κατοίκους

Μεγάλες πληθυσμιακές 
απώλειες καταγράφει ο 
Έβρος, σύμφωνα με τα 
πρώτα επίσημα στοιχεία 
που έδωσε εχθές στη 
δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, 
μετά την επεξεργασία 
των δεδομένων της απο-
γραφής που διενεργήθη-
κε το 2021-2022. 

Info
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το 2011. Οι μικρότερες απώ-
λειες καταγράφονται στο νομό 
Ξάνθης, όπου οι μόνιμοι κάτοι-
κοι ανέρχονται σε 108.177, με 
τον πληθυσμό να έχει μειωθεί 
κατά 2,7% σε σύγκριση με την 
απογραφή του 2011.

 Σε όλη την ΠΑΜΘ, η μείωση 
του πληθυσμού είναι της τάξης 
του 7,58%. Συνολικά, και στις 

έξι περιφερειακές της ενότητες, 
απογράφηκαν ως μόνιμος πλη-
θυσμός 562.069 πολίτες, εκ των 
οποίων οι 275.340 είναι άνδρες 
και οι 286.729 είναι γυναίκες. 
Πρόκειται για 46.113 λιγότε-
ρους κατοίκους σε σχέση με το 
2011, χρονιά κατά την οποία εί-
χαν απογραφεί 608.182 άτομα.  

Η συνολική εικόνα
Συνολικά, ο πληθυσμός της 

Ελλάδας καταγράφει μείωση 
3,5% σε σχέση με την απογρα-
φή του 2011, όταν είχαν κατα-
γραφεί 10.816.286 άτομα στην 
Ελλάδα (σε μια δεκαετία ο πλη-
θυσμός της χώρας μειώθηκε κα-
τά 383.805 άτομα)

Σημειώνεται ότι τα παραπά-

νω στοιχεία είναι προσωρινά. 
Τα αναλυτικά δεδομένα για τον 
νόμιμο πληθυσμό της χώρας θα 
γίνουν γνωστά έως τα τέλη του 
έτους.

Βάση για πλήρες 
Στατιστικό Μητρώο

Όπως, χαρακτηριστικά, ανέ-
φερε, χθες με αφορμή την πα-

ρουσίαση των αποτελεσμάτων 
της Απογραφής 2021, ο επικε-
φαλής της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), Αθανάσιος 
Θανόπουλος “τα αποτελέσματα 
της απογραφής αποτελούν οδη-
γό για την άσκηση κατάλληλων 
οικονομικών και κοινωνικών πο-
λιτικών και καλύπτουν μια σειρά 
από διεθνείς υποχρεώσεις της 
χώρας. Η Απογραφή του 2021 
αποτελεί ορόσημο, καθώς είναι 
η πρώτη ψηφιακή απογραφή 
στην Ελλάδα με εξαιρετικά υψη-
λό ποσοστό συμμετοχής στην 
ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, 
ενώ ο πρωτοποριακός τρόπος 
συλλογής των δεδομένων επέ-
τρεψε, παρά τις δυσκολίες, κυ-
ρίως, λόγω της πανδημίας της 
νόσου του κορονοϊού, τη μαζι-
κή συμμετοχή των κατοίκων της 
χώρας μας σε αυτή”.

Παράλληλα ο επικεφαλής 
της ΕΛΣΤΑΤ σημείωσε ότι “η 
δυνατότητα, για πρώτη φορά 
στην ιστορία των απογραφών 
στη χώρα, διασύνδεσης με δι-
οικητικές πηγές κατέστησε δυ-
νατό τον άμεσο και αξιόπιστο 
εντοπισμό λαθών (εικονικών 
καταχωρίσεων, διπλοεγγρα-
φών, διαφυγών κ.λπ.) και δια-
σφάλισε την ποιότητα και την 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 
της απογραφής, ενώ το βάθος 
των στοιχείων που συλλέχθηκαν 
αποτελεί τη βάση για τη δημι-
ουργία του πρώτου δομημένου 
και πλήρους Στατιστικού Μη-
τρώου Πληθυσμού που θα δι-
ασφαλίσει εφεξής, διαχρονικά, 
την καθολική αντιπροσώπευση 
όλων των κατοίκων της Ελλά-
δας στις επίσημες στατιστικές” 
τόνισε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Μειωμένος κατά 3,5% (λιγότεροι κατά 383.805 άτομα) 
φέρεται να είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας την 
τελευταία δεκαετία σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, φτάνοντας 
τα 10.432.481 άτομα το 2021. Αναλυτικότερα, από τις 13 
περιφέρειες της χώρας οι 12 σημείωσαν πτώση, ενώ στο 
νότιο Αιγαίο παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσμού, από 
309.000 κατοίκους σε 324.000.
Η πιο πολυπληθής περιφέρεια της χώρας, με 3.792.469 
κατοίκους, παραμένει αυτή της Αττικής, της οποίας ο πλη-
θυσμός μειώθηκε κατά 35.965 κατοίκους σε σχέση με το 
2011. Αμέσως μετά ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 
1.792.069 κατοίκους. Ο πληθυσμός της υπολογίζεται ότι 
μειώθηκε κατά 90.039 άτομα τα τελευταία 10 χρόνια. Οι 
γυναίκες στη χώρα ανέρχονται σε 5.357.232 -και αποτελούν 
το 51,3% του πληθυσμού- ενώ οι άνδρες είναι 5.075.249.

