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Οι έξι βασικοί άξονες της 
Κυκλοφοριακής Μελέτης 

Ορεστιάδας

Στα 26,5 εκ. ευρώ ανέρχεται η υλοποίησή της. Ποιες είναι οι βασικές 
προτάσεις που κατατέθηκαν � 8

Από σήμερα τα 
τελευταία φιλικά 

του Άθλου με 
Νεφτοχίμικ στην 

Ορεστιάδα

Σε φουλ ρυθμούς συνεχίζονται 
οι προπονήσεις των ΕΒριτών 

ενόψει Βόλεϊ Λιγκ 

� 11

Παρουσίαση της 
Αγροδιατροφικής 

Σύμπραξης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

Τι ανέφερε στην πρώτη του 
ομιλία ο Πρόεδρος Βασίλης 
Δελησταμάτης. Οι στόχοι της 

πρωτοβουλίας

� 7

Στις 9 Νοεμβρίου η δίκη για το 
θάνατο της Δέσποινας και του 

αγέννητου μωρού της

Η δίκη είχε αρχικά οριστεί για τις 6/10, ωστόσο ζητήθηκε αναβολή, 
η οποία απορρίφθηκε – Κατηγορούμενοι δύο γιατροί, μία μαία και 
μία νοσηλεύτρια. «Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο 

σύζυγος της Δέσποινας Κ. Μπακαλάκης
� 5

Χρ. Δερμεντζόπουλος: Χρ. Δερμεντζόπουλος: 
«Αίτημα δημιουργίας δύο «Αίτημα δημιουργίας δύο 
Διοικήσεων Πυροσβεστικών Διοικήσεων Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών στον Έβρο» Υπηρεσιών στον Έβρο» 

Μαλτέζος: Οι φοιτητές του Μαλτέζος: Οι φοιτητές του 
παιδαγωγικού τμήματος του παιδαγωγικού τμήματος του 
ΔΠΘ αγωνίζονται για καλύτερες ΔΠΘ αγωνίζονται για καλύτερες 
συνθήκες σπουδώνσυνθήκες σπουδών

� 77Νέες χιλιάδες προσλήψεις με 
απολυτήριο λυκείου σε ΕΛΑΣ, 

Λιμενικό και Πυροσβεστική

Εκτός ΑΣΕΠ θα γίνουν προσλήψεις αποφοίτων 
λυκείου ή ΙΕΚ. Θέση εργασίας στη Δομή 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην 
Αλεξανδρούπολη

� 16� 4 4

� 3

● Απαγορευμένη ζώ-
νη αρκετά οικοδομικά 
τετράγωνα στο κέντρο 
της πόλης, όπου είτε 
δεν επιτρέπεται καμία 
παρέμβαση στα κτίρια 
είτε ισχύουν αυστηροί 
περιορισμοί 

● Οι ιδιοκτήτες δεν 
μπορούν να εντα-
χθούν ούτε στο «Εξοι-
κονομώ» 

● Θέμα υπάρχει και με 
τα τραπεζοκαθίσματα 
στην πλατεία του Φά-
ρου, τα οποία, κανονι-
κά, δεν θα έπρεπε να 
υπάρχουν στο σημείο, 
σύμφωνα με τους πε-
ριορισμούς της Υπηρε-
σίας Φάρων

● Παρέμβαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου 

  

«Όμηρος» ενός … αρχαίου 
ΦΕΚ η περιοχή πέριξ του 
Φάρου Αλεξανδρούπολης

� 9
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. 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.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.∆. (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, ∆ημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, ∆ελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1571
Ο χριστιανικός στόλος υπό τον ∆ον 
Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στη 
Ναύπακτο τον τουρκικό του σουλτά-
νου Σελίμ Β’, σταματώντας οριστικά 
την Οθωμανική επέκταση προς τη 
∆ύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμα-
χίας, σκοτώνεται ο ναύαρχος των 
τουρκικών δυνάμεων Αλί Πασά. (Η 
Ναυμαχία της Ναυπάκτου)

1825
Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενι-
κής Εφημερίδος της Ελλάδος, προ-
δρόμου της Εφημερίδας της Κυβερ-
νήσεως. ∆ιευθυντής της ο Θεόκλητος 
Φαρμακίδης.

1831
Ο δολοφόνος του Ιωάννη Καποδί-
στρια, Γεώργιος Μαυρομιχάλης, κα-
ταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο. 
Πρόεδρος του δικαστηρίου είναι ο 
στρατηγός Τσόκρης.

1955
Ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποί-
ημά του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά 
ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποί-
ημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυ-
χία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό 
το κίνημα μπητ.

1979
Αεροπλάνο DC-8 της Swissair, που 
εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη - Πε-
κίνο, βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου, 
κατά τη διάρκεια της προσγείωσής 
του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού 
και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επι-
βάτες οι 14 σκοτώνονται.

2000
Για πρώτη φορά μετά από 30 χρό-
νια, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη 
προσγειώνονται σε τουρκικό έδαφος, 
στην αεροπορική βάση Μπαλίκεσιρ, 
προκειμένου να πάρουν μέρος στην 
άσκηση του ΝΑΤΟ «Destined Glory», 
που πραγματοποιείται στο Αιγαίο και 
τη νοτιοανατολική Τουρκία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1959
Νίκος ∆ένδιας, έλληνας πολιτικός 
(Ν∆), υπουργός Εξωτερικών στην κυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΘΑΝΑΤΟΙ
2013
Γιώργος Αμερικάνος, έλληνας διε-
θνής καλαθοσφαιριστής, που αγωνί-
στηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της 
δεκαετίας του ’60. (Γεν. 21/12/1942)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Το αποτύπωμα της επίσκεψης Πομπέο για 
την Αλεξανδρούπολη

07
OKT
2019

Έντονο ήταν το αποτύπωμα της επίσκεψης Αμερικανού Υπουρ-
γού Εξωτερικών  Πομπέο στην Ελλάδα για την περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης. Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, «η 
τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας αναβαθμίζει τη 
χώρα μας ως σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών», και εκτιμούν 
ότι «η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελ-
λάδα από μόνη της αποτελεί εγγύηση για την ακεραιότητα της 
χώρας». Το αποτύπωμα της αμερικανικής στρατιωτικής παρου-
σίας στην Ελλάδα διευρύνεται πλέον, πέρα από τη Σούδα (Μα-
ράθι), στην αεροπορική βάση της Λάρισας, στο Στεφανοβίκειο 
Μαγνησίας και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Πέραν της 
Σούδας, το καθεστώς διοίκησης της οποίας δεν αλλάζει, στις 
άλλες τρεις εγκαταστάσεις η διοίκηση και ο έλεγχός τους πα-
ραμένουν στην ελληνική πλευρά. Οι ΗΠΑ θα διοικούν μόνο τις 
δικές τους δυνάμεις, κατά την περιορισμένη χρονική περίοδο της 
εκεί παρουσίας τους. Ειδικά για την Αλεξανδρούπολη, σημειώ-
νεται ότι αναβαθμίζεται η στρατηγική της σημασία ως κόμβου 
με πλήρως ανεπτυγμένες υποδομές (λιμάνι, αεροδρόμιο, χερ-
σαία οδική και σιδηροδρομική σύνδεση) και ως παρακαμπτή-
ριας των ∆αρδανελλίων οδού προς Βουλγαρία και Ρουμανία

Ο καιρός σήμερα

5
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Ανατολή - 07:19
Δύση - 18:49

15...25
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Ξεκίνησε για φέτος η δράση της τοποθέτησης δορυφορικών πομπών και δακτυλίωσης ατόμων Μαυρόγυπα 
που πραγματοποιείται από το 2016 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου.  Οι δορυφο-
ρικοί πομποί που τοποθετούνται στα πουλιά έχουν προμηθευτεί από τη Μονάδα Διαχείρισης στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 
Οι δορυφορικοί πομποί που τοποθετούνται στους Μαυρόγυπες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την κατα-
γραφή της συμπεριφοράς του πληθυσμού του Μαυρόγυπα παρέχοντας μεταξύ άλλων πληροφορίες: για τις 
μετακινήσεις, τη διασπορά και την περιοχή ενδημίας, την συμπεριφορά και την ημερήσια δραστηριότητα, την 
θνησιμότητα.

Η περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη 
που παρακολουθείται από την 
ΕΥΠ, είναι μια εξόχως σοβαρή 
περίπτωση παραβίασης του Συ-
ντάγματος και του δημοκρατικού 
πολιτεύματος… Όμως, πώς είναι 
δυνατόν να συνδέεται με την 
προστασία της εθνικής ασφά-
λειας ένας δημοσιογράφος που 
προσπαθεί να αποκαλύψει σκάν-
δαλα ή διαφθορά στον τραπεζι-
κό τομέα.  .
Κ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ

Είπαν

Το επικαιροποιημένο εμβόλιο 
καλύπτει και τις τρέχουσες με-
ταλλάξεις του ιού, δηλαδή της 
Όμικρον 4 και Όμικρον 5. Εί-
ναι πολύ αποτελεσματικό, με 
60% μεγαλύτερη συγκέντρωση 
εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
σε σχέση με το να κάνουμε μία 
ακόμα αναμνηστική δόση από 
το αρχικό εμβόλιο..
Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρον εγχείρημα αποτελεί το 
βιβλίο με τίτλο «Σκέψεις & 
προβληματισμοί» του  εκ-
παιδευτικού από την Αλε-
ξανδρούπολη Κωνσταντί-
νου Ελευθεριάδη (ο οποίος 
ήταν ένας από τους πιο αγα-
πημένους μου καθηγητές 
στο Κλασικό Λύκειο, πριν 
από αρκετά χρόνια!). Πνεύ-
μα δημιουργικό και ανήσυ-
χο, καταπιάνεται με μία σει-
ρά από ζητήματα, τα οποία 
είναι συνυφασμένα με την 
αδιάκοπη και γεμάτη προ-
κλήσεις πορεία του ανθρώ-
που και της κοινωνίας, στο 
χώρο και τον χρόνο. 

Όπως αναφέρει στον 
πρόλογο του βιβλίου του, η φράση του 
Γερμανού φιλοσόφου Jaspers: «Ησυχά-
ζω, όταν ανησυχώ», έρχεται συνέχεια 
στο νου του, προκαλώντας ερωτήματα 
και προβληματισμούς, γεννά ιδέες και 
σκέψεις, διαμορφώνει προτάσεις και 
αναζητά απαντήσεις, μα πάντα μένει, 
όπως λέει, ένα βασανιστικό «γιατί». «Η 
απάντηση βρίσκεται εν μέρει σε αυτό 
που έλεγε η μάνα μου ότι «έτσι πιάστη-
κε ο κόσμος», εννοώντας τη δημιουργία 
του, στην προσπάθειά της να εξηγήσει 
και να ερμηνεύσει τον τρόπο σκέψης 
του ανθρώπου, τις επιλογές του και 
τις συμπεριφορές του, τις αποφάσεις 
και τις πράξεις του. Αυτές τις ανησυ-
χίες μου θέλω να μοιραστώ μαζί σου 
φίλε και φίλη, γιατί πιστεύω, με όλη τη 
σημασία του ρήματος πιστεύω, ότι για 
κάθε «γιατί» υπάρχει κι ένα «διότι», ότι 
για κάθε αιτιατό υπάρχει μια αιτία, ότι 
για κάθε απορία υπάρχει μια απάντηση, 

ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχει μία λύ-
ση, άλλοτε εύκολη και άλλοτε δύσκολη, 
όμως υπάρχει λύση». 

Σε αυτή την περιπλάνηση, των λίγων, 
αλλά μεστών σελίδων, που έγραψε με 
προσήλωση και αγάπη ο φιλόλογος 
Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, θα βρει 
κανείς σκέψεις και προβληματισμούς, 
για θέματα γύρω από την ευθύνη και 
το χρέος, το σεβασμό, την ανθρωπιά, τη 
λογική, την κριτική, την κρίση θεσμών 
και αξιών, το δάσκαλο, το σχολείο και 
την παιδεία, την παράδοση, τη δημο-
κρατία και την ελευθερία, τους Έλλη-
νες, την τεχνολογία, τη λαϊκή σοφία, 
το «εμείς»… Αναζητήστε το βιβλιαράκι 
αυτό, μαζί και με το πιο πρόσφατο «Λό-
γος & Γλώσσα», θα περάσει ευχάριστα 
η ώρα σας, θα προβληματιστείτε, θα γί-
νετε σοφότεροι! 

Κ.Η.  

Σκέψεις & προβληματισμοί 

Έρχεται διεθνής αγώνας 
στην πισίνα της Αλεξανδρούπολης; 

Νόμπελ λογοτεχνίας 2022
Η Annie Ernaux, η Γαλλίδα συγγραφέ-

ας, είναι η μεγάλη νικήτρια του Νόμπελ 
Λογοτεχνίας για το 2022. Μια από τις 
πλέον αναγνωρισμένες συγγραφείς στην 
χώρα της και όχι μόνο, η Ernaux, αποτυ-
πώνει με τα μυθιστορήματα την κα-
θημερινή ζωή στη Γαλλία, συχνά με 
αυτοβιογραφικά στοιχεία, και ήταν 
μεταξύ των φαβορί για να κερδίσει 
το βραβείο.

Γ.Π.

Αλεξανδρούπολη: Καραμπόλα 
τριών οχημάτων  

Καραμπόλα τριών οχημάτων συ-
νέβη χθες το πρωί στην Αλεξανδρού-
πολη, σε κεντρικό σημείο της πόλης, 
στο τέλος της οδού Δημοκρατίας 
προς τη στροφή της Εγνατίας. Στο 
ατύχημα ενεπλάκησαν τρία οχήματα, 

το ένα εκ των οποίων μάλιστα τζιπ της 
Πυροσβεστικής το οποίο κατέληξε στο 
κράσπεδο του πάρκου Προσκόπων. Δεν 
υπήρξαν τραυματίες, αλλά υλικές ζημιές 
στα οχήματα και στο πεζοδρόμο.

Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε προ 
ημερών ο πρόεδρος της Κολυμβητι-
κής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκος 
Γιαννόπουλος. Μία μέρα πριν παραστεί 
στην Ξάνθη για τα εγκαίνια του νέου 
κολυμβητηρίου της πόλης, ο πρόεδρος 
της ΚΟΕ συναντήθηκε με εκπροσώ-
πους σωματείων στην πρωτεύουσα 
του Έβρου, ενώ είδε από κοντά για 
ακόμη μία φορά τις εγκαταστάσεις του 
Δημοτικού Κολυμβητήριου Ξάνθης. 
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέντευ-
ξη που έδωσε στην εκπομπή “Πάμε 
Γήπεδο” με τον Κοσμά Πανταζή στην 
Δέλτα Τηλεόραση, αποκάλυψε ότι μέ-
σα στον επόμενο χρόνο θα έρθει στην 
Αλεξανδρούπολη ένα διεθνές γεγονός. 
(sportsaddict.gr)

Γ.Π
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Συνάντηση με τον Αρχηγό 
του Πυροσβεστικού Σώματος, 
Αντιστράτηγο (Π.Σ.) Αλέξιο Ρά-
πανο, πραγματοποίησε χθες 
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου ο Βου-
λευτής Έβρου της Νέας Δημο-
κρατίας, Χρήστος Δερμεντζό-
πουλος, με τον οποίο συζήτησε 
θέματα που αφορούν τη διάρ-
θρωση και ενίσχυση του Πυρο-
σβεστικού Σώματος στην πε-
ριοχή του Έβρου, όπως αυτά 
προέκυψαν κατόπιν συνεχών 
επισκέψεων και συναντήσεων 
του Βουλευτή με τη Διοίκηση 
και το Πυροσβεστικό προσω-
πικό του Νομού.

Ο Βουλευτής τόνισε στον κ. 
Αρχηγό την ανάγκη δημιουρ-
γίας δύο Διοικήσεων Πυρο-
σβεστικών Υπηρεσιών Νομού 
(Δι.Πυ.Ν.) Έβρου, στο Βόρειο 
και στο Νότιο Τομέα, που θα 
εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό 
τη λειτουργία και την επιχει-
ρησιακή ετοιμότητα των Πυ-
ροσβεστικών Υπηρεσιών του 
Νομού, αποδίδοντας μεγαλύ-
τερη ασφάλεια στους πολίτες 
και καλύτερη διαχείριση της 
κατάστασης.

Ο κ. Δερμεντζόπουλος πα-
ρέθεσε αναλυτικά τους λό-
γους βάσει των οποίων η δη-

μιουργία δύο Διοικήσεων είναι 
επιτακτική και άμεση ανάγκη. 
Συγκεκριμένα, τόνισε ιδιαί-
τερα την απόσταση που χω-
ρίζει το βόρειο από το νότιο 
άκρο του Νομού, την ανάγκη 
άμεσης αντιμετώπισης πυρκα-
γιών δασικού τύπου λόγω και 
της ύπαρξης μεγάλης δασικής 
έκτασης (Εθνικό Πάρκο) και 
τη μορφολογία του εδάφους.