Πανελλαδική μείωση πληθυσμού

Στην ΠΑΜΘ μια άκρως ευαίσθητη 
περιοχή, καταγράφεται μείωση 7,6% 
με τον πληθυσμό να ανέρχεται στους 

562.069 κατοίκους από 608.182 το 2011
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ΑΔΑ:6Λ9Ω4653Π4-ΓΣΣ
ΑΔΑΜ:22PROC010936238 2022-07-14
ΥΠΠΟΑ 14/07/2022
Α.Π: 340380

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙ-
ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΥΡΓΟΥ ΦΟΝΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ        

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΑΤΑ 014 – 2022ΤΑ01400066)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ -  CPV  45453100-8

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνημείων, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Στερέωση 
αποκατάσταση Πύργου Φονιά Σαμοθράκης» (NUTS: EL421) εκτιμώμενης αξίας 967.741,94 € (πλέον ΦΠΑ), το 
οποίο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

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.  Η  παρούσα 
προκήρυξη και η διακήρυξη αναρτώνται  στο ΚΗΜΔΗΣ στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. , καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.culture.gov.gr.) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και δια-
σύνδεση στον ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26η/07/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προ-
σφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 29/07/2022

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι τις 04 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., σε ηλε-
κτρονικό φάκελο του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμέ-
νη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η Αυγούστου 2022, ημέ-
ρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υπο-
βληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού καθώς και στο άρθρο 126 του ν.4412/2016 
(μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών)

4. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 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 σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 
5 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 συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οι-
κονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατά-
στασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων 
Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά πε-
ρίπτωση, στην κατηγορία έργου του άρθρου 17 της Διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η καταλληλότητα των οικονομικών φορέων για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας αποδει-
κνύεται με τα οριζόμενα στο άρθρο 22.2.1  της Διακήρυξης.

6. Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου  21  της Διακήρυξης, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18  αυτής και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. 19.1, 
19.2 και 19.3 του άρθρου 19. 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22.2.1 πρέπει να 

ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης, ενώ αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 19.1, κάθε μέλος της 
ένωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως 
άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά 
πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου. 

 ό,τι αφορά:  
α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Οι οικονομικοί φορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφείλουν κατά την υπο-

βολή της προσφοράς τους να διαθέτουν α) ίδια κεφάλαια  τουλάχιστον ίσα με 100.000 ευρώ, όπως ορίζονται 
στην παρ. 6 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019, β) πάγια στοιχεία , όπως ορίζονται στις παρ. 7,8 και 9 του άρθρου 
51 του ΠΔ 71/2019 αξίας τουλάχιστον ίσης με 50.000 ευρώ, γ) ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας 
300.000 ευρώ . 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακο-
λουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώ-
τατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 64 αυτού.

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 22.2.2  της Διακήρυξης του έργου.

β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα 
Οι οικονομικοί φορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής σε έργα βασικής κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφείλουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους να  περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό 
που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (δ) ή δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προ-
σόντα του στοιχ. (γ) ή έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (γ) και δύο (2) τεχνι-
κούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (β), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 19.3 της 
Διακήρυξης του έργου.

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 22.2.3  της Διακήρυξης του έργου.

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 
έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικα-
νότητα των οποίων στηρίζονται.

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζο-
νται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν 
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

7. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
εγγυητικής επιστολής ύψους δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων 
λεπτών Ευρώ (19.354,84€)1. και με ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 04-09-2023. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠ.ΠO.Α./ΔΑΒΜΜ, Τζιραίων 8-10, Αθήνα, 117.42.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβο-

λής των προσφορών, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
8. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 67414 ΕΞ 

2022/18-05-2022 Απόφαση Ένταξης, με τίτλο «SUB 1.17-Στερέωση και αποκατάσταση του πύργου του Φονιά 
στη Σαμοθράκη» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU, κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161106 
στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

9. Προβλέπεται η χορήγηση Προκαταβολής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12.6  της Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού. 

10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 720 ΗΗ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα του τομέα Πολιτισμού 

O Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ
Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

 
 

 

Το Τμήμα Γ.Α.Κ. Έβρου 
εκφράζει τη βαθύτατη θλί-
ψη για την απώλεια του 
Σταμάτη Τσινάρη, συντα-
ξιούχου φιλολόγου και 
πρώην προϊστάμενου της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Έβρου. 
Από τη διαδρομή του στη 

Δημόσια Διοίκηση συγκέ-
ντρωσε ένα αξιόλογο αρ-
χείο, το οποίο δώρισε στα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους 
το 2020. ‘

Όπως αφηγείτο ο ίδιος: 
«Το Προσωπικό Ιστορικό 
Αρχείο Τσινάρη Σταματίου 

συγκεντρώθηκε με μεγά-
λη προσπάθεια και αγώ-
να, σε συνεργασία με τους 
εκάστοτε Νομάρχες και Γε-
νικούς Επιθεωρητές Εκ-
παίδευσης και αφορά σε 
αρχειακό υλικό από την 
παλιά Νομαρχία Έβρου, 
το Επαρχείο Διδυμοτείχου, 
το Δήμο Αλεξανδρούπολης 
και άλλους δήμους και κοι-
νότητες. Η διάρκεια περι-
συλλογής του υλικού έχει 
φτάσει στα τριάντα και πλέ-
ον χρόνια».

Το αρχείο χρονολογεί-
ται από τη δεκαετία του 
1950 έως τη δεκαετία του 
1990. Τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους καταβάλλουν κά-
θε δυνατή προσπάθεια για 
την ανάδειξη του πολύ-
τιμου αρχειακού υλικού, 
ώστε να φωτιστούν πλευ-
ρές της τοπικής μας ιστορί-
ας και να διατηρηθεί η μνή-
μη του εκλιπόντος ζωντανή.

Τον αποχαιρετούμε με 
οδύνη, εκφράζοντας θερμά 
συλλυπητήρια στους οικεί-
ους του.

ΓΑΚ Έβρου: Συλλυπητήριο 
μήνυμα για την απώλεια 
του Σταμάτη Τσινάρη
Από τη διαδρομή του στη Δημόσια 
Διοίκηση συγκέντρωσε ένα αξιόλογο 
αρχείο, το οποίο δώρισε στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους το 2020
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Σωτ. Τσερκεζή 20,
68200 Ορεστιάδα
Τηλ.: 25520 27900
Πληροφ.: Γεώργιος Πετρέσης
E-Mail: eeabe18@gmail.com

 Ορεστιάδα, 20/07/2022
  Αρ. Πρωτ.: 79

ΕΡΓΟ: «Υπηρεσίες Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης 
για το έργο QUALFARM»

ΚΩΔ. MIS: 5070994
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Support of Entrepreneurship in the Field of In-House 

Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali 

/ QUALFARM» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A “Greece-

Bulgaria 2014-2020”», στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης Β6 με βάση  τη σύμβαση επιχορήγη-

σης B6.3a.04/15/06/2021 και έχει λάβει κωδικό MIS 5070994

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ-

ΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

« Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο QUALFARM»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 110.068,20€

(ΠΟΣΟ ME TO Φ.Π.Α.)