Τέλος, συζητήθηκαν και ετέ-
θησαν και ζητήματα ενίσχυσης 
και αναβάθμισης των πυροσβε-
στικών υπηρεσιών του Νομού.

Ο Αρχηγός ήταν θετικά δι-
ακείμενος ως προς το αίτη-
μα που μετέφερε ο Βουλευτής 
σχετικά με τη δημιουργία δύο 
Διοικήσεων Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών στο Νομό Έβρου, 
τονίζοντας ότι στόχος της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η 
διασφάλιση υψηλότερου επι-
πέδου απόδοσης και αποτελε-
σματικότητας των πυροσβεστι-
κών υπηρεσιών.

Χρ. Δερμεντζόπουλος: «Αίτημα δημιουργίας 
δύο Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών»

ΣΕ ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ 
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ….                

Ο βουλευτής Έβρου της ΝΔ είχε 
συνάντηση με τον Αρχηγό του 
Πυροσβεστικού Σώματος

Παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην 
Κομοτηνή η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας ΑΜΘ

Καταδικάστηκαν από το 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
Ορεστιάδας οι δύο κατηγο-
ρούμενοι για το εργατικό ατύ-
χημα που συνέβη στις 22 Νο-
εμβρίου του 2017 στο ΣΙΛΟ 
Μάνης της Ένωσης Συνεται-
ρισμένων Αγροτών Διδυμοτεί-
χου, στο οποίο έχασε τη ζωή 
του ο 62χρονος εργάτης Για-
σάρ Πατσιά. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορε-
στιάδας, στον πρόεδρο της 
Ένωσης και στον υπεύθυνο 
επιτήρησης του κοχλία που 
γράπωσε από τα ρούχα τον 
άτυχο εργάτη και τον τραυ-

μάτισε θανάσιμα, επιβλήθη-
κε ποινή 2 ετών και 8 μηνών 
στον καθένα, με αναστολή, 
χωρίς να τους αναγνωριστεί 
κανένα ελαφρυντικό. Και οι 
δύο άσκησαν έφεση. 

Οι δύο κατηγορούμενοι 
καταδικάστηκαν για ανθρω-
ποκτονία από αμέλεια, μετά 
και την πρόταση του Εισαγ-
γελέα που ζήτησε “να κηρυ-
χτούν ένοχοι”. 

Υπενθυμίζεται ότι το τρα-
γικό δυστύχημα συνέβη μέσα 
στον χώρο όπου λειτουργού-
σε ο κοχλίας, στον οποίο, υπό 
κανονικές συνθήκες, δεν θα 
έπρεπε να υπάρχει ανθρώπινη 
παρουσία δίπλα στο μηχάνημα 
και τα μέτρα ασφάλειας είναι 
ανύπαρκτα. Ωστόσο, ο Γιασάρ 
Πατσιά πήρε οδηγία να εισέλ-
θει στον στενό θάλαμο και με 
το φτυάρι να σπρώχνει τον 

ηλίανθο προς το κέντρο του 
κοχλία, ο οποίος σε κάποια 
περιστροφή του γράπωσε τον 
εργάτη και τον παρέσυρε μέσα 
στο μηχάνημα, σκοτώνοντάς 
τον ακαριαία. 

Σημειώνεται ότι η δίκη έγι-
νε πέντε χρόνια μετά το συμ-
βάν, καθώς προηγήθηκαν 
τρεις αναβολές. 

Η υπόθεση έχει ήδη εξετα-
στεί πρωτόδικα και από αστικό 
δικαστήριο, το οποίο επιδίκα-
σε αποζημίωση στην οικογέ-
νεια του θύματος, ωστόσο, 
και σε αυτήν την απόφαση 
οι κατηγορούμενοι άσκησαν 
έφεση και ήδη η εκδίκασή της 
σε δεύτερο βαθμό έχει πάρει 
μία αναβολή, για τις αρχές του 
2023. 
Χρυσούλα Σαμουρίδου – 
ΕΡΤ Ορεστ.

Απόφαση του 
Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου 
Ορεστιάδας

Σε συνέχεια της από 29/5 
επισκέψεως του Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκη Θεο-
δωρικάκου στον Έβρο και του 
σχετικού ενημερωτικού υπο-
μνήματος που του ενεχείρισε, 
ο βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος 
Αρχηγός της Αστυνομίας Αν.Δη-
μοσχάκης επικαιροποιεί μέσω 
επιστολών τις προτάσεις του 
για την περαιτέρω ασφάλεια 
και άμυνα του Ν.Έβρου!!

Συγκεκριμένα με ξεχωρι-
στές επιστολές επανέρχεται σε 
άκρως επίκαιρες και αναγκαίες 
προτάσεις που αφορούν τρία 
υψίστης σπουδαιότητας ζητή-
ματα, που έχουν ως εξής:

- Ανακαίνιση των (7) ΤΣΦ 
και του Κ.Ε. Ν.Βύσσας στον 
Ν.Έβρου

Ο βουλευτής υπογραμμίζει 
ότι επιβάλλεται για λειτουργι-
κούς, ψυχολογικούς και οικο-
νομικούς λόγους να δρομολο-
γηθεί η ανακαίνιση των κτηρίων 
των επτά (7) ΤΣΦ & του ενός 
Κ.Ε στη Ν.Βύσσα στον Ν.Έβρου!

Στόχος είναι να επιτευχθεί 
η ενεργειακή αναβάθμιση αυ-
τών, η βελτίωση των συνθη-
κών εργασίας των στελεχών 
του Σώματος, αλλά και η απο-
τελεσματική κράτηση των ποινι-
κών κρατουμένων καθώς & την 
προσωρινή κράτηση των αλλο-
δαπών (καταγραφή) που παρα-
νόμως εισέρχονται στη Χώρα…

- Νέο δομικό σχήμα στις δυο 
Δ.Α. του Ν.Έβρου με επίκεντρο 
το μεταναστευτικό ζήτημα

Προτείνεται συγκεκριμένα η 

ίδρυση  Τμημάτων Αντιμετώπι-
σης Διασυνοριακού Εγκλήμα-
τος & Τεκμηρίωσης στο Β/Έβρο 
με έδρα την Ορεστιάδα,  κι ένα 
αντίστοιχο στο Ν/Έβρο, με έδρα 
την Αλεξανδρούπολη.

Επίσης όσον αφορά τον Β.Έ-
βρο η ίδρυση μιας Υποδιεύθυν-
σης εποπτικού χαρακτήρα με 
γραμματεία τριών (3) ατόμων 
που θα συντονίζει τα ΤΣΦ της 
Δ.Α Ορεστιάδας, καθώς & μία 
δεύτερη να συντονίζει & να κα-
θοδηγεί τα αντίστοιχα του Ν/
Έβρου, της Δ.Α Αλεξανδρού-
πολης.

- Ανέγερση νέου αστυνομι-
κού Μεγάρου στο Διδυμότειχο.

Κρίνεται αναγκαία η επικαι-
ροποίηση του έργου ανέγερ-

σης ενός σύγχρονου Αστυνομι-
κού Μεγάρου στο Διδυμότειχο, 
όπου θα συστεγαστούν το Αστυ-
νομικό Τμήμα, το Τμήμα Ασφα-
λείας και το Τμήμα Συνοριακής 
Φύλαξης της περιοχής.

Το ανωτέρω έργο είχε δρο-
μολογηθεί το 2006, παραχω-
ρήθηκαν 3,5 στρέμματα εντός 
Σχεδίου Πόλης από τον τοπικό 
Δήμο, το 2011 υπεγράφη το 
Διάταγμα χρήσης γης, συντά-
χθηκαν οι απαραίτητες μελέτες 
, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε 
τότε εξαιτίας διαδικασιών που 
συνδέονται και με την έκδοση 
της οικοδομικής άδειας.

Κρίνω ότι οι παραπάνω 
προτάσεις θα ενισχύσουν πο-
λυεπίπεδα την επιχειρησιακή 
αποτελεσματικότητα και θα δι-
ευκολύνουν τις δυο Διευθύν-
σεις του Νομού μας στα πολλα-
πλά καθήκοντα που καλούνται 
να ανταποκριθούν.

Προτάσεις αναβάθμισης των 
υπηρεσιών αρμοδιότητας 
Ελληνικής Αστυνομίας στον Έβρο! 

Επικαιροποιεί μέσω επιστολών ο 
Βουλευτής Έβρου τη ΝΔ Αν. Δημοσχάκης

Καταδικάστηκαν οι 
κατηγορούμενοι για το 
εργατικό ατύχημα στο ΣΙΛΟ 
της Μάνης, το 2017
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της Κικής Ηπειρώτου 
Για τις 9 Νοεμβρίου 2022 

ορίστηκε εκ νέου από το Τρι-
μελές Πλημμελειοδικείο Αλε-
ξανδρούπολης η δικάσιμος για 
την υπόθεση του θανάτου της 
37χρονης Δέσποινας Καραγε-
ωργίου και του αγέννητου μω-
ρού της, τον περασμένο Απρί-
λιο, στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Η Δέσποινα διένυε τον 7ο 
μήνα της εγκυμοσύνης της όταν 
διεκομίσθη βραδινές ώρες της 
14ης Απριλίου 2021 στο νο-
σοκομείο με πολύ έντονους 
πόνους. Εκεί, διαγνώστηκε με 
ουρολοίμωξη, ενώ λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, νο-

σηλεύτηκε για λίγες ώρες μόνη 
της σε θάλαμο του νοσοκομείου, 
χωρίς να έχει στο πλευρό της 
τον σύζυγό της, ο οποίος ενη-
μερώθηκε για το τραγικό συμ-
βάν νωρίς το πρωί της επόμε-
νης μέρας.

Κατηγορούμενοι είναι δύο 
γιατροί, μία μαία και μία νοση-
λεύτρια, ενώ σύμφωνα με το 
κλητήριο θέσπισμα του Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Αλε-
ξανδρούπολης που είχε δημοσι-
οποιήσει το καλοκαίρι ο σύζυγος 
της Δέσποινας, Κώστας Μπα-
καλάκης, «οι κατηγορίες ανα-
φέρουν ότι οι θάνατοι προκλή-
θηκαν από αμέλεια και ότι το 
μοιραίο προκλήθηκε από τις 

πράξεις τους και τις παραλεί-
ψεις τους, ενεργώντας αντίθε-
τα από ότι όφειλαν σε πολλά 
πράγματα, όπως αυτά ένα-ένα 
αναφέρονται στο κατηγορη-
τήριο. Επίσης η τρίτη κατηγο-
ρούμενη, κατηγορείται και για 
πλαστογραφία και παραποίηση 
εγγράφων, με σκοπό να παρα-
πλανηθούν οι διερευνώντες τις 
ποινικές και πειθαρχικές ευθύ-
νες του ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού». 

Στη χθεσινή διαδικασία, στο 
δικαστήριο της Αλεξανδρούπο-
λης, μία εκ των κατηγορουμέ-
νων κατέθεσε αίτημα αναβολής, 
λόγω κωλύματος στο πρόσωπο 
του συνηγόρου της, ωστόσο αυ-

τό απορρίφθηκε. 
Στη σύντομη δήλωσή του, ο 

σύζυγος της θανούσης, αμέσως 
μετά το τέλος της διαδικασίας, 
μας είπε: «Μια δύσκολη μέρα 
για μας, εν τέλει πιο δύσκολη 
απ’ ό,τι αναμέναμε. Έχουμε πο-
λύ δρόμο μπροστά μας. Έχου-
με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη 
όμως και ελπίζουμε ότι θα απο-
δοθεί δικαιοσύνη τελικά». 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί 
ότι, σύμφωνα με το reportal.
gr, η δίκη αναμένεται να είναι 
μαραθώνια, καθώς έκτος από 
τις τέσσερις κατηγορούμενες, 
έχουν κληθεί να καταθέσουν 
συνολικά 20 μάρτυρες.  

Στις 9 Νοεμβρίου η δίκη για το θάνατο της 
Δέσποινας και του αγέννητου μωρού της

Η ΔΙΚΗ ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΑ ΟΡΙΣΤΕΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 6/10, ΩΣΤΟΣΟ 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΝΑΒΟΛΗ, Η 
ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ – 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΔΥΟ 
ΓΙΑΤΡΟΙ, ΜΙΑ ΜΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ                  

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη 
δικαιοσύνη», δήλωσε ο σύζυγος της 
Δέσποινας Κ. Μπακαλάκης

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη», δήλωσε 
ο σύζυγος της Δέσποινας Κ. Μπακαλάκης

Για τις 9 Νοεμβρίου 2022 ορίστηκε εκ νέου από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
Αλεξανδρούπολης η δικάσιμος για την υπόθεση του θανάτου της 37χρονης 
Δέσποινας Καραγεωργίου και του αγέννητου μωρού της

Στις 04/10/2022 πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση 
μεταξύ του Διοικητή του 
Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Αλεξανδρού-
πολης (Π.Γ.Ν.Α.) κ. Ευάγγε-
λου Ρούφου, του Αν. Διοικη-
τή κ. Κωνσταντίνου Γκοτσίδη, 
του Προέδρου της Επιτρο-
πής Νοσοκομειακών Λοιμώ-
ξεων Αν. Καθηγητή Παθο-
λογίας ΔΠΘ με έμφαση στις 
Λοιμώξεις κ. Περικλή Πανα-
γόπουλου, της Αντιπροέδρου 
της Επιτροπής Αν. Καθηγή-
τριας Μικροβιολογίας ΔΠΘ 
κας Μαρίας Πανοπούλου, 
τους Νοσηλευτές Επιτήρη-
σης Λοιμώξεων: κ. Γεώργιο 

Λαζαρίδη, κ. Νικόλαο Λεμο-
νάκη, κ. Ευθύμιο Κελεσίδη 
(CLEO), με επιτελικό κλιμά-
κιο αποτελούμενο: από την 
Διευθύντρια Διεύθυνσης 
Ασφάλειας και Διαχείρισης 
Κινδύνου Νοσηλευτικών Μο-
νάδων του Οργανισμού Δι-
ασφάλισης Ποιότητας στην 
Υγεία (ΟΔΙΠΥ) κα Αγγελική 
Καραϊσκου και την κα Γεωρ-
γία Καλιοπούλου και από το 
Κέντρο Κλινικής Επιδημιο-
λογίας και Έκβασης Νοση-
μάτων (CLEO) τον κ. Γεώρ-
γιο Γλαρό, κ. Ιωάννη Κοψιδά 
και την κα. Παρθενόπη Πα-
ντελίδου. 

Η επίσκεψη του κλιμα-

κίου έγινε στο πλαίσιο του 
Πανελλήνιου Προγράμμα-
τος Πρόληψης και Ελέγχου 
Λοιμώξεων και της Μικροβι-
ακής Αντοχής «GRIPP-SNF», 

στο οποίο συμμετέχει και το 
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 
Στόχος ήταν η παρουσίαση 
των μέχρι τώρα αποτελεσμά-
των, η διερεύνηση της υιο-

θέτησης των συντεινόμενων 
παρεμβάσεων, των εμποδί-
ων για την πιστή εφαρμογή 
τους, η ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού των τμημάτων 

που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα και η ενδυνάμωση 
της συνεργασίας όλων των 
φορέων. 

Υπενθυμίζεται ότι το 
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης συ-
γκαταλέγεται μεταξύ των δέ-
κα νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
που επιλέχθηκαν πανελλαδι-
κά, για την πιλοτική εφαρμο-
γή του Εθνικού Προγράμμα-
τος Πρόληψης και Ελέγχου 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 
και της Μικροβιακής Αντο-
χής. 

Στόχος του πενταετούς 
αυτού εθνικού προγράμμα-
τος είναι η δημιουργία πρό-
τυπων Ελληνικών Δημόσιων 
Νοσοκομείων, στους τομείς 
της πρόληψης και του ελέγ-
χου των Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων και της Μικρο-
βιακής Αντοχής. Το Νοσο-
κομείο μας πάντα βρίσκεται 
πρωτοπόρο σε προγράμματα 
που αναβαθμίζουν την πα-
ρεχόμενη ποιότητα υγείας.

Στο ΠΓΝΑ στελέχη από το Κέντρο Κλινικής 
Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων
Συνάντηση με τη διοίκηση και επιστημονικά 
στελέχη του Νοσοκομείου στο πλαίσιο του 
Πανελλήνιου Προγράμματος Πρόληψης και 
Ελέγχου Λοιμώξεων και της Μικροβιακής 
Αντοχής «GRIPP-SNF» 
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Η Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης 
δημοσιεύει συνολικά στοιχεία 
που αφορούν θέματα οδικής 
ασφάλειας και τροχονομικής 
αστυνόμευσης που συνέβησαν, 
κατά τη διάρκεια του μηνός 
Σεπτεμβρίου του 2022, στην 
εδαφική αρμοδιότητα των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Έβρου, 
Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, 
Θάσου και Δράμας. Η δημοσί-
ευση των μηνιαίων στοιχείων 
συνοδεύεται με στατιστικά - 
αριθμητικά στοιχεία του αντί-
στοιχου περσινού μήνα.  

Τροχαία Ατυχήματα
Στην εδαφική αρμοδιό-

τητα της Γενικής Περιφερει-
ακής Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, σημειώθηκαν 28 
τροχαία ατυχήματα (έναντι 31 
το 2021). Ειδικότερα σημει-
ώθηκαν:
• 3 θανατηφόρα τροχαία ατυ-

χήματα (έναντι 4 το 2021)
• 4 σοβαρά τροχαία ατυχήμα-

τα(έναντι 1 το 2021)
• 21 ελαφριά τροχαία ατυχή-

ματα (έναντι 26 το 2021)
Από τα τροχαία δυστυχήματα 

που συνέβησαν σε αστικές και 
αγροτικές περιοχές των ανω-
τέρω περιφερειακών ενοτήτων 
καταγράφηκαν συνολικά 32 
παθόντες (έναντι 37 το 2021). 
Ειδικότερα καταγράφηκαν:
• 3 νεκροί (έναντι 4 το 2021)
• 4 βαριά τραυματίες (έναντι 

1 το 2021)
• 25 ελαφρά τραυματίες (ένα-

ντι 32 το 2021)
Τα κυριότερα αίτια των τρο-

χαίων ατυχημάτων - δυστυ-
χημάτων, όπως προέκυψε από 
την αστυνομική τροχονομική 
έρευνα, ήταν:
• Οδήγηση σε κατάσταση μέ-

θης
• Η παραβίαση προτεραιότη-

τας 
• Η παραβίαση σημάνσεων
• Η απόσπαση προσοχής οδη-

γού
• Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

Συμβουλές Οδικής 
Ασφάλειας 

Η Ελληνική Αστυνομία ιδι-
αίτερα ευαισθητοποιημένη στα 
θέματα ασφαλούς οδήγησης 
και οδικής ασφάλειας με σκο-
πό να συμβάλλει στη μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων και 
δυστυχημάτων υπενθυμίζει σε 
όλους τους οδηγούς και τους 
χρήστες του οδικού δικτύου ότι 
η οδική ασφάλεια είναι υπόθε-

ση όλων μας. 
Στο πλαίσιο αυτό οι οδη-

γοί οφείλουν να εφαρμόζουν 
τις διατάξεις του Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας, να οδηγούν 
με σύνεση και προσοχή και να 
ακολουθούν τις υποδείξεις και 
τις συμβουλές του προσωπικού 
της Τροχαίας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι οδηγώ με ασφάλεια 
σημαίνει:
• Μαθαίνω και εφαρμόζω τον 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

• Έχω διαρκώς τεταμένη την 
προσοχή μου στην οδήγηση 
και τον έλεγχο του οχήματος
• Όταν οδηγώ δεν έχω κα-

ταναλώσει οινοπνευματώδη 
ποτά 
• Δεν παραβιάζω τα όρια τα-

χύτητας 
• Φορώ πάντα ζώνη ασφα-

λείας 
• Τοποθετώ τα παιδιά σε παι-

δικό κάθισμα στο πίσω μέρος 
του αυτοκινήτου και τους φο-
ρώ ζώνη ασφαλείας 
• Σε περίπτωση που οδηγώ 

ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτο-
σικλέτα φορώ πάντα κράνος 

• Δεν κάνω αντικανονικά 
προσπεράσματα 

• Δεν παραβιάζω τον κόκ-
κινο σηματοδότη 

• Σταματώ στο STOP και δί-
νω προτεραιότητα 

• Δεν μιλώ στο κινητό όταν 
οδηγώ 

• Δίνω προτεραιότητα 
στους πεζούς 

• Σέβομαι τα σήματα και τις 
υποδείξεις των τροχονόμων.

28 τροχαία σε όλη την ΑΜΘ τον Σεπτέμβριο

TΑ ΤΡΙΑ ΗΤΑΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ      

Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία από 
την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  

Τον πρέσβη της Μεγάλης Βρετα-
νίας ενημέρωσε ο Τάκης Θεοδωρι-
κάκος αναφορικά με την κατάσταση 
στον Έβρο.

Κατά τη συνάντηση συζητήθη-
καν θέματα συνεργασίας των δύο 
χωρών στον τομέα της ασφάλειας, 
ενώ ο υπουργός έθεσε το ζήτημα 
της συνεχώς εντεινόμενης απειλής 
που αντιμετωπίζει η χώρα μας στα 

σύνορα της με την Τουρκία, στον 
Έβρο, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της ΕΛΑΣ.

Επίσης, ο Θεοδωρικάκος ανα-
φέρθηκε στην εργαλειοποίηση δυ-
στυχισμένων ανθρώπων, αλλά και 
στα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική 
Κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα, 
στο Σχέδιο «Ακρίτας» που βρίσκε-
ται σε πλήρη επιχειρησιακή εξέλιξη, 
για την αντιμετώπιση της παράνο-
μης μετανάστευσης.

Τέλος, ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη και ο Βρετανός πρέσβης 
υπογράμμισαν το καλό επίπεδο των 
σχέσεων των δύο χωρών στους το-
μείς της αστυνομικής συνεργασίας 
και της ασφάλειας.

Έθεσε το ζήτημα της 
συνεχώς εντεινόμενης 
απειλής που αντιμετωπίζει 
η χώρα μας στα σύνορα 
της με την Τουρκία 

Απέναντι στην ρητορική του κ. Ζα-
μπούκη για…. φαγούρα και την παγκο-
σμίως μοναδική, πολιτικά, τακτική να 
ασκεί αντιπολίτευση στην αντιπολίτευ-
ση, εμείς αποδεικνύουμε πως εντός 
του Δημοτικού Συμβουλίου παράγου-
με έργο προς όφελος των δημο-
τών μας.

Στην χθεσινή συνεδρίαση, έπειτα 
από εισηγήσεις ή παρεμβάσεις μας, 
ψηφίστηκαν ομόφωνα από το σώμα 
τα παρακάτω σημαντικά ζητήματα:

1. Η οριζόντια μείωση των δι-
δάκτρων κατά 20% στο Δημοτικό 
Ωδείο ως ελάφρυνση προς τον οι-
κογενειακό προϋπολογισμό ενόψει 
του δύσκολου χειμώνα που είναι 
μπροστά μας.

2. Η διεκδίκηση εξαίρεσης του 
Δήμου μας από ΦΕΚ το οποίο εί-
χε εκδοθεί και όριζε πως γύρω από 
τον Φάρο δεν μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί οποιαδήποτε οικοδομική 
και επαγγελματική δραστηριότητα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για παρά-
δειγμα, οι κάτοικοι των πέριξ οικο-
δομών να μην μπορούν να κάνουν 
καμία παρέμβαση στις κατοικίες 
τους, ακόμη και για το πρόγραμμα 
“Εξοικονομώ”.

3. Η πραγματοποίηση των απα-
ραίτητων ενεργειών και η άσκηση 
πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς 

ώστε οι κάτοικοι της περιοχής τέρμα 
Άβαντος να αποκτήσουν τηλεφωνικές 
συνδέσεις και πρόσβαση στο ίντερνετ 
το οποίο είναι πλέον αναπόσπαστο 
κομμάτι της σύγχρονης ζωής.

4. Η επανεξέταση των συμβάσεων 
τις οποίες έχει υπογράψει ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης με προμηθευτές για 
διάφορα υλικά και είδη. Οι συνεχόμε-
νες αυξήσεις τιμών έχουν οδηγήσει σε 
δυσχέρεια τους προμηθευτές και η Δη-
μοτική Αρχή με την αδράνεια της αδυ-
νατεί να βρει λύσεις, με αποτέλεσμα 

να ζημιώνεται ο Δήμος, τα νομικά του 
πρόσωπα και οι ίδιοι οι προμηθευτές 
– συμπολίτες μας.

Μπροστά στην απάθεια και την 
αδράνεια των διοικούντων, που είναι 
μόνιμα πίσω από τις εξελίξεις, εμείς 
παραθέτουμε συγκεκριμένες λύσεις 
και αναλαμβάνουμε τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες.
Αλεξανδρούπολη, 06.10.2022
Από την παράταξη
«Πόλη και πολίτες Βαγγέλης Λαμπά-
κης»

«Πόλη και Πολίτες»: Η παράταξή 
μας συνεχίζει υπέρ των δημοτών»
Ψηφίστηκαν ομόφωνα 
από το σώμα προτάσεις 
για 3 σημαντικά 
ζητήματα

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος 
ενημέρωσε τον Βρετανό 
πρέσβη για τον Έβρο
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Παρουσιάστηκε την Τετάρτη 
5 Οκτωβρίου στην αίθουσα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου «Γε-
ώργιος Παυλίδης» στην Κομοτη-
νή η Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, με προσκε-
κλημένους τα Μέλη της Σύμπρα-
ξης καθώς επίσης εκπροσώπους 
φορέων.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
είναι μία πρωτοβουλία της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, η οποία συστήθηκε 
με σκοπό να φέρει κοντά, σε επι-
κοινωνία, το δημόσιο τομέα (Πε-
ριφέρεια, Πανεπιστήμιο) με τον 
ιδιωτικό τομέα (επαγγελματίες 
και επιχειρήσεις του αγροδιατρο-
φικού τομέα). 

Στην ομιλία του, κατά την 
έναρξη της εκδήλωσης, ο Πε-
ριφερειάρχης Α.Μ.Θ.,  κ. Χρή-
στος Μέτιος, ανέφερε τα εξής: 
«Μέσα από την Αγροδιατροφική 
Σύμπραξη της Περιφέρειάς μας, 
παίρνει σάρκα και οστά μια ιδέα 
για την ανάπτυξη του αγροδια-

τροφικού τομέα της περιοχής μας 
και τη στήριξη των επαγγελμα-
τιών του πρωτογενούς τομέα. 
Για εμάς, ως Διοίκηση της Περι-
φέρειας, η στήριξη του πρωτο-
γενούς τομέα αποτελεί βασικό 
άξονα του Σχεδίου μας  για την 
ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας. 
Για τον λόγο αυτόν προσαρμοζό-
μαστε συνεχώς στα νέα οικονομι-
κά και περιβαλλοντικά δεδομένα 
και αξιοποιούμε κάθε εργαλείο, 
που μπορεί να μας φανεί χρή-
σιμο.  Ένα τέτοιο εργαλείο είναι 
και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και καλώ όλους να στη-
ρίξουν την πρωτοβουλία, για να 
μπορέσουμε να παράξουμε ένα 
ουσιαστικό έργο, για τους παρα-
γωγούς, τους επιχειρηματίες, τον 
τόπο και την περιφερειακή μας 
οικονομία συνολικά».

Από την πλευρά του ο πρόε-
δρος της Αγροδιατροφικής Σύ-
μπραξης της Α.Μ.Θ., κ. Βασίλης 
Δελησταμάτης, απευθυνόμενος 
στα Ιδρυτικά Μέλη της Σύμπρα-

ξης τόνισε τα εξής: «Η Αγροδια-
τροφική Σύμπραξη της Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης είναι 
πλέον γεγονός χάρη στη δική σας 
συμμετοχή και σύμπραξη ως Μέ-
λη ενός φορέα, που θα φέρει 
νέα πνοή σε ένα βασικό πυλώνα 
ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας. 
Από τον πρωτογενή τομέα ως 
τη μεταποίηση και τη συσκευα-
σία, τα Logistics, τη διανομή και 
το λιανεμπόριο, ο αγροτικός και 
ο διατροφικός τομέας συμμετέ-
χουν στην ίδια αλυσίδα αξίας, η 
οποία απαιτεί μία ολιστική προ-
σέγγιση, μέσω της διαμόρφωσης 
ενός σύγχρονου και ολοκληρω-
μένου σχεδίου ανάπτυξης. Βασι-
κή προϋπόθεση είναι η συνεργα-
σία όλων μας και η διασύνδεση 
της γνώσης και της έρευνας με 
την επιχειρηματικότητα».

Παρουσίαση της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ                

Πρόκειται για πρωτοβουλία η οποία 
συστήθηκε με σκοπό να φέρει κοντά, 
σε επικοινωνία, το δημόσιο τομέα 
(Περιφέρεια, Πανεπιστήμιο) με τον 
ιδιωτικό τομέα (επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα)

Ο
ι φοιτητές/ριες πιστοί στην συλλο-
γική δράση και την οργανωμέ-
νη διεκδίκηση ως μόνη τους 
επιλογή για άλλη προοδευ-
τική εκπαιδευτική πολιτική.

Σήμερα στην εκπαιδευτική 
πολιτική υπάρχουν δυο επιλογές:

Η μία είναι η νεοφιλελεύθερη. Η παιδεία 
προσφέρεται ως υπηρεσία και υπόκειται στους 
νόμους της αγοράς. Οι έχοντες μπορούν να την 
αγοράσουν, οι μη έχοντες αρκούνται σε ένα σχολείο 
χαμηλών προδιαγραφών. Η πολιτική αυτή οδηγεί 
στην πριμοδότηση της ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης έναντι της δημόσιας. Το δημόσιο σχολείο 
και το πανεπιστήμιο δεν καταργούνται, αλλά 
εγκαταλείπονται στην τύχη τους. 

Οι περισσότερες εκπαιδευτικές επιχειρήσεις είναι ευκαι-
ριακές και κερδοσκοπικές και ασκούν τεράστιες πιέσεις στην 
κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία ανταποκρίνεται συχνά με σκαν-
δαλώδες τρόπο.

Η άλλη επιλογή στην εκπαίδευση, είναι αυτή που βρίσκεται 
στη λογική των μεγάλων δημοκρατικών και εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη και της παράδοσης του ελ-
ληνικού εκπαιδευτικού δημοτικισμού, αυτή που υπηρετεί το 
καθολικό ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα προσβάσιμο σε όλους. 

Η κεντρική επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική 
Συμμαχία είναι η ποιοτική αναβάθμιση της δημό-

σιας εκπαίδευσης, χωρίς αστερίσκους και υπο-
χωρήσεις. 

Η ποιοτική δημόσια εκπαίδευση, όπου όλοι 
έχουν πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς εισοδή-
ματος, φυλής, φύλου, εθνοτικής ομάδας θρη-
σκεύματος, αναπηρίας, γεωγραφικής θέσης ή 

προσφυγικής/μεταναστευτικής κατάστασης μπορεί 
να αποτελέσει το αποτελεσματικό αντιστάθμισμα 

στις κοινωνικές ανισότητες.
Μια εκπαιδευτική πολιτική με πρώτη προτεραιότη-

τα την σταδιακή αύξηση των δαπανών για την 
παιδεία, για την βελτίωση των υποδομών, τη δι-
αμόρφωση σταθερών εργασιακών σχέσεων και 
τη μείωση των αναπληρωτών και τη βελτίωση 

των μισθών των εκπαιδευτικών.
Η δωρεάν παιδεία απαιτεί διασφάλιση αξιοπρεπών συνθη-

κών διαβίωσης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. 
Χρειάζονται συνεπώς επιπρόσθετα μέτρα:
* Διπλασιασμός της κρατικής χρηματοδότησης στα πανεπι-

στήμια και του αριθμού των μελών ΔΕΠ σε βάθος τετραετίας. 
* Δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα.
* Εθνικό Σχέδιο Φοιτητικής Στέγης.
* Ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας

* Ενίσχυση του στεγαστικού επιδόματος.
* Κατάργηση αντιεκπαιδευτικών νόμων ΝΔ, ΕΒΕ και πα-

νεπιστημιακής αστυνομίας.

Άποψη

Οι φοιτητές του παιδαγωγικού τμήματος του ΔΠΘ αγωνίζονται 
για καλύτερες συνθήκες σπουδών

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ

Παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην 
Κομοτηνή η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας ΑΜΘ

Παίρνει σάρκα και οστά μια ιδέα για την 
ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της 
περιοχής μας και τη στήριξη των επαγγελματιών 
του πρωτογενούς τομέα ανέφερε ο κ. Μέτιος

Ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης 
της Α.Μ.Θ., κ. Βασίλης Δελησταμάτης
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Τα 26, 5 εκ ευρώ αγγίζει 
το κόστος υλοποίησης των 
προτάσεων της κυκλοφορια-
κής μελέτης Ορεστιάδας, που 
παρουσιάστηκε την Τετάρ-
τη. Αναπτύσσεται σε έξι βα-
σικούς άξονες που αφορούν 
την οργάνωση της κυκλοφο-
ρίας, της στάθμευσης και των 
εμπορευματικών μεταφορών, 
τις παρεμβάσεις υποδομής για 
ποδήλατα, τις διαμορφώσεις 
υποδομών που στοχεύουν στη 
βελτίωση της κίνησης πεζών 
και Ατόμων με Αναπηρία και 
τις παρεμβάσεις στα Δημόσια 
Μέσα Μεταφοράς.