CPV 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης,
79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
92312213-7 Τεχνικές συγγραφικές υπηρεσίες,
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων,
79413000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.
Ο Δικαιούχος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ διακηρύττει ότι μέσω της  δι-

αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την πράξη με τίτλο’’ Υπη-
ρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο QUALFARM’’ με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης με τίτλο « Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο QUALFARM» είναι η υλο-
ποίηση των ακόλουθων δράσεων:

 Παραδο-
τέο

Κωδικός 
JoB

Τίτλος Παραδοτέου

Π01 D1.1.2 Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις διαχείρισης, συμπεριλαμβάνοντας συμβου-
λευτική για τις αναφορές προόδου και τις πιστοποιήσεις δαπανών

Π02 D1.1.4 Συναντήσεις Συντονισμού του έργου

Π03 D2.1.3 Μπροσούρες του έργου και Φορητοί Φορτιστές κινητών και tablets (power 
banks)

Π04 D2.1.3 Δημοσιεύσεις στον τοπικό και περιφερειακό τύπο

Π05 D2.1.4 Σεμινάριο ευαισθητοποίησης

Π06 D2.1.5 Εναρκτήρια εκδήλωση του έργου

Π07 D4.1.1 Κατάρτιση σε θέματα ποιότητας

Π08 D4.1.2 Κατάρτιση σε θέματα καινοτομίας (α, β)

Π09 D4.1.4 Επίσκεψη μελέτης Ελλήνων παραγωγών στη Βουλγαρία

Π10 D4.1.4 Οργάνωση επίσκεψης μελέτης Βουλγάρων παραγωγών στην Ελλάδα

Π11 D5.1.1 Οδηγός οικοτεχνίας για αρχάριους

Π12 D5.1.1 Αναπαραγωγή οδηγού οικοτεχνίας για αρχάριους

Π13 D6.1.1 Μελέτη του υπόβαθρου και των προοπτικών οικοτεχνίας στη διασυνορι-
ακή περιοχή 

Π14 D6.1.2 Οργάνωση Bazar στην Ελλάδα

Π15 D6.1.4 Προετοιμασία διαμόρφωσης της Νομικής Οντότητας του διασυνοριακού 
δικτύου QUALFARM

Π16 D4.1.3 Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης για καινοτόμες διαδικασίες οικοτεχνίας

Π17 D5.1.3 Συμβουλευτική επιχειρήσεων σε θέματα προώθησης, παραγωγικότητας, 
βελτίωσης ποιότητας, κ.λπ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ-
ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡ-
ΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

20-07-2022 20-07-2022
16:00

05-08-2022
12:00

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ-231/6, 
αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ23160001)

Η προκήρυξη  και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:168596 και αναρτήθηκαν 
στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.eeabe.gr  στη διαδρομή:  https://eeabe.gr/online/20-07-2022-diakiryxi-anoichtoy/, στις 20/07/2022. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού 1.775,29 ευρώ .Στην 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ-
πτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύ-
ος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 210 ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν 
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την ολοκλήρωσης της Πράξης (03.06.2023 ή αργότερα σε περίπτωση 
παράτασης της Πράξης – δίχως την εφαρμογή άλλης διαδικασίας).

Ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου

Περιστεράκης Ιωάννης

   

Ο
ι τελευταίες ημέρες υπήρξαν το 
λιγότερο αποκαλυπτικές για τις 
πραγματικές προθέσεις και με-
θοδεύσεις  της κυβέρνησης της 
Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την 
εξόρυξη χρυσού στη Θράκη.

Τον χορό «έσυρε» ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, ο οποίος απαντώντας στις 04.07.22 
σε ερώτηση στη Βουλή για τις εξορύξεις χρυσού 
στη Θράκη, πίσω από το γενικόλογο «όλες οι 
ανθρωπογενείς δράσεις μπορούν να προχωρή-
σουν, εφόσον συμβάλλουν θετικά στην τοπική 
κοινωνία, εφόσον προστατεύεται το περιβάλ-
λον, εφόσον δημιουργούνται θέσεις εργασίας». 
Εξέφρασε, εμμέσως πλην σαφώς, την πρόθεση 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη να προχωρήσουν οι 
εξορύξεις, οι έρευνες για χρυσό και να λάβει ο 
επενδυτής τις συγκεκριμένες άδειες στη Θράκη.

Με λίγα λόγια, ο Υπουργός της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη άφησε «ορθάνοιχτη» την πόρτα για 
εξόρυξη χρυσού στη Θράκη, αμφισβητώντας το 
διαχρονικό πάνδημο «όχι» της τοπικής κοινωνίας 
του Έβρου και της Θράκης ενάντια στην εξόρυξη 
χρυσού, με τη χαρακτηριστική δήλωσή του πως 
«η θέση της τοπικής κοινωνίας μένει να τεκμη-
ριώνεται κάθε φορά».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του 
κ. Μητσοτάκη, ο οποίος  κατά την παρουσία 
του στη Ροδόπη πριν λίγες ημέρες, ουσιαστι-

κά αμφισβήτησε την εκπεφρασμένη 
άποψη και θέση της τοπικής κοι-
νωνίας απέναντι στις εξορύξεις 
χρυσού, προκαλώντας τεράστια 
ανησυχία στους κατοίκους της 
Θράκης.

-Τι κρύβεται πίσω από την 

ψεύτικη εικόνα που προσπα-

θούν να δημιουργήσουν τα 

κυβερνητικά στελέχη της ΝΔ;

Οι συνεχείς δηλώσεις των κυβερνη-
τικών  στελεχών, επιχειρούν συ-
νειδητά να «θολώσουν τα νερά», 
να διαστρεβλώσουν, να παρου-
σιάσουν μια ψεύτικη εικόνα πως 
δήθεν οι κάτοικοι της Θράκης, οι συλλογικότητες 
και οι φορείς από την περιοχή, επανεξετάζουν τη 
στάση τους και, ενδεχομένως, διάκεινται θετικά 
υπέρ των εξορύξεων.