Όπως τονίζει το ρεπορτάζ 
της ΕΡΤ Ορεστιάδας, μεταξύ 
άλλων προτείνει τη διαμόρ-
φωση της διασταύρωσης των 
οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου 
και Κωνσταντινουπόλεως, με 
την τοποθέτηση και φωτεινής 
σηματοδότησης (φανάρια), κα-
θώς και τη διαμόρφωση των 
δύο μεγάλων, κεντρικών οδι-
κών αρτηριών της πόλης, αφε-
νός για την αντιμετώπιση της 
διπλής ή και τριπλής στάθ-

μευσης που παρατηρείται σε 
αυτές, αφετέρου για την δη-
μιουργία ποδηλατικής υπο-
δομής.

Για τμήματα της οδού Κων-
σταντινουπόλεως και Βασιλέ-
ως Κωνσταντίνου, όπως και 
για ορισμένα ακόμα τμήματα 
δρόμων του κέντρου, προτεί-
νεται ελεγχόμενη στάθμευση. 
Παράλληλα, η μελέτη προ-
βλέπει τη δημιουργία τεσσά-
ρων, σε πρώτη φάση, σημείων 
στάθμευσης και συγκεκριμένα, 
πίσω από το Δημαρχείο, βό-
ρεια του πάρκου Ορεστιάδας, 
απέναντι από το Πανεπιστήμιο 
και κοντά στην προτεινόμενη 
νέα θέση για το ΚΤΕΛ, για το 
οποίο προτείνεται η μετεγκα-
τάστασή του στο πρώην Alex 
Pak. Η οδός Αγίων Θεοδώ-
ρων, στο τμήμα μεταξύ Σκρα 
και Εμ. Ρήγα, προτείνεται να 
μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυ-
κλοφορίας, ενώ υπάρχει πρό-
ταση για τη δημιουργία μίας 
μεγάλης «διαδρομής υγείας» 
στην ανατολική πλευρά της 
πόλης και μίας μικρότερης στη 

δυτική πλευρά.
Ανάμεσα στις προτάσεις, τέ-

λος, υπάρχει ο ανασχεδιασμός 
της αστικής συγκοινωνίας σε 
τρεις γραμμές, με mini bus, και 
σειρά παρεμβάσεων σε κομβι-
κά σημεία, τόσο για τη δημι-
ουργία ποδηλατικής υποδο-

μής όσο και για τη βελτίωση 
της κινητικότητας και της πρό-
σβασης των Ατόμων με Ανα-
πηρία. Τα προτεινόμενα έργα 
και παρεμβάσεις κατανέμονται 
σε «βραχυπρόθεσμα», με ορί-
ζοντα 5ετίας και κόστος υλο-
ποίησης που εκτιμάται σε 20,2 

εκ. ευρώ περίπου, και σε «μα-
κροπρόθεσμα», με ορίζοντα 
10ετίας και κόστος υλοποίη-
σης που ανέρχεται σε 6,3 εκ. 
ευρώ περίπου. 

«Με την κυκλοφοριακή με-
λέτη που έχουμε πλέον στη 
διάθεσή μας, ο δήμος έχει το 

προαπαιτούμενο εργαλείο για 
τη διεκδίκηση χρηματοδότη-
σης συγκεκριμένων έργων», 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά 
τη χθεσινή παρουσίαση, ο δή-
μαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης 
Μαυρίδης.

Οι έξι βασικοί άξονες της 
Κυκλοφοριακής Μελέτης Ορεστιάδας

ΣΤΑ 26,5 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 
Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ   

Ποιες είναι οι βασικές προτάσεις που 
κατατέθηκαν

Στο πλαίσιο του συνεδρί-
ου Φάρος Πνευμονολογί-
ας 2022, η Πνευμονολογική 
Κλινική ΔΠΘ - ΠΓΝ Αλεξαν-
δρούπολης σε συνεργασία 
με τον Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης οργανώνει μία πολύ ση-
μαντική παράλληλη δράση. 

Πρόκειται για μία ενημε-
ρωτική παρέμβαση πρόλη-
ψης για το κάπνισμα με τίτ-
λο «Αναπνέω ελεύθερα-Ζω 
καλύτερα» που απευθύνεται 
σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Οι μαθητές θα έχουν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν 
για θέματα σχετικά με το 
κάπνισμα και τις βλαβερές 
συνέπειες του στην υγεία, 
την εξάρτηση που προκα-
λεί, τις αιτίες έναρξης του 
και τους τρόπους προστα-
σίας από αυτό, μέσω μιας 
διαδραστικής παρουσίασης. 
Η παρέμβαση θα ενισχύσει 
ταυτόχρονα τον υγιεινό τρό-
πο ζωής με συμβουλές για 
αθλητικό τρόπο ζωής και 

ισορροπημένη διατροφή.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 

Δημοτικό Στάδιο «Φώτης Κοσμάς» την 
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, ώρες 
9:30-13:00.

Από την Πνευμονολογική 
Κλινική του ΔΠΘ σε 
συνεργασία με τον δήμο 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι 
Ιατρικές Δράσεις από Αύγουστο 
έως και Σεπτέμβριο από Ιδιώτες 
Ιατρούς του Κοινωνικού Ιατρείου 
Σαμοθράκης.

Ο Δήμος Σαμοθράκης και το 
Κέντρο Κοινότητας στα πλαίσια 
των Ιατρικών Δράσεων Του Κοι-
νωνικού Ιατρείου του Δήμου με 
τους Εθελοντές Ιατρούς του Κοι-
νωνικού Ιατρείου Σαμοθράκης και 
μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Νο-
μού Έβρου, πραγματοποίησε Δω-
ρεάν Ιατρικές Εξετάσεις για τον 
πληθυσμό του νησιού.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν 
στο Πνευματικό Κέντρο «Νικόλα-
ος Φαρδύς» στη Χώρα, τηρώντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστα-
σίας για τον COVID – 19. 

Ο Δήμος θα ήθελε να συγχαρεί 
τους παρακάτω Ιδιώτες Ιατρούς, 
για την εθελοντική προσφορά και 
την αμέριστη συμπαράστασή τους 
στο νησί:

• Κο Τρανό Πάρη – Οφθαλμί-
ατρο (2 Αυγούστου)

• Κο Παπανδρούδη Ανδρέα – 
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ν. 
Έβρου και Οφθαλμίατρο (2 και 3 
Σεπτεμβρίου)

• Κο Βαλαβάνη Κωνσταντίνο – 
Δερματολόγο (10 Σεπτεμβρίου)

• Κο Παπά Παναγιώτη – Καρ-
διολόγο (10 και 11 Σεπτεμβρίου)

• Από την Εταιρεία Ψυχικής 
Υγείας «Πρόσωπον Γίγνεσθαι» 
τον κο Μπλίτσα Βασίλειο – Ψυ-

χολόγο - Ψυχοθεραπευτή και την 
κα Δημητρακοπούλου Δήμητρα – 
Εκπαιδευτικό, Προσωποκεντρική 
Σύμβουλο και Παιγνιοθεραπεύτρια 
(17 και 18 Σεπτεμβρίου)

Η Υπεύθυνη Κοινωνικού Ιατρεί-
ου -  Δημοτική Σύμβουλος  Βασι-
λειάδου Σόνια 

Ο Δήμαρχος Γαλατούμος Νι-
κόλαος

Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις 
στον πληθυσμό της Σαμοθράκης  

Από Ιδιώτες Ιατρούς 
του Κοινωνικού 
Ιατρείου από Αύγουστο 
έως και Σεπτέμβριο

Δράση ενημέρωσης για 
παιδιά δημοτικού: «Αναπνέω 
ελεύθερα-Ζω καλύτερα»
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της Κικής Ηπειρώτου 
«Όμηρος» ενός παλιού ΦΕΚ 

είναι εδώ και χρόνια η περιοχή 
πέριξ του Φάρου της Αλεξαν-
δρούπολης, όπου οι ιδιοκτήτες 
των εν λόγω κατοικιών είτε 
δεν μπορούν να πραγματοποι-
ήσουν καμία μικρή ή μεγαλύ-
τερη οικοδομική εργασία στις 
περιουσίες τους, είτε χρειάζε-
ται να λάβουν τη θετική γνω-
μοδότηση της Υπηρεσίας Φά-
ρων, η οποία έχει αυστηρούς 
περιορισμούς.  

Το θέμα απασχόλησε τη συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλεξανδρούπολης το 
απόγευμα της Τετάρτης και εύ-
κολα αντιλαμβάνεται κανείς τη 
σοβαρότητα της κατάστασης 
από το (σπάνιο) γεγονός ότι 
η εισήγηση - πρόταση του δη-
μοτικού συμβούλου της παρά-
ταξης «Πόλη & Πολίτες» 
Θέμη Κυριακίδη εγκρίθη-
κε ομόφωνα. Το αίτημα 
προς τον πρόεδρο του 
οργάνου για συζήτηση 
του θέματος είχαν υπο-
γράψει συνολικά 17 δη-
μοτικοί σύμβουλοι. 

Πρόκειται για το ΦΕΚ 
443/Δ/26-07-2021 με 
το οποίο ορίζεται πως 
σε ακτίνα 100 μ. από τον 
Φάρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στα ιδι-
ωτικά κτίρια η έκδοση αδειών 
ή ΕΕΔΜΚ (Έγκριση Εργασιών 
Δόμησης Μικρής Κλίμακας), 
στην ακτίνα από 100 μ. και στα 
έως 200 μ. υπό περιορισμούς 
με τη θετική γνωμοδότηση της 
Υπηρεσίας Φάρων. Ενδεικτι-
κά και σημειακά, η περίμετρος 
της ακτίνας των 100 μ. είναι 
το επόμενο κτίσμα μετά το νέο 
κτίριο του δημοτικού ωδείου 
και τα 200 μ. στο Δημαρχείο. 

Η ακτίνα των 100 μ. του 

Φάρου περιλαμβάνει 6 οικο-
δομικά τετράγωνα στα οποία 
υπάρχουν κτίσματα, τα οποία 
φυσικά και δεν ενοχλούν την 
εμβέλεια ή τη φωτεινότητά του, 
διότι είναι στην τυφλή πλευρά 
του (βόρεια) και το ύψος φω-
τεινής δέσμης του βρίσκεται 
στα 17 μ. από τη στάθμη του 
πεζοδρομίου και 27 μ. από θά-
λασσα, προς τον Νότο - Θρα-
κικό πέλαγος.

Όπως αναφέρει στην εισή-
γηση του ο κ. Κυριακίδης, ο 
υπεύθυνος αξιωματικός της 
Υπηρεσίας Φάρων κ. Χιώτης, ο 
οποίος έχει επίγνωση της κατά-
στασης στην πόλη μας, καθώς 
έχει έρθει για αυτοψία σε υπό 
ανέγερση κτίσμα, στην απαγο-
ρευμένη ζώνη των 100 μ. Κα-
τανοεί την κατάσταση, αλλά 
δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει 

θετικά, λόγω της παραπάνω 
απόφασης.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα πά-
ντα με τον εισηγητή, μέσω της 
ηλεκτρονικής διαδικασίας του 
ΤΕΕ, έχουν εκδοθεί αρκετές 
ΕΕΔΜΚ (ηλεκτρονικά) χωρίς 
απαραίτητα την απαιτούμε-
νη έγκριση από την Υπηρεσία 
Φάρων, στην ακτίνα των 100 
μ. και 200 μ., καθώς και νέες 
άδειες, δίχως απαραίτητα να 
το γνωρίζει η ΥΔΟΜ Αλεξ/πο-
λης, κάτι που δημιουργεί θέμα 

νομιμότητας στους ιδιώτες και 
μηχανικούς, σε ενδεχόμενη κα-
ταγγελία.

Το θέμα που τίθεται είναι 
ότι ακόμη και για άδεια κατε-
δάφισης (ή επικίνδυνο – ετοι-
μόρροπο) απαιτείται η έγκρι-
ση φάρων και μακροπρόθεσμα 
από το γεγονός ότι το μπετόν 
έχει διάρκεια ζωής 50 ετών, 
τα κτίσματα είναι εκτεθειμέ-

να στο Νότο και σε θαλάσσιο 
περιβάλλον με πιο έντονη την 
αποσάθρωση και οξείδωσή του 
στα δομικά στοιχεία (οξειδώ-
σεις οπλισμών, «φουσκώματα»  
και πτώσεις τμημάτων από σο-
βάδες ή μπετόν), γεγονός που 
κάποιοι πολίτες έχουν αντιμε-
τωπίσει να τίθεται θέμα κινδύ-
νου τραυματισμού.

«Καταλαβαίνετε τη σοβα-
ρότητα της κατάστασης… τα 
κτίσματα στην ακτίνα των έως 
200 μ. δεν θα παραμείνουν πά-

ντα εκεί, και δεν δύναται το 
μέτωπο της παραλιακής στο 
πιο αναγνωρίσιμο σημείο της 
πόλης μας, να μείνει με γηρα-
σμένα ή ξεπερασμένης αισθη-
τικής κτίρια, χάνοντας την αξία 
τους… Επειδή, όλη η δομή του 
αστικού ιστού, από την παρα-
λιακή οδό και βόρεια, δεν επη-
ρεάζει τη λειτουργία του Φά-
ρου, να εξουσιοδοτήσουμε το 

νομικό τμήμα του Δήμου, 
ώστε να υποβάλλει ένα 
αίτημα προς το αρμόδιο 
Υπουργείο, προκειμένου 
να εξαιρεθεί ο Δήμος 
μας, τουλάχιστον από το 
άρθρο 1, παράγραφος 1 
& 2», υπογράμμισε ο κ. 
Κυριακίδης, σημειώνο-
ντας πως οι περιορισμοί 
που θέτει το ΦΕΚ αφο-
ρούν οποιαδήποτε εργα-

σία ανοικοδόμησης, επισκευής, 
ανακαίνισης, αλλαγής χρήσης, 
ενώ όπως συμπλήρωσε ο δη-
μοτικός σύμβουλος Γιώργος 
Ουζουνίδης λίγο αργότερα, οι 
ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων 
ακινήτων δεν μπορούν ούτε 
καν να ενταχθούν στο «Εξοι-
κονομώ», γεγονός που απο-
δεικνύεται και από τις πολλές 
αιτήσεις που εκκρεμούν. Με λί-
γα λόγια, σε πολυκατοικίες που 
κατασκευάστηκαν πριν δεκαε-
τίες, δεν μπορεί κανείς να προ-

βεί ούτε καν σε εργασίες θερ-
μομόνωσης. 

Ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Βαγγέλης Λα-
μπάκης επισήμανε πως το φαι-
νόμενο αυτό είναι τραγελαφι-
κό, και πως απασχολεί εδώ και 
πολλά χρόνια το κέντρο της 
πόλης. Ο ίδιος αναφέρθηκε και 
στην «περιπέτεια» που είχε ως 
δήμαρχος με τις αποθήκες του 
ΟΣΕ στο λιμάνι, οι οποίες εμπί-
πτουν στους ίδιους περιορι-
σμούς και χρειάστηκε αγώνας, 
επί 10 μήνες, προκειμένου να 
επιτευχθεί η εξαίρεση και να 
ληφθούν οι άδειες για την ανα-
καίνισή τους.  

«Υπάρχουν Φάροι σε διά-
φορες πόλεις, αλλά αυτό που 
συμβαίνει με τη δική μας και 
το Φάρο στο κέντρο της, δεν 
μπορεί να δημιουργεί προβλή-
ματα στο διηνεκές. Πρέπει να 
πιέσουμε με την απόφασή μας 
το αρμόδιο Υπουργείο και την 
Υπηρεσία Φάρων, ώστε να γί-
νουν κάποιες διαφοροποιή-
σεις και εξαιρέσεις, όπως για 
κάποια προσθήκη ορόφου, ή 
ανακαίνιση και ανάπλαση στα 
εν λόγω κτίρια. Δεν λέει κα-
νείς να κτιστούν πενταόροφες 
οικοδομές, όμως θα πρέπει να 
δίνεται η δυνατότητα αναπλά-
σεων, είτε τροποποιήσεων των 
οικοδομικών αδειών, υπάρχουν 

τέτοιες αιτήσεις στην πολεο-
δομία μας. Αυτός ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός σε σχέση με ιδι-
οκτήτες άλλων ακινήτων πρέ-
πει να σταματήσει… Γιατί να 
υπάρχει αυτός ο υπέρμετρος 
περιορισμός της ελευθερίας 
στο να αναπτυχθεί οικονομι-
κά ένας πολίτης; Είναι αντισυ-
νταγματικό». 

Ο δημοτικός σύμβουλος της 
παράταξης «Πόλη & Πολίτες» 
Γιώργος Κουκουράβας σημείω-
σε πως είναι τραγικό να υπάρ-
χουν κατοικίες και περιουσί-
ες, στις οποίες δεν μπορεί ο 
ιδιοκτήτης τους να κάνει ούτε 
μία θερμοπρόσοψη, ή να βγά-
λει μία άδεια μικρής κλίμακας. 
Όπως είπε, το συγκεκριμένο 
ΦΕΚ εκδόθηκε όταν δεν υπήρ-
χαν πέριξ του Φάρου κατοικίες, 
ή υπήρχαν μόνο χαμηλά οικο-
δομήματα. «Το πιο σημαντικό 
είναι να μπορέσουμε να εξαιρέ-
σουμε, πλην νέων ανεγέρσεων 
εκ θεμελίων, όλες τις άλλες ερ-
γασίες από αυτούς τους περιο-
ρισμούς», ενώ αποκάλυψε πως 
υπάρχει θέμα και με τα τραπε-
ζοκαθίσματα στην πλατεία του 
Φάρου, τα οποία επίσης δεν θα 
έπρεπε να υπάρχουν εκεί, κατά 
την Υπηρεσία Φάρων. «Θα πρέ-
πει να προωθήσουμε το θέμα 
τουλάχιστον στους 3 κυβερ-
νητικούς βουλευτές, και στην 
κα Γκαρά φυσικά, ώστε να πιέ-
σουν κι εκείνοι για να διορθω-
θεί ένα μέγα λάθος που έγινε 
πριν 50 χρόνια».

Στο ίδιο μήκος κύματος και 
ο ανεξάρτητος Κυριάκος Αρα-
μπατζής,  ο οποίος σημείωσε 
πως οι εν λόγω περιορισμοί 
δεν εξαιρούν ούτε καν τη δη-
μιουργία ασανσέρ για άτομα 
με αναπηρία, παρά το γεγονός 
ότι υπάρχουν τέτοιες ανάγκες 
στην περιοχή αυτή. 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
Βασίλης Δέλκος μίλησε από 
την πλευρά του για ένα πρό-
βλημα που ταλαιπωρεί πάρα 
πολλά χρόνια την πόλη και για 
το οποίο ο Δήμος δεν μπορεί 
να κλείνει τα μάτια. Έτσι, μετά 
από πρόταση της υπηρεσίας, 
πρότεινε να προωθηθεί προς 
τους αρμόδιους φορείς η πρό-
ταση της νομοθετικής ρύθμι-
σης με συμπλήρωση της διάτα-
ξης όπου θα αναγράφεται ότι 
σε περιοχές εντός της ζώνςη 
ασφαλείας φάρων, όπου υπάρ-
χει σχέδιο πόλης και σύμφωνα 
με όσα ορίζει η νομοθεσία, δεν 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του επίμαχου ΦΕΚ. Η πρόταση 
υιοθετήθηκε ομόφωνα από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

«Όμηρος» ενός … αρχαίου ΦΕΚ η περιοχή 
πέριξ του Φάρου Αλεξανδρούπολης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 
ΑΡΚΕΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΟΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΕΙΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΟΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ    

Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να 
ενταχθούν ούτε στο «Εξοικονομώ» 
- Παρέμβαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου 

Απαγορευμένη ζώνη αρκετά οικοδομικά τετράγωνα στο κέντρο της 
πόλης πέριξ της πλατείας του Φάρου, όπου είτε δεν επιτρέπεται καμία 
παρέμβαση στα κτίρια είτε ισχύουν αυστηροί περιορισμοί 

Σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο 
Γιώργο Κουκουράβα, θέμα υπάρχει και με 
τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του 

Φάρου, τα οποία, κανονικά, δεν θα έπρεπε 
να υπάρχουν στο σημείο, σύμφωνα με τους 

περιορισμούς της Υπηρεσίας Φάρων
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Κ
αι παλαιότερα είχα γράψει για τη Σαμοθράκη, γι’ 
αυτό το ακριτικό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαί-
ου, με ομοιογενές πληθυσμό, όλοι τους Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι.

Η Σαμοθράκη απέχει 24 ναυτικά μίλια από την 
Αλεξανδρούπολη και παρ’ ό,τι αποτελεί επαρχία του 

Ν. Έβρου, είναι εντελώς εγκαταλειμμένη στη «Φτερωτή Νίκη» 
της Σαμοθράκης…, αν κι’ αυτή βρίσκεται από το 1863 στο Παρίσι, 
στο μουσείο του Λούβρου.

Η Σαμοθράκη με 3000 κατοίκους περίπου, όσους είχε και στην 
αρχαιότητα, αντί να πολλαπλασιαστεί σε πληθυσμό, παρέμεινε 
στάσιμη σε κατοίκους.

Παρά τη μεγάλη ακτινοβολία που παρουσίαζε στα αρχαία χρό-
νια, σήμερα παραμένει εντελώς απρόσεκτη από την Πολιτεία.

Παρ’ ό,τι η Σαμοθράκη είναι ένα από τα νησιά μας με πολύ αρ-
χαία ιστορία, που οι κάτοικοί της ήταν Πελασγοί και ήταν διεθνές 
θρησκευτικό κέντρο με τα ξακουστά «Καβείρια μυστήρια», που 
τελούνταν εκεί, όπου και είχαν μυηθεί πολλά γνωστά και μεγάλα 
ονόματα, όπως ο Όμηρος, ο Ηρακλής, ο Αγαμέμνων, ο Ηρό-
δοτος, ο Παυσανίας, ο Ευριπίδης, ο Λύσανδρος και πολλοί 
άλλοι και που στην κορυφή του βουνού «Σάος», σύμφωνα 
με τον Όμηρο έμενε ο θεός Ποσειδώνας κι’ από εκεί παρα-
κολουθούσε τον Τρωϊκό πόλεμο, δυστυχώς όμως σήμερα, 
παρά τη μεγάλη ακτινοβολία που διέθετε την εποχή εκείνη, 
η Σαμοθράκη έμεινε ξεχασμένη… 

Παρ’ ό,τι το νησί είναι κατάφυτο από πράσινο και έχει πολλά 
δάση με θεόρατα πλατάνια, με πλούσιες πηγές και με κρυστάλλι-
να νερά, με απότομους καταρράκτες, θερμές ιαματικές πηγές με 
θεραπευτικές ιδιότητες, με γραφικές ακρογιαλιές, με πλούσιο ψάρι 

και άγριο κατσίκι ελεύθερης βοσκής, ο τουρισμός στο νη-
σί είναι ανύπαρκτος… Γνώρισε μετανάστες μόνο στα 
αρχαιότατα χρόνια. Πολλοί μετανάστες από τη Σάμο 
εγκαταστάθηκαν εκεί και σύμφωνα με τον Σκύμνιο 
τον Χίο σε αυτούς οφείλει και το όνομά της (Σά-
μος + Θράκη) από τον 5ο αιώνα Π.Χ. 

Ακόμη και οι κάτοικοί της, κυρίως νέοι, εγκα-
ταλείπουν το νησί, γιατί στα τόσα που επιβάλλε-
ται να έχει για να βελτιωθεί η ζωή των κατοίκων, 
η Σαμοθράκη δεν έχει ούτε τη βασική Υγειονομική 
περίθαλψη που θα έπρεπε να έχει, για να νιώθουν οι 
άνθρωποι του νησιού, μα και οι τουρίστες, τη σιγουριά 
όσο αφορά την υγεία.

Η Σαμοθράκη έπρεπε να ήταν το πιο κο-
σμοπολίτικο νησί της χώρας μας, γιατί όπως 
σας «είπα» παραπάνω, παρουσιάζει πολλά και 
πλούσια φυσικά χαρίσματα, εν τούτοις ακόμη 
και σήμερα παραμένει το νησί της σιωπής…

***
Ο ίδιος ο πολιτισμένος κόσμος γεννάει και πουλάει το θάνατο. 

Εμείς οι ίδιοι είμαστε το δέντρο της Αφροσύνης. Είμαστε περισ-
σότερο παιδιά του Κάϊν.

Αν θέλουμε το τέλος της τρομοκρατίας, ας σταματήσουμε 
τους εξοπλισμούς και να σταματήσουμε να είμαστε δάσκαλοι της 
τρομοκρατίας.     

Δυστυχώς όμως όλοι οι δρόμοι μας οδηγούν στο… πε-
τρέλαιο και η μυρωδιά τού πετρελαίου μας οδηγεί σ’ έναν 
Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο…

          ***
Η ύπαρξη πάρα πολλών παροιμιωδών φράσεων για το χρόνο, 

όπως: «Χρόνου φείδου», « Ο χρόνος είναι χρήμα», «Σπεύδε 
βραδέως», «Ο έρως χρόνια δεν κοιτά»,  φανερώνει πόσο πολύ 
απασχόλησε την ανθρώπινη σκέψη η έννοια του χρόνου. Κί  όμως 
ακόμα και σήμερα ο χρόνος παραμένει ασύλληπτος. Είναι αντιλη-
πτός μόνο με γνώμονα κάποιες παραμέτρους του, όπως η έλευση 
του χρόνου, τον οποίο υποδεχόμαστε εν χορδαίς και επί πίστας. 

 Χρόνος, είναι το σήμερα. Το χθες, δεν ξανάρχεται, 

το αύριο δεν είναι σίγουρο, μόνο το σήμερα εί-
ναι δικό σου και αν χρονοτριβείς τον χάνεις 

κι’ αυτόν. 
          ***
Το έχω πει πολλές φορές, πως στα παλιά 

τα χρόνια, οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν πιο πα-
ραγωγικότερες από τα σημερινά τα χρόνια.

 Αν και ο πληθυσμός τής χώρας μας 
ήταν περίπου ο ίδιος, ο αριθμός των δημόσιων 

υπαλλήλων ήταν κατά δέκα φορές τουλάχιστον 
λιγότερος από ό,τι είναι σήμερα.
 Τότε υπήρχε ο κατάλληλος άνθρωπος 

στη δουλειά του. Δεν υπήρχε η σημερινή 
γραφειοκρατία. 

 Οι μετατάξεις των δημοσίων 
υπαλλήλων θα μπορέσουν να νοικοκυρέ-
ψουν τη χώρα μας; Θα το δείξει ο καιρός…

         ***
Κάποτε η Αθήνα ήταν η πόλη προς μίμηση, ενώ σήμερα κατά-

ντησε παράδειγμα προς αποφυγή.
Τώρα πώς κατάντησε και ποιοι την κατάντησαν στο χάλι που 

είναι σήμερα η Αθήνα, αυτή είναι μία άλλη ιστορία…
Καλά θα κάνει η Πολιτεία να την απαλλάξει από ορισμέ-

να «βάρη» και να τα μεταφέρει αλλού, σε μας στη Θράκη 
επί παραδείγματι, μερικά Υπουργεία, καθώς και ορισμένες 
βιομηχανίες. Έτσι και το νέφος της Αθήνας θα φύγει μόνο του 
και από ζούγκλα που είναι σήμερα θα αλλάξει τοπίο. Έτσι η Αθή-
να δεν θα είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά κι’ εμείς στην παραμεθόριο 
περιοχή Ελλάδα… 

       ***
Το ότι υπάρχει στο Δημόσιο διαφθορά, είναι σε όλους γνωστό. 

Έχει καταντήσει «χόμπι» το φακελάκι… και «σκυταλοδρομία» 
από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. 

Η διαφθορά και το «γρηγορόσημο» μας κάνουν δυστυ-
χώς να βρισκόμαστε σε τριτοκοσμική κατάσταση.

Στα λόγια όλα διορθώνονται, στην πράξη όμως δυστυ-
χώς τίποτα.

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

 

ΑΔΑ: Ψ88ΦΩ15-ΛΦΥ
                                            Σουφλί, 29-09-2022

Αρ. Πρωτ:8344 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενερ-
γειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων Δήμου Σουφλίου»

Ο Δήμαρχος Σουφλίου κ. Καλακίκος Παναγιώτης
προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμέ-

νες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης 
αντλιοστασίων Δήμου Σουφλίου», 

προϋπολογισμού 2.005.170,00 € χωρίς τον ΦΠΑ, 2.486.410,80 € με 
τον Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ. 
Δ/νση: Βασ. Γεωργίου ΙΙ 180, Σουφλί
Ταχ.Κωδ.:684 00
Τηλ.: 2554350100
E-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων 

της σύμβασης από το γραφείο τεχνικών υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φρο-
ντίδα τους. 

3. Κωδικός CPV: 42122430-3 – «Φυγοκεντρικές αντλίες» και 32441200-
8 – «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλε-
σης της υπηρεσίας: EL511

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης εί-
ναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης 
αντλιοστασίων, για την αντικατάσταση/αναβάθμιση του ενεργοβόρου και 
παλαιωμένου εξοπλισμού ύδρευσης (γεωτρήσεων, επιφανειακών αντλιο-
στασίων, δεξαμενών) με σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, συ-
μπεριλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, τηλε-ελέγχου και 
τηλε-επιτήρησης, στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ορφέα».

Ο κύριος στόχος του Δήμου Σουφλίου είναι ο εκσυγχρονισμός και η 
ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ύδρευσης, καθώς και η εγκα-
τάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και συσχετισμού 
της καταναλισκόμενης ενέργειας με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία λει-
τουργίας των δικτύων ύδρευσης, εργαλεία τα οποία είναι και ο τελικός 
διαχειριστικός στόχος της Υπηρεσίας στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής 
των νέων τεχνολογιών. 

Ο βασικός σκοπός του Δήμου Σουφλίου είναι η συλλογή, επεξεργασία 
και παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την κατανάλωση 
ενέργειας, ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού από νέο, 
σύγχρονο και με βελτιωμένο βαθμό απόδοσης και ο συσχετισμός της λει-
τουργίας των εγκαταστάσεων και της αναλισκόμενης από αυτές ενέργειας, 
με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας των δικτύων.

Τελικός στόχος της παρούσας προμήθειας είναι η εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, ο περι-
ορισμός των εκπομπών άνθρακα εξαιτίας των δραστηριοτήτων της υπηρε-
σίας ύδρευσης του Δήμου και η ελάττωση του ενεργειακού αποτυπώματος 
του Δήμου Σουφλίου.

Περιλαμβάνονται 26 σημεία εγκατάστασης νέου Η/Μ εξοπλισμού για 
την παραγωγή και επεξεργασία πόσιμου ύδατος στην ευρύτερη περιοχή 
της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα. 

Το αντικείμενο της Σύμβασης, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στα 
τεύχη της Αναλυτικής Περιγραφής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης και των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα 1 & Παράρ-
τημα 4), περιλαμβάνει: 

Τον εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, ώστε 
να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων ηλεκτρικών πινάκων ισχύος 
που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων, 
εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες ρύθμισης στροφών.

Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών στο σύνο-
λο των εγκαταστάσεων. 

Την εγκατάσταση διατάξεων καταστολής αρμονικών και βελτίωσης της 
ποιότητας της καταναλισκόμενης ενέργειας. 

Τη διασφάλιση του αδιάλειπτου των επικοινωνιών με την δημιουργία 
ενός δικτύου ασύρματης επικοινωνίας και back up συστήματος επικοι-
νωνίας 3G/4G. 

Την εγκατάσταση και ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος διαχείρισης 
ενέργειας που θα συλλέγει δεδομένα από όλες τις υπό μελέτη εγκατα-
στάσεις, θα τα κατηγοριοποιεί, θα τα επεξεργάζεται στατιστικά και θα τα 
παρουσιάζει ως αναφορές ή/και γραφήματα, θα υπολογίζει το ενεργειακό 
ισοζύγιο και θα εντοπίζει τα κύρια στοιχεία του εξοπλισμού που παρουσιά-
ζουν αυξημένη κατανάλωση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 
υποβοήθησης λήψεως αποφάσεων τόσο από τους χρήστες του συστήμα-
τος, όσο και από την διοίκηση του Δήμου.

6. Εναλλακτικές προσφορές: απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών 
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: 18 μήνες 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

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

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση κριτήρια αξιολό-
γησης τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 

07/11/2022 ημέρα Δευτέρα. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 
17/10/2022. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 07/11/2022 
και η ώρα λήξης 15:00μ.μ.. 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονο-
μικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της δι-
ενέργειας του διαγωνισμού

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης 

είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμο-
γής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας 
Προτεραιότητας «Περιβάλλον». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βα-
ρύνει την με Κ.Α.: 63.7336.002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολο-
γισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που 
χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με 
δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σουφλίου και του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων (απόφαση έγκρισης υπ’ αριθμ. 3754/9/18-11-2021 
(ΑΔΑ: ΨΗΣΡ469ΗΗ7-Φ9Π) του Τ.Π.Δ.) και αποπληρώνεται από πόρους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

14. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο 
οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέ-
τουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να 
ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδι-
ορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη 
γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προ-
σφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας 
του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρ-
χείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατί-
θεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του 
οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογι-
σθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.)

15. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με 
ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/09/2022 στην Υπηρεσία Εκ-
δόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό δημοσίευσης 2022/S 
187-528817

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κε-
ντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη 
και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.
gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 173271.

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

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται 
στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ανα-
θέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.soufli.gr.

16. Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε 
ενδιαφερόμενος ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων εκατόν τριών 
ευρώ και σαράντα λεπτών (40.103,40 €),.

17. Άλλες πληροφορίες από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σουφλίου.
Σουφλί, 29/09/2022

Ο Δήμαρχος Σουφλίου
Καλακίκος Παναγιώτης

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι
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Αρχίζει το Σάββατο 8 
Οκτωβρίου το πρωτάθλημα 
της Α2 Ανδρών του χάντμπολ.