Παριστάνουν στη ΝΔ πως δεν άκουσαν τίποτα 
για τα πρόσφατα ομόφωνα ψηφίσματα των δη-
μοτικών συμβουλίων των Δήμων Αλεξανδρού-
πολης, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, όπως 
και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αν. Μα-
κεδονίας και Θράκης, της Διανομαρχιακής Επι-
τροπής, του Εργατικού Κέντρου Έβρου και άλ-
λων, που επιβεβαίωσαν την πάγια θέση ενάντια 
στην εξόρυξη χρυσού.

Παριστάνουν πως αγνοούν το αρ-
ραγές μέτωπο ενάντια στην εξό-

ρυξη χρυσού στη Θράκη εδώ και 
δεκαετίες, τους διαρκείς αγώνες 
και τις πρωτοβουλίες της τοπικής 
κοινωνίας επί 25 χρόνια, ώστε 
να μην προχωρήσει αυτό το πε-
ριβαλλοντικό έγκλημα.

Και το πράττουν, διότι στη 
πραγματικότητα στη ΝΔ ουδέποτε 

έπαψαν να «κλείνουν το μάτι» στους 
χρυσοθήρες. Το πράττουν διότι βασι-

κό, πρωταρχικό, ιδεολογικό τους 
πρόταγμα παραμένει η εξυπηρέ-
τηση των συμφερόντων οικονο-
μικά ισχυρών ομιλών, αδιαφο-

ρώντας για τις συνέπειες ή για τις πραγματικές 
ανάγκες της κοινωνίας, πριμοδοτώντας συγκε-
κριμένες «επενδύσεις».

Απόδειξη του διαρκούς «μπρα ντε φερ» μετα-
ξύ κυβέρνησης και χρυσοθήρων, αποτελεί και το 
γεγονός πως, μέχρι σήμερα, ουδείς έχει διαψεύ-
σει ότι επίκειται χρηματοδότηση της Ελληνικός 
Χρυσός ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ (συν 
ακόμη 500 εκατομμύρια δανεισμό), από κονδύλια 
και χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και όλα 
αυτά την ώρα που η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει 
τους Θρακιώτες κυριολεκτικά απροστάτευτους 
απέναντι στο κύμα ακρίβειας, τους υπέρογκους 

λογαριασμούς στο ρεύμα, τις απλησίαστες τιμές 
στα καύσιμα, στις πρώτες ύλες, στα είδη πρώ-
της ανάγκης.

Τελικά, όταν στη ΝΔ υποσχόταν προεκλογικά 
«πολλές και καλές δουλειές», μάλλον εννοού-
σαν τα εκατοντάδες εκατομμύρια που ετοιμάζο-
νται να δώσουν - δανεικά και αγύριστα - στους 
χρυσοθήρες. Όταν μιλούσαν για «ανάπτυξη στη 
Θράκη», δεν εννοούσαν ένα μοντέλο ανάπτυ-
ξης με σεβασμό στο περιβάλλον, την εργασία, 
την υγεία, την αειφορία, αλλά την καταστροφή 
του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κτηνοτρο-
φίας, της αλιείας, του τουρισμού, της ίδιας της 
γης της Θράκης.

Αν θέλει η σημερινή κυβέρνηση να υπερασπι-
στεί τα συμφέροντα των Θρακιωτών, θα πρέπει 
να υιοθετήσει τα όσα πρόβλεπε το Περιφερειακό  
Χωροταξικό Πλαίσιο για την ΑΜ-Θ, που εγκρί-
θηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπου σαφώς απα-
γορεύονταν  δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη 
χρυσού, καθώς δεν είναι συμβατή με τα περιβαλ-
λοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της πε-
ριοχής. Οι Εβρίτες, οι Θρακιώτες, δεν αντέχουν 
να ακούν άλλα μισόλογα, υπεκφυγές και ψέματα.

Νατάσα Γκαρά
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Έβρου
Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Ενημέρωσης 
& Επικοινωνίας

Παρέμβαση 

Μεθοδεύουν τις εξορύξεις χρυσού αγνοώντας το πάνδημο «όχι» των Θρακιωτών

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ 
ΓΚΑΡΑ
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5 8

8 1 5 9

2 7 1 6

3 8 4 2

5 9

7 5 3 8

1 6 9 3

9 7 6 1

7 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.72)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

2 5 7

4 8 3 9 5 6

8 2 4

6 3

9 6

6 3

4 8 6

8 7 5 9 6 1

4 3 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.58)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ήταν μια επιτροπή , τα παλιά χρόνια , που γυρ-

νάγανε από γειτονιά σε γειτονιά και ρωτάγανε 

ποιος κάνει κουμάντο στο κάθε σπίτι . Ανάλογα 

με την απάντηση , έδιναν κι ένα δώρο . Αν έκα-

νε ο άντρας κουμάντο έδιναν ένα άλογο και μια 

κότα , αν η γυναίκα είχε το πάνω χέρι !

Στο πρώτο σπίτι :

– Ποιος κάνει εδώ κουμάντο ;

– Ξέρετε , χμ … η γυναίκα μου ασχολείται πε-

ρισσότερο …

– Καλά , πάρε μια κότα !

Στο δεύτερο σπίτι :

– Ποιος κάνει εδώ κουμάντο ;

– Εγώ ( λέει η γυναίκα ) !

– Μπράβο , πάρε μια κότα !

Στο τρίτο σπίτι βγαίνει ένας άντρας , θεόρατος .

– Ποιος κάνει κουμάντο εδώ ;

– ΤΙ ΠΟΙΟΣ ; εμένα δεν με βλέπεις ; εγώ κά-

νω κουμάντο !

– Πολύ ωραία, έχετε κερδίσει ένα άλογο ! Τι 

χρώμα το θέλετε ;

– Γυναίκα, γυναίκα, τι χρώμα να πάρουμε το 

άλογο ;

* * * * * * 

Πηγαίνει ο Τοτός στο μπακάλικο της γειτονιάς 

του και λέει στον μπακάλη :

– Θα ήθελα ζαμπόν για τοστ.

Κόβει ο μπακάλης και λέει στον Τοτό :

– Φτάνει αυτό;

– Κόβε, κόβε, λέει ο Τοτός.

Αφού κόβει λίγες φέτες ακόμα…

– Φτάνει;

– Κόβε, κόβε, ξαναλέει ο Τοτός.

Μετά από λίγο φωνάζει στον μπακάλη :

– Στοπ! Αυτή την φέτα θέλω να μου δώσεις!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Από αυτό φτιάχνεται ο σάκος του ναύ-
τη.
10. Τρυφερά στην αφή.
11. Όνομα Νορβηγών βασιλιάδων.
12. Ομάδα εθνών της ΝΑ. Ασίας.
13. Νησιώτικος χορός.
15. Μαζί.
17. Δεν είναι μεταξύ τους τα δάχτυλά μας.
18. Αρχή… κτήματος.
19. Πολιτικός αρχηγός της αρχαίας Αι-
γύπτου.
21. Σχοινί καουμπόη.
23. … Λουπέν: ήρωας του Λεμπλάν.
25. Σκεύη φαγητού.
27. Δύο έχει η… νταρντάνα.
28. … Πάολο: πολιτεία της Βραζιλίας.
30. Μικρό ιστιοφόρο πλοίο.
32. Κέφι.
34. Μυθικός βασιλιάς της Σαλαμίνας.
36. Ιπτάμενα… αρχικά.
37. Λατινικό… είναι.
39. … Βίσση: τραγουδίστρια.
40. Πρώτο συνθετικό ενός μπαρ.
41. Θεότητα του σημιτικού πανθέου.

-- Συστατικά --
• 200 γρ. σουσάμι
• 300 γρ. μέλι
• 150 γρ. ξηρούς καρπούς της αρεσκείας μας π.χ. 

αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκια Αιγίνης, κλπ.
• 5 κουταλιές της σούπας ταχίνι με κακάο ή σκέ-

το ταχίνι
• 1 κουταλιά του γλυκού κανέλα
• λίγο αλάτι (στην άκρη ενός μικρού κουταλιού)
• λίγο ξύσμα από πορτοκάλι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 180 

βαθμούς.
• Πλένουμε με άφθονο νερό το σουσάμι και το 

αφήνουμε να στραγγίξει καλά.  Στη συνέχεια 
το βάζουμε σε ταψάκι μαζί με τους ξηρούς 
καρπούς και τα ψήνουμε μέχρι να καβουρδι-
στούν, να πάρουν δηλαδή χρυσαφένιο χρώμα.

• Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε το μέλι 
και το ταχίνι, τοποθετούμε σε μέτρια φωτιά 
και περιμένουμε να πάρει μια βράση. Για να 
ελέγξουμε ότι το μέλι είναι έτοιμο, παίρνουμε 
μια κουταλιά και τη ρίχνουμε σε ένα ποτήρι με 
νερό. Αν βυθιστεί χωρίς να "σπάσει",  δηλαδή 
χωρίς να κάνει σχέδια μέσα στο νερό, τότε 

είναι έτοιμο να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά.
• Αποσύρουμε την κατσαρόλα από το μάτι και 

προσθέτουμε το σουσάμι, τους ξηρούς καρ-
πούς, την κανέλα, το αλάτι και το ξύσμα από 
πορτοκάλι και ανακατεύουμε το μείγμα μέ-
χρι να ενωθούν τα υλικά. Πρέπει το μείγμα 
να ξεκολλάει από τον πάτο της κατσαρόλας.

• Στρώνουμε μια λαδόκολλα σε ένα ταψί και 
ρίχνουμε μέσα το μείγμα. Με μια σπάτουλα 
το απλώνουμε να πάει παντού.

• Όσο είναι ζεστό, κόβουμε το παστέλι σε μπά-
ρες και το αφήνουμε να κρυώσει.

• Όταν πλέον κρυώσουν, τα παστέλια μας είναι 
έτοιμα να τα απολαύσουμε!

• Διατηρούμε τα δυναμωτικά παστέλια μας με 
ένα κουτί που κλείνει αεροστεγώς.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Παστέλι, η γλυκιά υπερτροφή που δυναμώνει

Κάθετα

1. Ραγδαία βροχή με πλημμύρες.

2. Το σύνολο των έργων ενός λογοτέχνη.

3. Πέταξαν πρώτοι με αεροπλάνο.

4. Λέγεται ο ηθοποιός Πατσίνο.

5. Και του ιωδίου αναφέρεται.

6. Είναι και το ραδίκι.

7. Ειδεμή (επίρρ.).

8. Ο "οίκος του Θεού".

9. Γκολ που δε… μετράει.

14. Παρέλαση.

16. Αδελφοί… σε ταμπέλα.

20. Δεν έχουν πυκνή συνοχή αυτά.

22. Άθλημα.

24. Ομοιογενής (θηλ.).

26. Αντρικό χαϊδευτικό.

29. Ολόκληρο (αρχ.).

31. Η φούστα των Σκοτσέζων.

33. Αρχικά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

35. Ρενέ…: Γάλλος αντιστασιακός ποιητής.

38. Συνήθεια… περίεργων.
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Ενώ κοντά μας και η υπο-
ψήφια για 3 Oscar & 2 Χρυ-
σές Σφαίρες και γυρισμένη 
στην Ελλάδα Κοινωνική ται-
νία, «Η Χαμένη Κόρη» της Μά-
γκι Τζίλενχαλ με τους Ολίβια 
Κόλμαν, Τζέσι Μπάκλεϊ, Ντα-
κότα Τζόνσον, Εντ Χάρις, Πί-
τερ Σάρσγκαρντ, Νταγκμάρα 
Ντόμιντσικ, Πολ Μέσκαλ, Τζακ 
Φάρινγκ, Πάνο Κορώνη, Αλέ-
ξανδρο Μυλωνά, Νίκο Πουρ-
σανίδη, Όλιβερ Τζάκσον-Κόχεν 
& Βασίλη Κουκαλάνι...