Ο μοναδικός εκπρόσωπος 
της Θράκης στην διοργάνω-
ση, οι Κύκλωπες Αλεξανδρού-

πολης, στην 1η αγωνιστική 
θα έπαιζαν με την Κοζάνη η 
οποία όμως αποσύρθηκε και 
έτσι θα κάνουν ρεπό. Στην 
2η αγωνιστική σύμφωνα με 
το πρόγραμμα θα αντιμετω-
πίσουν τον Άρη στη Θεσσα-
λονίκη στις 15/10.

Το πρόγραμμα της πρεμιέ-
ρας και οι διαιτητές:

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 
2022

Α2 Ανδρών (1η αγωνιστι-
κή)

Κέρκυρας 16:00, ΑΟ Φαί-
αξ- ΑΕΠ Πανόραμα (Πήτας- 
Αγγελίδης, Παντελίδης- Πα-
γιάτης)

Αξιούπολης 18:00, Αλέ-

ξανδρος- Άρης Θ. (Βαγγελ-
τζίκης- Γκόγκας, Δελόγλου, 
Γκόγκας- Ροδοπαίος)

Συκεών 18:00, Φοίβος Συ-
κεών- Αρχέλαος Κατερίνης 

(Νάσκος- Χαρίτσος, Καζαντζί-
δου- Πεταλωτής)

Κιλκίς 19:00, ΓΑΣ Κιλκίς- 
Φίλιππος Βέροιας (Σαπανί-

δης- Ηλιάδης, Σέρβου- Βουλ-
γαρίδου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                            
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΔΑ: 6ΧΝ74690Β9-ΜΙ7
 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 06-10-2022        

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  8430

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

    Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρο-
νικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (CPV 
24111900-4) με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή μίας 
(1) δεξαμενής για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Διδυμοτείχου, 
για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ακόμα ένα έτος, συνολικής εν-
δεικτικής δαπάνης 132.928,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή.

    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

    Ως τόπος διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –  Γενικού Νοσοκομείου Διδυ-
μοτείχου Γραφείο Προμηθειών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2022,  ημέρα  Τετάρτη κι ώρα 
15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματο-
ποιηθεί στις 02η  Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

    Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, από 12:30μ.μ. έως 14:30μ.μ., στο τηλέφωνο 2553350329. 
Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από 
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr), από την ιστοσελί-
δα του εθνικού τυπογραφείου www.et.diavgeia.gov.gr καθώς και στο 
www.eprocurement.gov.gr. 

    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμε-
νοι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr και διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                         
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΔΑ: 02Δ4690Β9-ΙΤ3
 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 06-10-2022      

 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  8431

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

    Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρο-
νικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια του Νοσοκομείου με 
ειδικά απολυμαντικά (CPV 24455000-8), για ένα έτος με δικαίωμα πα-
ράτασης ακόμα ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 51.400,00€ 
με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

    Ως τόπος διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –  Γενικού Νοσοκομείου Διδυ-
μοτείχου Γραφείο Προμηθειών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022,  ημέρα  Δευτέρα κι ώρα 
15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματο-
ποιηθεί στις 04η  Νοεμβρίου 2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

    Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, από 12:30μ.μ. έως 14:30μ.μ., στο τηλέφωνο 2553350329. 
Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από 
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr), από την ιστοσελί-
δα του εθνικού τυπογραφείου www.et.diavgeia.gov.gr καθώς και στο 
www.eprocurement.gov.gr. 

    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμε-
νοι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr και διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής.

                                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 
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Σε φουλ ρυθμούς συνεχίζο-
νται οι προπονήσεις του Άθλου 
Ορεστιάδας, ο οποίος Παρα-
σκευή και Σάββατο θα δώσει 
δύο ακόμη διεθνείς… εξετάσεις 
στο νέο κλειστό γυμναστήριο 
«Ν. Σαμαράς». Έτσι μετά τις τε-
λευταίες διπλές αναμετρήσεις 
στο Μπουργκάς, η ομάδα μας 
θα ανταποδώσει τη ζεστή φιλο-
ξενία στην βουλγαρική  Νεφτο-
χίμικ 2010, την οποία θα αντιμε-
τωπίσει  σε δύο ακόμη δυνατά 
εντός έδρας τεστ.

Την Παρασκευή 7/10 στις 
19.00 θα διεξαχθεί το 6ο φετινό 
φιλικό της ομάδας μας με αντί-
παλο από τη Βουλγαρία, ενώ 
το Σάββατο 8/10 στις 15.00 θα 
ολοκληρωθούν τα φετινά τεστ 
προετοιμασίας των ομάδων, 
ενόψει των αρχικών  φετινών 
προκλήσεων, πριν από την πρε-
μιέρα των πρωταθλημάτων των 
δύο χωρών.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα μας, 
στην παρθενική της συμμετοχή 
στο θεσμό, θα διεκδικήσει από 

14-16 Οκτωβρίου στον προκρι-
ματικό όμιλο του Λιγκ Καπ «Νί-
κος Σαμαράς» 2022-23, στην 
Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ένα από 
τα δύο πολύτιμα εισιτήρια για 
τα προημιτελικά, ενώ στις 15 
Οκτωβρίου η αυριανή μας αντί-

παλος κοντράρεται στην Φιλιπ-
πούπολη με την πρωταθλήτρια 
και δις σερί κάτοχο του τίτλου, 
Χέμπερ Παζαρτζικ, για τον πρώ-
το τίτλο της νέας σεζόν, το Σού-
περ Καπ Βουλγαρίας . Η Νεφτο-
χίμικ, κέρδισε στο Μπουργκάς με 

3-1 σετ την Τσερνο Μόρε από 
τη Βάρνα και έκανε το «6 στα 6» 
στα φετινά της φιλικά.

Ο άσος του Άθλου Ορεστιά-
δας, Σταύρος Κασαμπαλής μίλη-
σε για την έως τώρα εικόνα που 
έχει σχηματίσει από τα δυνατά 

τεστ της ομάδας: «Από τις πρώ-
τες εντυπώσεις των φιλικών μας 
σε Ορεστιάδα και Βουλγαρία, 
κρατάω τον ενθουσιασμό που 
είδα από τους συμπαίκτες μου, 
για το τι μπορούμε να κάνουμε 
στο γήπεδο. Είδαμε ότι έχουμε 
δυνατότητες για σκληρά παιχνί-
δια και δυνατές αναμετρήσεις» 
υποστήριξε ο διεθνής μας πασα-
δόρος και συνέχισε:  «Αγωνιστι-
κά στα πρώτα τεστ που δώσα-
με είδαμε, ότι εκτελούμε πολλά 
μέρη του παιχνιδιού μας σωστά 
και αποτελεσματικά. Ακόμα δου-
λεύουμε στο να “δεθούμε” και 
βήμα – βήμα που γίνεται, είμα-
στε όλο και πιο ευχαριστημένοι. 
Μαθαίνουμε να εκτελούμε και 
τις εντολές του προπονητή, ο 
οποίος δίνει “όλο του το είναι” 
μέσα στο γήπεδο μαζί με μας!  
Ίσως ακόμα δεν είμαστε 100% 
έτοιμοι, αλλά έχουμε ακόμη δυο 
φιλικά μπροστά μας για να πάμε 
στο Λιγκ Καπ «Ν. Σαμαράς» και 
να “κοιτάξουμε στα μάτια” κά-
θε αντίπαλο του πρώτου γύρου 
της διοργάνωσης, με στόχο την 
πρόκριση».

Από σήμερα τα τελευταία φιλικά του 
Άθλου με Νεφτοχίμικ στην Ορεστιάδα

ΣΕ ΦΟΥΛ ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΙΤΩΝ 
ΕΝΟΨΕΙ ΒΟΛΕΪ ΛΙΓΚ                

Ο άσος του Άθλου Ορεστιάδας, Σταύρος 
Κασαμπαλής μίλησε για την έως τώρα 
εικόνα που έχει σχηματίσει από τα δυνατά 
τεστ της ομάδας

Α2 Ανδρών Χάντμπολ: Αποσύρθηκε η Κοζάνη, 
με ρεπό ξεκινούν οι Κύκλωπες 

Το πρόγραμμα της 
πρεμιέρας & οι 
διαιτητές

Συνεχίζεται η δράση στους δύο ομίλους του ανδρικού πρω-
ταθλήματος της ΕΚΑΣΑΜΑΘ με την 2η αγωνιστική το ερχό-
μενο Σαββατοκύριακο 8-9 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Θύελλα Φερών – Αίας Κομοτηνής
ΑΕ Κομοτηνής – Αστέρας Καβάλας
Εθνικός Αλεξανδρούπολης – Δημοκρίτειο Κομοτηνής
Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης – Άτλας Κομοτηνής
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
AO Kαβάλα – Τιτάνες Δράμας
Αγία Βαρβάρα – Νέοι Καβάλας
ΓΣ Ίκαροι Σερρών – ΑΟ Προσοτσάνης
Μακεδόνες Κρηνίδων – ΑΕ Σέρρες
ΡΕΠΟ: ΑΟ Καβάλα

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Συνέχεια 
στη δράση για το 
Ανδρικό πρωτάθλημα
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 SUDoKU

2 9 8 5

4 5 6 9

3 7 1

4 6

6 4 9 7 8

3 6

2 3 9

6 1 7 2

8 9 3 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)

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

7 5 4 1

9 1 6

7 5

8 7 1

2 5 4 8 7 9

7 1 3

2 8

8 3 7

1 9 6 4

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

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ήταν κάποιος που είχε κολλήσει ψείρες και 
ότι και να είχε κάνει δεν έφευγαν. Τότε του λέει 
ένας φίλος του: «Έχω ένα τρόπο να φύγουν οι 
ψείρες αλλά είναι λίγο επίπονος». «Θα κάνω ότι 
χρειαστεί, δεν τις αντέχω άλλο!» του απαντά ο 
άλλος. «Θα πας σπίτι σου και θα βάλεις το φούρ-
νο στους 250 βαθμούς, θα βάλεις το κεφάλι σου 
μέσα για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ψοφή-
σουν οι ψείρες και θα είσαι εντάξει!» 

Πάει σπίτι ο τύπος με τις ψείρες, βάζει το κε-
φάλι στο φούρνο μέχρι που δεν άντεχε άλλο 
από τη ζέστη. Δεν μπορεί, σκέφτεται, θα έχουν 
ψοφήσει και πάει να βγάλει το κεφάλι απ’ τον 
φούρνο, όταν εμφανίζεται ο αρχηγός των ψει-
ρών και του λέει: «Μεγάλε εδώ κάνουμε σάου-
να, χαμάμ, γιατί μας το χαλάς;» 

Σκασμένος πάει στον φίλο του και του λέει 
τι έγινε. Τότε ο φίλος του δίνει άλλη συνταγή: 
«Αφού δεν έπιασε αυτό υπάρχει και άλλη λύση. 
Θα πας σπίτι και θα βάλεις το κεφάλι σου στην 
κατάψυξη και θα πεθάνουν όλες». Πάει σπίτι ο 
τύπος με τις ψείρες, βάζει το κεφάλι στη κατά-
ψυξη μέχρι που δεν άντεχε άλλο. Δεν μπορεί, 
σκέφτεται, θα έχουν ψοφήσει και πάει να βγάλει 
το κεφάλι του έξω, όταν εμφανίζεται ο αρχηγός 
των ψειρών και του λέει: «Μεγάλε εδώ κάνουμε 
σκι, παίζουμε χιονοπόλεμο, κάνουμε χειμερινές 
διακοπές, γιατί μας το χαλάς;»

 Σκασμένος πάει πάλι στον φίλο του και του 
λέει τι έγινε. Τότε ο φίλος του λέει: «Αφού δεν 
έπιασε ούτε αυτό υπάρχει και άλλη λύση και θα 
φύγουν οπωσδήποτε. Θα πας και θα βρεις έναν 
άστεγο άπλυτο, πολύ βρόμικο, και θα τον αρχί-
σεις στις κουτουλιές. Τότε οι ψείρες, που τους 
αρέσει η βρωμιά, θα φύγουν από ‘σένα και θα 
πάνε στα δικά του μαλλιά». Πάει ο τύπος με τις 
ψείρες και βρίσκει έναν που βρομούσε και τον 
αρχίζει στις κουτουλιές. Όταν δεν άντεχε άλλο 
σταματάει και σκέφτεται: Δεν μπορεί, τώρα θα 
γλύτωσα! Θα έχουν πάει σίγουρα στον άλλο. Τότε 
εμφανίζεται ο αρχηγός των ψειρών και του λέει: 
«Μεγάλε καλά του έκανες του βρομιάρη. Αλλά 
και εμείς δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια. 
Όση ώρα τον έδερνες πήραμε 100 ομήρους!»

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Συσκευή για την παραγωγή ενέργειας.
13. Το φυτό σόργο.
14. Άνοδος της θερμοκρασίας.
15. Γάλλος θετικιστής φιλόσοφος.
16. Ερείπια του ναού της βρίσκονται 
στην Αίγινα.
18. Επαναλαμβανόμενο… παίζεται.
19. Παλιά αρχικά της Γυμναστικής Ακα-
δημίας.
21. Τα αιθέρια έχουν και θεραπευτικές 
ιδιότητες.
23. Μάτα…: διαβόητη κατάσκοπος του 
Α' Παγκόσμιου Πολέμου.
25. Λέγεται η δημοσιογράφος Διγενή.
28. Διστακτικότητα προδίδει.
29. Ασάλευτα (αρχ.).
31. Ιταλών… χαιρετισμός.
33. Αναστασία βαφτίστηκε.
35. Η ειμαρμένη, το πεπρωμένο (αρχ.).
37. Άφωνη… νίλα.
38. Άτομο φορτισμένο ηλεκτρικά.
39. … Πάλμας: λιμάνι της Ισπανίας στα 
Κανάρια νησιά.
41. Κλείδωση, αρμός.
43. Κι έτσι ο σύζυγος.
44. Ένας από τους "Τρεις Σωματοφύ-
λακες".

-- Συστατικά --
• 400 γρ. κοτόπουλο στήθος
• 6 μεγάλες γαρίδες με το κεφάλι
• 2 κ.σ. ντοματοπελτέ
• 1 ματσ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
• 180 γρ. ζωμό κρέατος (3/4 λίτ.)
• 400 γρ. χοιρινό φιλέτο
• 200 γρ. μύδια
• 1-2 σκ. σκόρδο, λιωμένο
• 1 πρέζα τσίλι, σε σκόνη
• 300 γρ. αρακά από κονσέρβα
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 6 κ.σ. ελαιόλαδο
• 400 γρ. ρύζι για πιλάφι
• Λίγο κάρυ, σε σκόνη (1/3 κ.τσ.)
• 1 λεμόνι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, καθαρίζουμε την πιπεριά και την κό-

βουμε σε λεπτές λωρίδες.
• Κόβουμε το κοτόπουλο και το χοιρινό σε λε-

πτές λωρίδες επίσης.
• Στη συνέχεια σ’ ένα μεγάλο τηγάνι καίμε το 

ελαιόλαδο και ροδίζουμε τις γαρίδες και την 
πιπεριά, για 4 με 5 λεπτά.

• Χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε για 
λίγα λεπτά ακόμα, ανακατεύοντας περιοδικά.

• Έπειτα, τα στραγγίζουμε με την τρυπητή κου-
τάλα και τα κρατάμε στην άκρη.

• Στο ίδιο ελαιόλαδο ροδίζουμε τις λωρίδες 
του κοτόπουλου και του χοιρινού, τις οποί-
ες αλατίζουμε και πασπαλίζουμε με το κάρυ 
και το τσίλι.

• Προσθέτουμε τον ντοματοπελτέ, το λιωμένο 
σκόρδο, το μαϊντανό και το ρύζι και ανακα-
τεύουμε καλά.

• Κατόπιν, ρίχνουμε ζεστό το ζωμό κρέατος στο 
τηγάνι με τα υλικά της παέγιας, σκεπάζουμε 
και τη βράζουμε για 10 λεπτά περίπου σε μέ-
τρια φωτιά.

• Ρίχνουμε τα μύδια, τις γαρίδες με την πιπεριά, 
τον αρακά και τα αφήνουμε όλα μαζί να βρά-
σουν για άλλα 10 λεπτά.

• Τέλος, κατεβάζουμε το σκεύος από τη φωτιά 
και αφήνουμε το φαγητό να κρυώσει.

• Η παέγια με κοτόπουλο, μύδια και γαρίδες 
είναι έτοιμη.