Υπόθεση: Η Leda απολαμ-
βάνει τις μοναχικές διακοπές 
της στις Σπέτσες, όταν αρχίζει 
να εμπλέκεται με μια νέα μη-
τέρα και την κόρη της ενώ τις 
παρακολουθεί να παραθερί-
ζουν κοντά της στην παραλία. 
Καθώς μάνα και κόρη έχουν 
μια ιδιαίτερη και έντονη σχέ-
ση η Leda καταβάλλεται από 
τις αναμνήσεις και τα μπερδε-
μένα συναισθήματα τρόμου, 
αγάπης και έντασης της δικής 
της πρώιμης μητρότητας. Ένα 
σοκαριστικό γεγονός την ανα-
γκάζει να αντιμετωπίσει κατά 
πρόσωπο τις αντισυμβατικές 
επιλογές που έκανε σαν νέα 
μητέρα, και κυρίως τις συνέπει-
ες αυτών των επιλογών.

Κυριακή, Δευτέρα: 19:30
Τρίτη: 22:15.

Έρχεται η Κωμωδία, «Θεέ μου τι Σου Κάνα-
με; 3» του Φιλίπ ντε Σοβερόν (Θεέ μου τι Σου 
Κάναμε;, Άμεση Αποβίβαση!, Βρε, Καλώς τους!, 
Θεέ μου τι Σου Κάναμε; 2) με τους Κριστιάν 
Κλαβιέ, Σαντάλ Λομπί, Εμιλί Καέν, Αλίς Ντα-
βίντ, Αρί Αμπιτάν & Μεντί Σαντούν...

Υπόθεση: Ο Κλοντ και η Μαρί σύντομα θα 
συμπληρώσουν 40 χρόνια γάμου. Για να γιορ-
τάσουν την περίσταση, οι τέσσερις κόρες τους 

οργανώνουν ένα πάρτι έκπληξη, προσκαλώ-
ντας η κάθε μια τα πεθερικά της. Η multi culti 
γαλλική κωμωδία με τους εκατομμύρια θεατές 
επιστρέφει κι αυτό το καλοκαίρι και υπόσχε-
ται αβίαστο γέλιο!

Πέμπτη, Σάββατο: 20:00
Παρασκευή, Κυριακή, 
Τετάρτη: 22:15.

Ξανά κοντά μας η Κοινωνική Περιπέτεια «Top 
Gun: Maverick» του Τζόσεφ Κοσίνσκι (Tron: 
Legacy, Oblivion, Ριψοκίνδυνοι Άνδρες) με τους 
Τομ Κρουζ, Μάιλς Τέλερ, Τζένιφερ Κόνελι, Τζον 
Χαμ, Γκλεν Πάουελ, Λιούις Πούλμαν, Εντ Χάρις 
& Βαλ Κίλμερ...

Υπόθεση: Με πάνω από τριάντα χρόνια υπη-
ρεσίας ως ένας από τους καλύτερους ιπτάμενους 
του Ναυτικού, ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ βρίσκεται 
εκεί όπου ανήκει. Συμμετέχει σε ακραίες απο-
στολές ως ένας θαρραλέος δοκιμαστικός πιλό-
τος και αποφεύγει μια πιθανή προαγωγή που 
θα τον επηρέαζε αρνητικά. Καθώς εκπαιδεύει 
μερικούς αποσπασμένους πτυχιούχους για μια 
ειδική αποστολή την οποία δεν έχει βιώσει ποτέ 
κανένας πιλότος, ο Μάβερικ αντιμετωπίζει τον 
Υπολοχαγό Μπράντλεϊ Μπράντσο, γιο του μα-
καρίτη φίλου του Μάβερικ αλλά και τον αξιω-
ματικό παρακολούθησης Υπολοχαγό Νικ Μπρά-
ντσο, γνωστούς με τα ψευδώνυμα «Ρούστερ» 
και «Γκουζ» αντίστοιχα. Αντιμετωπίζοντας ένα 
αβέβαιο μέλλον αλλά και τα φαντάσματα του 
παρελθόντος, ο Μάβερικ βρίσκει τον εαυτό του 
σε μια πάλη ενάντια στους πιο σκοτεινούς του 
φόβους, με αποκορύφωμα αυτή την αποστολή 
που απαιτεί την έσχατη θυσία από εκείνους που 
θα επιλεχθούν για να τη ζήσουν.

Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα: 22:15
 Παρασκευή: 19:30.

«Η χαμένη κόρη» με άρωμα Ελλάδας 

Μαζί μας σε Πανελλήνια Πρεμιέρα η 
ταινία Κινουμένων Σχεδίων, «Η Οικογέ-
νεια του Μεγαλοπατούσα» των Τζερεμί 
Ντεγκρουσόν (Το Μαγικό Σπίτι, Ο Γιος του 
Μεγαλοπατούσα) & Μπεν Στάσεν (Ταξίδι 
στο Φεγγάρι, Οι Περιπέτειες του Σάμμυ: 
Το Μυστικό Πέρασμα, Σάμμυ 2, Το Μαγι-
κό Σπίτι, Ροβινσώνας Κρούσος, Ο Γιος του 
Μεγαλοπατούσα, Corgi: Το Σκυλάκι της 
Βασίλισσας) με τους Χρήστο Γρηγοριάδη, 
Άρη Κυπριανού, Ανδρέα Κουτσόφτα, Μάρ-
κο Δρουσιώτη, Σκεύο Πολυκάρπου, Γιάννη 
Καραούλη, Γιώργο Ευαγόρου, Έφη Χαρα-
λάμπους, Μαρία Κάνθερ, Κωνσταντίνο Γα-
βριήλ, Ζωή Κυπριανού, Λουΐζα Μιχαηλίδου, 
Θανάση Δρακόπουλο & Πέτρο Κονόμου 
στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Ο αγαπημένος Μεγαλοπατού-
σας και η οικογένειά του επιστρέφουν στη 
μεγάλη οθόνη για μια αξέχαστη περιπέτεια! 
Λίγους μήνες μετά την επανασύνδεσή της, 
η οικογένεια του Άνταμ ζει ευτυχισμένη 
και εκείνος αρχίζει να συνηθίζει σιγά-σιγά 
τις νέες του δυνάμεις. Αλλά όταν ο Μεγα-
λοπατούσας αποφασίσει να φύγει για να 
σώσει μια κοιλάδα από τη σατανική εται-
ρεία πετρελαίου Χ Tract, θα εξαφανιστεί, οπότε 
η Σέλι, ο Άνταμ, ο Γουίλμπερ και ο Τράπερ θα 
αποφασίσουν να ερευνήσουν τι συνέβη.