• Καλή επιτυχία 
•  Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Διαφορετική παέγια με κοτόπουλο, μύδια και γαρίδες

Κάθετα
1. Οροσειρά της Θεσσαλίας.
2. Παρακίνηση… σε γάιδαρο.
3. Βάινο…: Φιλανδός πολιτικός ηγέτης.
4. Συνεχόμενα στη… σειρά.
5. Αδερφός και σύζυγος της Ήρας.
6. Αιθάλη, καπνιά.
7. Βαδίζω καμαρωτά και κουνιστά.
8. Κλαδάκι για προσάναμμα.
9. Πρώτα στην… ηττοπάθεια.
10. Σκλάβος, δούλος (συνεκδ.).
11. Ψάρι του γλυκού νερού.
12. … Πάολο: πόλη της Βραζιλίας.
17. Λουρίδα υφάσματος, ραμμένη στην άκρη 
ρούχου.
20. Σαλαμίνιος ήρωας.
22. Σάλος, αναταραχή (μτφ.).
24. Λεγόταν ο Τσέχοφ.
26. Έδρασε επί Κατοχής (αρχικά).
27. Θεσσαλικό λιμάνι.
30. Αρχαία πόλη της Φρυγίας.
32. Λέγεται ο σκηνοθέτης Βερνέιγ.
34. Διπλό… θυμίζει παλιά συμμαχία.
36. Ρενέ…: Γάλλος λογοτέχνης.
40. Μόριο αποδοχής.
42. Βρίσκονται στο… θέμα.
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Τη φήμη του Τζόνι Ντεπ χρη-
σιμοποίησε κάποιος επιτήδειος 
για να κερδίσει χρήματα, από 
μια συνταξιούχο στη Βραζιλία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα 
της Marca, οι Αρχές έλαβαν μια 
περίεργη καταγγελία από μία γυ-
ναίκα στο Σάο Πάολο, η οποία 
έδωσε πάνω από 200.000 ρε-
άλ, δηλαδή περίπου 40.000 δο-
λάρια σε έναν άνδρα που προ-
σποιήθηκε ότι είναι ο Τζόνι Ντεπ.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία 
της, οι συζητήσεις τους λάμβα-
ναν χώρα στο διαδίκτυο και αρ-
χικά, περιορίζονταν σε θέματα 
της καθημερινότητας. Ωστόσο, 
λίγο καιρό μετά ξεκίνησε να της 
παρουσιάζει μια «θλιβερή ιστο-
ρία ότι χρειαζόταν χρήματα για 
κάποιες δικαστικές υποθέσεις, 
όπου και ενεπλάκη».

Η ιστορία αυτή εξελισσόταν 
παράλληλα με τη δικαστική δια-

μάχη του ηθοποιού με την Άμπερ 
Χερντ. «Ενώ της διηγούταν την 
θλιβερή αυτή ιστορία για την 
περιουσία του και τα χρήματα 
που χρειαζόταν, ξεκίνησε ένα ει-
δύλλιο μεταξύ τους. 'Ελεγε πως 
μόλις τελειώσει η δικαστική δι-
αμάχη, θα την πήγαινε κάπου 
να ζήσουνε μαζί», δήλωσε η δι-
κηγόρος του θύματος, Εντου-
άρντα Τόσι.

«Η πανδημία συνέβαλε στο 
να πείθεται εύκολα με κάθε ψέ-
μα που έλεγε ο απατεώντας, δε-
δομένου του συναισθηματικού 
σοκ που βίωσε. Έψαχνε για μια 
διέξοδο ή μια αλλαγή ζωής», 
συμπληρώνει.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η 
συνταξιούχος υποβλήθηκε ακό-
μη και σε πλαστική επέμβαση 
πιστεύοντας ότι θα ζούσε στο 
Λος Άντζελες με τον νέο της σύ-
ντροφο. Ομολόγησε επίσης, ότι 
πούλησε ένα αυτοκίνητο και ένα 
σπίτι για να βοηθήσει τον απα-
τεώνα.

Οι συζητήσεις μαζί του έλη-
ξαν, όταν ο γιος της αντιλή-
φθηκε ότι έλειπαν χρήματα 
από τους λογαριασμούς της 

και αναζήτησε την αλήθεια.

Στη δημοσιότητα ήρθαν όσα κατέθεσαν 
Σίσσυ Χρηστίδου και Θοδωρής Μαραντί-
νης στη δικαστική αίθουσα που βρέθηκαν, 
για τη μη καταβολή της διατροφής για τα 
παιδιά του, από τον τραγουδιστή. 
Υπενθυμίζεται ότι ο frontman 
των Onirama καταδικάστη-
κε σε 12 μήνες φυλάκιση 
με τριετή αναστολή, καθώς  
φέρεται να μην κατέβαλλε 
τη διατροφή που ήταν υπο-
χρεωμένος, να δίνει στη Σίσσυ 
Χρηστίδου για τα δύο τους παιδιά. 

Η νέα αυτή εξέλιξη με τον Θοδωρή Μα-
ραντίνη να ζητά συνεπιμέλεια ακούγεται για 
πρώτη φορά. Διαβάστε παρακάτω όσα ει-
πώθηκαν στο δικαστήριο, σύμφωνα με ρε-
πορτάζ της εκπομπής T-Live στον ALPHA.

Σίσσυ Χρηστίδου:
«Ο Θοδωρής άλλαξε σπίτι πήρε σπίτι 

αξίας 80.00 ευρώ έκανε συναυλίες, ένα τη-
λεοπτικό σόου, συμμετείχε σε ταινία, πήγε 

ταξίδια στο Λονδίνο και δύο στην Ιταλία. 
Επίσης, πήγε περιοδεία για να δει 

τους αγαπημένους του τραγου-
διστές, ενώ πήγε τα παιδιά μια 
εβδομάδα διακοπές στο Κόστα 
Ναβαρίνο. Το 2020 ο πατέρας 

μου είχε συνεισφέρει οικονομικά. 
Μετά από έναν χρόνο που είχαμε 

χωρίσει, εκείνος ήρθε να μου ζητήσει 
τον καναπέ, το ψυγείο και την τραπεζαρία. 
Τρεις μήνες μετά το διαζύγιό μας, σταμάτησε 
να καταβάλλει το ποσό της διατροφής και 
με ενημέρωσε όσο βρισκόταν στο Λας Βέ-
γκας. Τα έσοδά του ήταν περίπου 300.000 

ευρώ. Ντρέπομαι που είμαι εδώ γι αυτή τη 
δικαστική διαμάχη…»

Θοδωρής Μαραντίνης:
«Έκανα ελάχιστες συναυλίες. Λόγω covid 

υπήρχε λιγότερος κόσμος στους εσωτερι-
κούς χώρους, συνεπώς, λιγότερες αμοιβές. 
Ήταν ελάχιστες και όχι αρκετές να πληρώ-
νω αυτά που είχα συναινέσει να πληρώνω. 
Το κράτος ουσιαστικά μου απαγόρευσε να 
δουλέψω. Θα τα πληρώσω αυτά τα χρή-
ματα στην κ. Χρηστίδου, είτε πιστεύω ότι 
είναι πολλά ή λίγα. Μένω στα Βριλήσσια και 
πληρώνω ενοίκιο 900 ευρώ. Το αυτοκίνητό 
μου είναι με Leasing μεταχειρισμένο και η 
δόση που πληρώνω είναι 400 ευρώ. Πλη-
ρώνω διατροφή στο μέγιστο που μπορώ, 
2.000 ευρώ και τα ταξίδια που έχω κάνει 
με τα παιδιά μου». 

Στα άκρα η δικαστική διαμάχη Χρηστίδου – Μαραντίνη

Εξηγεί 
γιατί θέλει να 

είναι πρότυπο για 
τα παιδιά της

Η Μαρκέλλα Πλούμη Κατσουλάκη δεν 
είναι απλά μια super μαμά, είναι 
έμπνευση για όλες εμάς τις 
μαμάδες και τις γυναίκες 
εκεί έξω.

Η 37χρονη πολί-
στρια του Ναυτικού 
Ομίλου Χανίων εί-
ναι ταυτόχρονα μαμά 
του 9χρονου Αντώνη, 
της 7χρονης Ματθίλδης 
και του 3 μηνών μπέμπη της, 
ο οποίος και πρωταγωνίστησε στη 
φωτογραφία θηλασμού, την οποία τρά-
βηξε ο Θεόφιλος Κυριακόπουλος, και την 
δημοσίευσε στον λογαριασμό του ΝΟ Χα-
νίων στο Facebook.

Μιλώντας στην Δήμητρα Πολυχρονο-
πούλου για τον αντίκτυπο της φωτογρα-

φίας της αλλά και για την ισορροπία 
που πρέπει να έχει στον συνδυασμό 

καριέρας και μητρότητα, η Μαρ-
κέλλα λέει το πιο αυτονόητο: 
Όλα γίνονται απλά αλλάζει ο 
τρόπος με τον οποίο τα κάνεις:

«Όλα γίνονται. Απλά αλλά-
ζει ο τρόπος με τον οποίο κάνεις 

μερικά πράγματα. Δεν μπορώ να 
ακολουθήσω ακριβώς το πρόγραμ-

μα της ομάδας. Προτεραιότητα για εμένα 
έχουν τα παιδιά μου, αλλά προσπαθώ με 
πειθαρχημένο πρόγραμμα να κάνω όσες 
περισσότερες προπονήσεις μπορώ και να 
βοηθάω την ομάδα μου»

Η φωτογραφία της Μαρκέλλας έγινε 
viral και η ίδια προσπαθεί ακόμα να πιστέ-
ψει τον αντίκτυπο που αυτή είχε:

«Η αλήθεια είναι πως δε περίμενα από 
μια φωτογραφία να έχω αυτά τα μηνύματα. 
Έχω χαθεί στο τι έχει γίνει. Είναι πολύ ευχά-
ριστο αυτό. Δεν το περίμενα και ευχαριστώ 
όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον τους και 
τα μηνύματα συμπαράστασης… Θέλω να 
είμαι πρότυπο για τα παιδιά μου. Προσπα-
θώ να οργανώνω το χρόνο μου έτσι ώστε 
να καταφέρνω να έχω ποιοτικό χρόνο μαζί 
τους και τις περισσότερες δουλειές όπως 
όλες οι μαμάδες να τις κάνω τη νύχτα. Τώ-
ρα είμαι σε άδεια από τη δουλειά μου οπό-
τε είναι λίγο πιο εύκολο να το πετυχαίνω».

Viral η πολίστρια Μαρκέλλα Πλούμη που 
θήλασε το μωρό της σε αγώνα 

Η σειρά «Monster: The Jeffrey 
Dahmer Story» που έχει γνωρίσει 
τεράστια επιτυχία στους συνδρο-
μητές του Netflix σίγουρα μένει 
αξέχαστη σε όποιον τη δει, λόγω 
των φρικιαστικών εγκλημάτων 
που παρουσιάζει. Φυσικά, ήταν 
ακόμα πιο σκληρό για τον ηθοποιό 
που υποδύθηκε τον κατά συρροή 
δολοφόνο, Τζέφρι Ντάμερ.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο 
της σειράς υπογράφουν ο Ράιαν 
Μέρφι και ο Ίαν Μπρέναν, ενώ τον 
Ντάμερ, τον άνδρα που κρυβόταν 
πίσω από τις δολοφονίες ομοφυ-
λόφιλων και μαύρων κυρίως αν-
δρών και νεαρών αγοριών κατά 
το 1978 έως το 1991, υποδύεται 
ο Έβαν Πίτερς.Ο ηθοποιός μίλησε 
πρόσφατα στο Netflix και κατέθε-
σε την εμπειρία του ως... Τζέφρι 
Ντάμερ. Όπως είπε χαρακτηριστι-
κά στη συνέντευξή του, ήταν ο πιο 
σκληρός ρόλος που έχει αναλάβει 
ποτέ στη ζωή του.

Η πρώτη συμβουλή που του 
έδωσε ο Ράιαν Μέρφι, όπως απο-
κάλυψε, ήταν να παρακολουθήσει 
τη συνέντευξη που έδωσε ο πραγ-
ματικός Ντάμερ στον Στόουν Φί-
λιπς, προκειμένου να μελετήσει 
τον χαρακτήρα, τις κινήσεις και την 

ψυχοσύνθεσή του.Στη συνέχεια, 
διάβασε πολλές βιογραφίες του, 
αλλά και την έκθεση της αστυνο-
μίας, ενώ κατάφερε να εντοπίσει 
επίσης την ομολογία του Ντάμερ 
το 1992, καθώς και μια μαγνη-
τοφώνηση, στην οποία μιλάει σε 
έναν ψυχολόγο/ντετέκτιβ.

«Ειλικρινά, φοβόμουν πάρα 
πολύ για όλα αυτά τα πράγματα 
που έκανε και βούτηξα σε αυτό. 
Η προσπάθειά μου να αφοσιωθώ 
σε αυτό ήταν από τα πιο δύσκο-
λα πράγματα σε ολόκληρη τη ζωή 

μου. Ήθελα να είμαι αυθεντικός», 
συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Ανέφερε μάλιστα, πως για να 
καταφέρει να μπει στον ρόλο του 
και να γίνει ένα με τον ήρωά του, 
«έπρεπε να πάει σε πραγματικά 
"σκοτεινά" μέρη και να μείνει εκεί 
για ένα μεγάλο χρονικό διάστη-
μα».

Αν δεν ήταν εκεί το συνεργείο 
της παραγωγής, ο Πίτερς αναφέ-
ρει πως θα «ένιωθε πολύ εκτεθει-
μένος» και μάλιστα, ίσως ένιωθε 
πως βρίσκεται σε κίνδυνο ψυχικά.

 Έβαν Πίτερς: Αποκαλύψεις από τον ηθοποιό
που υποδύθηκε τον κανίβαλο Ντάμερ 

Απατεώνας ξεγέλασε ηλικιωμένη υποδυόμενος 
τον Johnny Depp

Showbiz

Πώς 
μπήκε στο... 

πετσί του 
ρόλου

«Οπωσδήποτε έχω μια πικρία που δεν μου μίλησε ξανά ο Τόλης Βοσκόπουλος. 
Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι και ξαφνικά σταμάτησε να μου μιλάει. Με απέφευγε και 

δεν έχω μάθει ποιος ήταν ο λόγος» 
Γιάννης Βογιατζής – Τραγουδιστής 

Όσα 
είπαν στο 
δικαστήριο

Της 
πήρε 

40.000 
δολάρια
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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 ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

GREEN COLA  •  Βιομηχανία Αναψυκτι-
κών - 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

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

''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  : 2551305123ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 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

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Βάμβακος
Παγκόσμια Ημέρα για την 
Aξιοπρεπή Eργασία
Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
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 Αλεξανδρού-
πολης, μπορείτε να καλείτε 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:07:55-11:30- 21:40
ΤΡΙΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:30 - 21: 40
ΠΕΜΠΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:30 - 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:55 -11:30 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 21:40 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 20:05 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:09:50 - 20:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:10 - 09:50 -20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 20:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:50-16:45-22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ:  07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:15-15:10-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 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  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00

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

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
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
Πάρη Ποιμενίδη / Κ.Παλαμά 8 (έναντι 11ου 
δημοτικού) ✆25510 83833

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τεπενης Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 127 
✆2552022643

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Βάκχος, Πολυχρόνης, 
Πολυχρονία, Σεργιανός, 
Σεργιανή, Σέργιος, Σεργία

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα με την Αντίθε-
ση Ήλιου-Χείρωνα, θα πρέπει να ανα-
μένεις ρήξεις σε σημαντικές για σένα 
διαπροσωπικές σχέσεις! Περιόρισε λοι-
πόν την τάση σου για θυμωμένα λόγια 
και επιθετική συμπεριφορά προς τον 
περίγυρό σου! 

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, σήμερα με την Αντίθεση 
Ήλιου-Χείρωνα, επιστράτευσε άμεσα 
ψυχραιμία, οργάνωση και προγραμ-
ματισμό! Έρχονται αρκετά τρεξίματα, 
αρκετό άγχος, νευρικότητα και πιέσεις!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα με την Αντί-
θεση Ήλιου-Χείρωνα, η έπαρση, αλλά 
και η τάση σου για εγωκεντρισμό, θα 
πλήξει την καλή σου φήμη σου, γεγο-
νός που ενδεχομένως να κλονίσει πι-
θανόν τις κοινωνικές σου σχέσεις και 
συναναστροφές!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα με την Αντίθε-
ση Ήλιου-Χείρωνα, θα πρέπει να είσαι 
συγκρατημένος, ώστε να αποφύγεις 
εντάσεις και καυγάδες, ιδίως αν επι-
βαρύνουν το σπίτι και τις οικογενεια-
κές σχέσεις! 

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα με την Αντίθεση 
Ήλιου-Χείρωνα, πρόσεχε τα μηνύμα-
τα που στέλνεις, αλλά και τα λόγια ου 
ανταλλάζεις με τους άλλους! Επίσης, 
φρόντισε να είσαι συνεπής στις συνα-
ντήσεις σου και προσεκτικός στις με-
τακινήσεις σου, ιδίως στην οδήγηση!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα με την 
Αντίθεση Ήλιου-Χείρωνα, πιθανόν να 
επανέλθουν ανασφάλεια και ανησυ-
χία, όσον αφορά την σταθερότητα και 
τις γερές βάσεις που θεωρούσες δε-
δομένες στην ζωή σου, σε σπουδαί-
ες διαπροσωπικές σχέσεις και συνα-
ναστροφές! 