Παρασκευή, Κυριακή, Δευτέρα: 17:15
Σάββατο: 17:45
 Τρίτη, Τετάρτη: 20:00.

Ο Μεγαλοπατούσας σε μια
 αξέχαστη περιπέτεια  Το Top Gun ξανά κοντά μας 

Cinema«Μια μέρα, ξαφνικά, είπα «μήπως να γυρίσουμε την ταινία στην Ελλάδα;» Μόλις 
το είπα, δεν μπορούσε τίποτα πια να μας σταματήσει. Ήμασταν στην Ελλάδα 3 

εβδομάδες αργότερα.» 
Maggie Gyllenhall – Ηθοποιός, σκηνοθέτης

Νέες περιπέτειες για τον Κλοντ 
και τη Μαρί

Με 4 ταινίες ολοκληρώνεται η κινηματογραφική 
σεζόν στα «Ηλύσια» 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

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

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
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
Ιωαννίδου - Αλατζιά Λ. Δημοκρατίας 190 
✆ 2551035897

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σιανκούρη Αναστασία Κωνσταντινουπόλε-
ως 259 ✆2552021141

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

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, για σήμερα Πέμπτη η 
υπομονετικότητά σου σε κάνει να ξε-
χωρίζεις τόσο στις προσωπικές όσο και 
στις επαγγελματικές σου σχέσεις και 
επαφές! Φανερώνονται όλες οι ηθικές 
σου αξίες και με την ισχυρή πειθώ που 
σε διακρίνει κερδίζεις την εμπιστοσύνη!  

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, για σήμερα Πέμπτη 
με την Σελήνη στο Ζώδιο σου, είσαι 
σίγουρα απόλυτα ευνοημένος και αρ-
κετά εξωστρεφής! Γνωρίζεις πια τον 
τρόπο να προωθήσεις και να προβάλ-
λεις τον καλύτερο σου εαυτό και να 
πετύχεις αρκετούς από τους υψηλούς 
στόχους σου!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, για σήμερα Πέμπτη αφιε-
ρώσου στην αποκατάσταση της καλής 
σου ψυχολογίας, αλλά και γενικά στον 
ίδιο σου τον εαυτό! Καταφέρνεις να ξε-
περάσεις φοβίες και άγχη με ευκολία 
και επιπλέον, είναι η κατάλληλη ημέρα, 
για να ασχοληθείς με καλλιτεχνικές και 
δημιουργικές δραστηριότητες!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, για σήμερα Πέμπτη μονο-
πωλούν το ενδιαφέρον σου, κυρίως για 
θέματα που αφορούν τον φιλικό σου 
περιβάλλον! Οι φίλοι στέκονται δίπλα 
σου και σε βοηθούν σε ό,τι κι αν χρει-
αστείς την σημερινή ημέρα και οι σχέ-
σεις σας ενδυναμώνονται!   

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, για σήμερα Πέμπτη δι-
εκδικείς τους μεγαλεπήβολους στόχους 
σου και ξέρεις πολύ καλά τι πρέπει να 
κάνεις, για να τους εκπληρώσεις! Προ-
βάλλεσαι όπως πρέπει στην κοινωνική 
ζωή και επιπλέον κερδίζεις εύκολα την 
εκτίμηση και των σεβασμό των γύρων 
σου, αφού είσαι δυναμικός! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, για σήμερα Πέμπτη η 
αισιοδοξία σου αυξάνεται σήμερα και 
θα διαπιστώσεις πως οι γύρω σου, σε 
θαυμάζουν για το γρήγορο μυαλό σου, 
το χιούμορ σου και τις επικοινωνιακές 
σου ικανότητες!  

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σή για σήμερα Πέμπτη εί-
σαι πολύ διορατικός και έχεις δυνατό 
και αλάνθαστο ένστικτο! Μπορεί να 
μην ανοίγεσαι ιδιαίτερα στους άλλους 
την σημερινή ημέρα, αλλά μπορείς μέ-
νοντας σιωπηλός, να καταφέρεις να 
διαβάζεις την γλώσσα του σώματος!   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, για σήμερα Πέμπτη 
θα στρέψεις το ενδιαφέρον σου, στις 
διαπροσωπικές σου συναναστροφές 
και επαφές! Σε ενδιαφέρει πολύ την ση-
μερινή ημέρα, πως φαίνεσαι στα μάτια 
του περίγυρου σου και στο κατά πόσο 
γίνεσαι αποδεκτός κοινωνικά!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, για σήμερα Πέμπτη 
αποφασίζεις να τακτοποιήσεις εκκρε-
μότητες και υποχρεώσεις της καθημερι-
νότητας σου! Επίσης, εξυπηρετείς τους 
άλλους με ποικίλους και τους φροντί-
ζεις, γεγονός που αναγνωρίζεται από 
τους γύρω σου και σε ευγνωμονούν!   

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, για σήμερα Πέμπτη 
θα περάσεις υπέροχα! Νιώθεις δημο-
φιλής και περιζήτητος κοινωνικά και 
αποκτάς και πάλι αυτοεκτίμηση! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, για σήμερα Πέμπτη αν 
και δεν το συνηθίζεις, θα επιλέξεις την 
ασφάλεια και την ζεστασιά του σπιτιού! 
Παραδόξως δεν έχεις ιδιαίτερη όρεξη 
για εξόδους και κοινωνικές επαφές, 
αφού μέσα στην οικογένεια, γνωρίζεις 
ότι θα χορτάσεις ειλικρινή και ουσια-
στική αγάπη!!   

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, για σήμερα Πέμπτη θα έχεις 
οξυδερκή σκέψη, γεμάτη αμεσότητα, 
που εντυπωσιάζει τον κοινωνικό σου 
κύκλο! 

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

Διατροφή: 14 τροφές κα-

τά του στρες

Τσάι matcha
Το πράσινο τσάι matcha περιέχει L-θε-

ανίνη, ένα αμινοξύ με ισχυρές αγχολυτικές 
ιδιότητες. Το τσάι matcha έχει υψηλότε-
ρη περιεκτικότητα σε αυτό το συστατικό 
σε σχέση με τα άλλα είδη τσαγιού και 
σύμφωνα με έρευνες, το τσάι matcha 
μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση 
του άγχους και ιδιαίτερα εάν έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε L-θεανίνη και χαμηλή 
σε καφεΐνη.

Σέσκουλο
Το σέσκουλο είναι ένα φυλλώδες πρά-

σινο λαχανικό με συστατικά που καταπο-
λεμούν το άγχος. Επίσης μόλις ένα φλιτζά-
νι (175 γραμμάρια) από το συγκεκριμένο 
λαχανικό περιέχει το 36% των ημερήσιων 
αναγκών του οργανισμού για μαγνήσιο, 
ένα θρεπτικό συστατικό που παίζει ση-
μαντικό ρόλο στον τρόπο που το σώμα 

αντιμετωπίζει το άγχος.
Η έλλειψη σε μαγνήσιο έχει συσχετι-

στεί με καταστάσεις άγχους και κρίσεις 
πανικού.

Γλυκοπατάτες
Οι γλυκοπατάτες περιέχουν υδατάν-

θρακες που βοηθούν τον οργανισμό να 
μειώσουν τα επίπεδα της κορτιζόλης, γνω-
στής και ως ορμόνης του στρες. Αν και 
γενικά τα επίπεδα της κορτιζόλης αυτο-
ρυθμίζονται, το χρόνιο άγχος μπορεί να 
τα απορρυθμίσει.

Αγκινάρες
Οι αγκινάρες είναι πλούσιες σε φυτικές 

ίνες και πρεβιοτικά. Σύμφωνα με μελέτη, 
όσοι έτρωγαν 5 ή και παραπάνω γραμ-
μάρια πρεβιοτικά την ημέρα είδα βελτίω-
ση στα συμπτώματα άγχους και κατάθλι-
ψης. Επίσης, οι αγκινάρες είναι πλούσιες 
σε κάλιο, μαγνήσιο και βιταμίνες C και Κ, 
θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στη δι-
αχείριση του στρες.

Οστρακοειδή
Τα οστρακοειδή είναι πλούσια σε αμι-

νοξέα, όπως η ταυρίνη και είναι γνωστά 
για τις ιδιότητές του ενίσχυσης διάθεσης.

 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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Θρακιώτικες γεύσεις με άρω-
μα θάλασσας είχαν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν κάτοικοι και επι-
σκέπτες, φτιαγμένες από τα χέρια 
των ικανών των Σχολών Μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ, τμήμα Μαγει-
ρικής.

Η δράση live cooking στην 
παραλιακή της Αλεξανδρούπο-
λης πραγματοποιήθηκε το από-
γευμα της Τρίτης, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων της Ναυτικής 
Εβδομάδας του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης. 

Οι μαθητές της σχολής μας και 
συγκεκριμένα οι μαθητές του τμή-
ματος Μαγειρικής Τέχνης, αξιο-
ποιώντας τις δεξιότητες που απέ-
κτησαν, δημιούργησαν εκλεκτά 
πιάτα με έμπνευση από τη Θρα-
κιώτικη Κουζίνα με άρωμα θά-
λασσας, τα οποία το κοινό της 
πόλης είχε την ευκαιρία να απο-

λαύσει. 
Περισσότερες από 1.000 με-

ρίδες έγιναν ανάρπαστες αφήνο-

ντας τις καλύτερες εντυπώσεις 
ακόμη και στους πιο απαιτητικούς 
ουρανίσκους! 

Με αφορμή το γεγονός πως 
κατά την τρέχουσα χρονική περί-
οδο, οι νέοι υποψήφιοι μαθητές 
υποβάλουν αιτήσεις για την φοί-
τηση τους στα τμήματα της ΕΠΑΣ 
Μαθητείας Αλεξανδρούπολης για 
τη νέα σχολική χρονιά, θα υπάρξει 
η δυνατότητα, κατά την εξέλιξη 
της δράσης, να πραγματοποιεί-
ται ενημέρωση των υποψήφιων 
μαθητών από καθηγητές της σχο-
λής, αναφορικά με τις νέες ειδι-
κότητες που έχουν προστεθεί, τις 
προϋποθέσεις φοίτησης, καθώς 
και τις παροχές και τα προνόμια 
που τους προσφέρει η σχολή.

Θρακιώτικες γεύσεις με άρωμα θάλασσας 
προσφέρθηκαν σε Αλεξανδρουπολίτες 
και επισκέπτες 

ΦΤΙΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ    

Περισσότερες από 1.000 μερίδες έγιναν 
ανάρπαστες στη δράση live cooking 
στην παραλιακή, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Ν. Έβρου "ΑΛΕΞΙ-
ΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ" συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Ναυτι-
κής Εβδομάδας, που διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρού-
πολης, και σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Μουσικός 
Περίπλους, από την Ιωνία στον Εύξεινο Πόντο» την Πέ-
μπτη 21 Ιουλίου και ώρα 20:30 στην Πλατεία Φάρου.

Μέσα από το λόγο και τη μουσική ο σύλλογος θέλει 
ν΄ αναδείξει την ίδρυση των πρώτων ελληνίδων πόλεων 

στον Εύξεινο Πόντο από τους Ίωνες της Μικράς Ασίας.
Συμμετέχουν:

Α΄ Μέρος
• Αρβανιτοπούλου Σταυρούλα, τραγούδι  
• Γιαρένης Χρήστος, λαούτο
• Κυριακίδης Μιχάλης, βιολί
• Στεφανίδης Κωνσταντίνος, τουμπερλέκι

Β΄ Μέρος
• Σωτηρίου Κωνσταντίνος, ποντιακή λύρα
• Κεφαλίδης Χάρης, ποντιακό τραγούδι
• Κουντουδάκη Μαρία, νταούλι
Παρουσίαση: Ουρανία Πανταζίδου, Γεν. Γραμματέας 

του Συλλόγου.

«Μουσικός Περίπλους, από την Ιωνία στον Εύξεινο Πόντο» 
στην πλατεία Φάρου 

Εκδήλωση σήμερα από τον 
Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων 
Ν. Έβρου «Αλ. Κομνηνός» 
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