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα με την Αντίθεση 
Ήλιου-Χείρωνα, φρόντισε να έχεις υπο-
μονή και αυτοσυγκράτηση απέναντι σε 
εντάσεις, τσακωμούς, καυγάδες και ρή-
ξεις! Οφείλεις να είσαι προσεκτικός και 
κυρίως ψύχραιμος σε ό,τι κι αν συμβεί 
την σημερινή, όπως και σε όποια προ-
κλητική συμπεριφορά!          

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα με την Αντίθε-
ση Ήλιου-Χείρωνα, μην εμπιστεύεσαι 
τυφλά την διαίσθηση και το ένστικτο 
σου, διότι μάλλον θα σε οδηγήσουν σε 
λάθη, λόγω απαισιοδοξίας και τάσης 
για εμμονές!   

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα με την Αντί-
θεση Ήλιου-Χείρωνα, μην ξεσπάς τα 
νεύρα σου στους φίλους σου και γενι-
κά, μην είσαι προκλητικός με τα λόγια 
σου! Γενικά, είσαι επιρρεπής σε λάθη, 
γεγονός που θα φέρει ρήξεις!            

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα με την Αντίθε-
ση Ήλιου-Χείρωνα, οφείλεις να είσαι 
προετοιμασμένος, για παρεξηγήσεις, 
καθυστερήσεις, ορισμένα επικοινωνι-
ακά λάθη και γκάφες, που πλήξουν 
την κοινωνική σου εικόνα και θα φέ-
ρει ψυχρότητα από τον κοινωνικό σου 
περίγυρο!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα με την Αντί-
θεση Ήλιου-Χείρωνα, οφείλεις να πε-
ριορίσεις τον αυθορμητισμό στα λόγια 
σου, όπως και τα κουτσομπολιά! Επι-
πλέον, πρέπει να προσέξεις και τις με-
τακινήσεις σου και κυρίως τον τρόπο 
που οδηγείς!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα με την Αντίθεση 
Ήλιου-Χείρωνα, θα έρθουν δυσάρε-
στες αποκαλύψεις, που ενδεχομένως 
να φέρουν σημαντικές ρήξεις στις δι-
απροσωπικές σχέσεις σου, επειδή όλα 
τα βλέπεις με τον λάθος τρόπο! 

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

Υγιεινές τροφές 
πλούσιες σε μαγνήσιο
 

Αλεύρι ολικής αλέσεως
Όλα τα προϊόντα αλευριού αποτελούν 

καλή πηγή μαγνησίου, αλλά το ολικής αλέ-
σεως κερδίζει με 60 mg το φλιτζάνι. Χρη-
σιμοποιήστε λοιπόν αυτή την εκδοχή για 
ψήσιμο.

Μαύρη σοκολάτα
Η μαύρη σοκολάτα, που έχει μεγάλη 

περιεκτικότητα σε κακάο, περιέχει μεγάλες 
ποσότητες μαγνησίου, αλλά και σιδήρου και 
μαγγανίου. Και σαν να μην έφταναν αυτά, 
είναι εφοδιασμένη με τα ευεργετικά αντι-
οξειδωτικά. Επιλέξτε εκείνη που περιέχει 
τουλάχιστον 70% κακάο.

Αβοκάντο
Το αβοκάντο είναι ένα εκπληκτικά θρε-

πτικό φρούτο και μια νόστιμη πηγή μαγνη-
σίου. Ένα μέτριο αβοκάντο παρέχει 58 mg 
μαγνησίου, αλλά και αρκετές ποσότητες 
καλίου, βιταμινών Κ και Β.

Ξηροί καρποί
Τα αμύγδαλα, τα κάσιους και τα φιστί-

κια δεν είναι μόνο ένα υγιεινό σνακ, αλλά 
είναι επίσης εφοδιασμένα με μαγνήσιο. 
Μία χούφτα αμυγδάλων περιέχει 80 mg, 
τα κάσιους 74 mg και 3 κουταλιές φυστι-
κοβούτυρο 49 mg μαγνησίου.

Σπόροι
Οι σπόροι είναι εξαιρετικά υγιεινοί. Ο 

λιναρόσπορος, οι σπόροι chia και ο κο-
λοκυθόσπορος περιέχουν υψηλά ποσο-
στά μαγνησίου, αλλά και φυτικές ίνες και 
αντιοξειδωτικά.

Σπανάκι
Τα σκούρα, φυλλώδη λαχανικά είναι 

πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και το σπα-
νάκι δεν αποτελεί εξαίρεση. Ένα φλιτζάνι 
βρασμένου σπανακιού περιέχει 157 mg 
μαγνησίου.

Κινόα
Το κινόα είναι επεξεργασμένο και συ-

νήθως καταναλώνεται έτσι ώστε να μοιά-
ζει αρκετά με το ρύζι. Είναι γνωστό για τα 
πολλά οφέλη του στην υγεία.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα
οικόπεδα στο κέντρο του Τυχερού Νομού
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού.
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491
όλο το 24ωρο.
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Με νέες προσλήψεις πρόκει-
ται να στελεχωθούν τα σώματα 
ασφαλείας το επόμενο έτος. Οι 
προσλήψεις στα σώματα ασφα-
λείας θα υλοποιηθούν, όπως πα-
ραδοσιακά συμβαίνει μέχρι σή-
μερα, με προκηρύξεις που θα 
εκδοθούν από τους αρμόδιους 
φορείς ή υπουργεία, εκτός δη-
λαδή των διαδικασιών ΑΣΕΠ. Πα-
ράλληλα, αναμένεται και προκή-
ρυξη για τη δημοτική Αστυνομία, 
που όμως θα εκδοθεί με διαδι-
κασίες ΑΣΕΠ.

Έτσι, μετά την ανακοίνωση του 
Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 
για όλο το δημόσιο που μέσω του 
οποίου θα καλυφθούν χιλιάδες 
μόνιμες θέσεις σε δήμους, περι-
φέρειες, υπουργεία και φορείς 
προωθείται αλλαγή και στο τρό-
πο που θα προσλαμβάνονται σε

α) Πυροσβεστική
β) Ελληνική Αστυνομία
γ) Λιμενικό
δ) Στρατό
Η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως 

όσους έχουν μόνο απολυτήριο 
Λυκείου ή ΙΕΚ

Η προκήρυξη θα βγαίνει ανά 
Σώμα ή Όπλο και οι αιτήσεις θα 
γίνονται στο φορέα που βγάζει 
την προκήρυξη

1) Έκδοση προκήρυξης ανά 

φορέα, Σώμα ή Όπλο
2) Υποβολή αιτήσεων στις 

υπηρεσίες του φορέα που εκδί-
δει την προκήρυξη

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ
Την ανακοίνωση έκανε ο 

υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης 
Βορίδης σε συνέντευξη Τύπου 
κατά την οποία παρουσίασε το 
"Πρόγραμμα Προσλήψεων στο 
Δημόσιο για το 2023".

Οι περισσότερες θέσεις Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης προορί-
ζονται, σύμφωνα με τον κ. Βορί-
δη, "για τις παραγωγικές σχολές 
(στρατιωτικές, αστυνομικές, πυ-
ροσβεστικής, λιμενικού), οι σπου-
δαστές των οποίων με την απο-
φοίτησή τους θα ενταχθούν στην 
κατηγορία ΠΕ".

Μιλάμε για 4.881 προσλήψεις 
που προβλέπει ο προγραμματι-
σμός του 2023 για τα Σώματα 
Ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Βορί-
δης είχε δηλώσει πως οι περισ-
σότερες θέσεις ΔΕ θα προορίζο-
νται «για τις παραγωγικές σχολές 
(στρατιωτικές, αστυνομικές, πυ-
ροσβεστικής, λιμενικού), οι σπου-
δαστές των οποίων με την απο-
φοίτησή τους θα ενταχθούν στην 
κατηγορία ΠΕ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 

17.942 νέες μόνιμες προσλήψεις 
που έχουν εγκριθεί για το 2023, οι 
4.881 αφορούν προσωπικό Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εύ-
κολα μπορούμε άρα να συμπε-
ράνουμε ότι οι προσλήψεις στα 
σώματα ασφαλείας θα κινηθούν 
γύρω από τον αριθμό αυτό.

ΑΣΕΠ: Με πανελλήνιες οι 
επόμενες προσλήψεις στο 
Δημόσιο, τι αλλάζει

Με σημαντικές αλλαγές έρχε-
ται τον προσεχή Μάρτιο ο πρώ-
τος πανελλήνιος γραπτός διαγω-
νισμός του ΑΣΕΠ για τη μόνιμη 
κάλυψη των αναγκών του Δημο-
σίου σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο 
διαγωνισμός για πρώτη φορά θα 
είναι μία ενιαία, υποχρεωτική γρα-
πτή διαδικασία, τύπου πανελλα-
δικών εξετάσεων, στην οποία θα 
υποβάλλονται όλοι οι υποψήφιοι 
για θέσεις στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον υπουργό 
Μάκη Βορίδη, αλλάζει η διαδι-
κασία στελέχωσης του Δημοσί-
ου. Νομοθετική ρύθμιση που συ-
μπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο του 
υπουργείου Υγείας φανερώνει τις 
αλλαγές στη διαδικασία διεξαγω-
γής του νέου πανελλήνιου γρα-
πτού διαγωνισμού.

Η μεγάλη αλλαγή στον διαγω-
νισμό έχει να κάνει με οτι πλέον 
θα εκδίδεται μία και μόνο πρό-
σκληση, η οποία θα αφορά ευρύ-
τερες κατηγορίες, χωρίς, δηλαδή, 
να είναι προσδιορισμένη η θέση 
στην οποία θα προσληφθούν οι 
ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση 
που επιτύχουν στον διαγωνισμό.

Έτσι δημιουργείται μία δεξαμε-
νή υποψηφίων οι οποίοι θα αξι-
οποιηθούν όταν προκύψει θέση, 
ξεπερνώντας τις καθυστερήσεις 
που εμφάνιζε η σημερινή διαδι-
κασία προσλήψεων.

Πρόθεση του Υπουργείου εί-
ναι η πρόσκληση να έχει εκδοθεί 
τον Οκτώβριο ή το αργότερο αρ-
χές Νοεμβρίου και ο διαγωνισμός 
να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τον 
Μάρτιο του 2023.

Όπως είπε ο υπουργός Μάκης 
Βορίδης, στον διαγωνισμό θα συ-
μπεριληφθεί ο προγραμματισμός 
προσλήψεων του 2022 και του 
2023 και εκτίμησε ότι πιθανώς 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 
2023 θα έχουν πραγματοποιηθεί 
οι προσλήψεις για τα έτη 2022- 
2023, «κάτι που στον χρονοπρο-
γραμματισμό προσλήψεων θα 
έχει επιτευχθεί για πρώτη φορά» 
όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανάρτηση 
του προέδρου του ΑΣΕΠ κ. Πα-
παϊωάννου, στον γραπτό διαγω-
νισμό, οι υποψήφιοι θα καλούνται 
να αποδείξουν όχι μόνο γενικές 
γνώσεις αλλά και θα δοκιμάζο-

νται και ως προς άλλες βασικές 
δεξιότητες (γλωσσικές, αριθμη-
τικές, εργασιακή αποτελεσματι-
κότητα με βάση υποθετικά σενά-
ρια εργασιακής καθημερινότητας) 
που χρειάζεται να έχουν οι μελλο-
ντικοί δημόσιοι λειτουργοί.

Ο ίδιος σχολίασε ακόμα ότι, 
«το ζητούμενο είναι η δυνατότητα 
του εργαζομένου, εν προκειμένω 
του δημοσίου υπαλλήλου, να δίνει 
λύσεις σε καινούργια προβλήματα 
που ούτε καν είχε φαντασθεί την 
εποχή που σπούδαζε στο σχολείο 
ή το πανεπιστήμιο, να συνεργάζε-
ται αρμονικά με τους συναδέλ-
φους του σε ένα χώρο εργασίας 
και να διαθέτει τον κατάλληλο 
συνδυασμό ένταξης σε μια ιεραρ-
χία αλλά και ανάληψης δημιουρ-
γικών πρωτοβουλιών. Δεν είναι 
εύκολο εγχείρημα αλλά αν δεν 
κάνουμε την αρχή δεν θα μάθου-
με ποτέ εάν θα τα καταφέρουμε».

Υπενθυμίζεται πως ο γραπτός 
διαγωνισμός θα περιλαμβάνει 
δύο διακριτά μέρη: Την εξέταση 
γνώσεων, όπου οι υποψήφιοι θα 
εξετάζονται σε γνωστικό επίπεδο 
πάνω στις ευρύτερες κατηγορίες 
που θα περιλαμβάνει η πρόσκλη-
ση, καθώς και τις δοκιμασίες δε-
ξιοτήτων και εργασιακής αποτε-
λεσματικότητας, οι οποίες στόχο 
έχουν να σκιαγραφήσουν το ερ-
γασιακό προφίλ κάθε υποψηφίου.

Ετσι, σύμφωνα με τον σχεδια-
σμό του υπουργείου, στη δεύτε-
ρη αυτή κατηγορία δοκιμασιών 
μπορεί να περιλαμβάνεται μεταξύ 
άλλων τεστ αριθμητικού συλλογι-
σμού, δοκιμασία προσαρμογής σε 
εργασιακό περιβάλλον, ενσωμά-
τωσης σε ομάδα αλλά και αφαι-
ρετικής ικανότητας.

Νέες χιλιάδες προσλήψεις με απολυτήριο 
λυκείου σε ΕΛΑΣ, Λιμενικό και Πυροσβεστική

ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΙΕΚ  

ΑΣΕΠ: Με πανελλήνιες οι επόμενες 
προσλήψεις στο Δημόσιο, τι αλλάζει

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνό-
δευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην 
Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 
νέα θέση φροντιστή/τριας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα εί-
ναι για 2 μήνες, με πιθανότητα 
ανανέωσης.
Θέση Φροντιστή/τριας 
πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ
• Βασική  γνώση αγγλικών
• Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινή-

του/Van (με τουλάχιστον 1 έτος 
εμπειρίας)
Επιθυμητά προσόντα:

• Εμπειρία σε συναφή θέση 
τουλάχιστον 1 έτους (ιδανικά σε 
δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων)
Συνεκτιμημένα προσόντα:

• Προηγούμενη απασχόληση 
στο μεταναστευτικό / προσφυγικό 

και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
• Εθελοντική εργασία
Απαραίτητες δεξιότητες που 

θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:
• Ευελιξία στην εργασία σε 

διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, 
απογευματινές και βραδινές) και 
κατά την διάρκεια του Σαββατο-
κύριακου

• Εμπειρία στην επικοινωνία 
και διαμεσολάβηση με δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρε-
σίες προς ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες γενικότερα ή των παιδιών 
ειδικότερα,

• Δεξιότητες συνεργασίας στο 
πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας

• Ικανότητα να εργάζεται υπό 
συνθήκες πίεσης και ανάληψης 
πρωτοβουλιών, ικανότητα οργά-
νωσης και εποπτείας

• Σεβασμός στη διαφορετικό-
τητα και στη μη διάκριση, εχεμύ-
θεια

• Ικανότητα επίλυσης προβλη-
μάτων σε καθημερινές καταστά-
σεις κρίσης, εμπειρία στη διοργά-
νωση δράσεων εξωστρέφειας και 
στην επικοινωνία με δημόσιους 

και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
• Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, 

επιμόρφωση, ενημέρωση)
• Δυνατότητα ευελιξίας και 

προσαρμογής
Ώρες απασχόλησης 
(εβδομαδιαίως):40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλού-
νται να αποστείλουν μέσω email 
στο arsis.staff @gmail.com έως 
τις 11/10/2022 στις 17:00, τα κά-
τωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη 
θέση Φροντιστή/τριας – Φρίξος 
Αλεξανδρούπολη».

1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδι-

αφέροντος για τη συγκεκριμένη 
θέση(Βιογραφικά που θα απο-
σταλούν χωρίς επιστολή εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος, δεν θα 
θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα 
συμπεριληφθούν στην διαδικα-
σία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να προσκο-
μίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυ-
νομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου 
σπουδών

3. Συστατικές επιστολές από 
προηγούμενους εργοδότες (έαν 
υπάρχουν)

Υποψήφιοι που θα κληθούν 
και θα προσέλθουν στη συνέντευ-
ξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, 
δεν θα συμπεριληφθούν στην τε-
λική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση 
με βάση τα προσόντα που ζητού-
νται για κάθε θέση, τα οποία απο-
τελούν και τα κριτήρια αξιολόγη-
σης του δυνητικού προσωπικού, 
και με βάση την αρχή των ίσων 
ευκαιριών. Κατά την εξέταση των 
βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογη-
θούν μέχρι τις 12/10/2022 και 
οι υποψήφιοι που θα περάσουν 
στη δεύτερη φάση αξιολόγησης 
(συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν 
τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 
12/10/2022.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν 
χώρα στις 13/10/2022.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί 

να σας ζητηθούν πρόσθετα στοι-
χεία επιβεβαίωσης των προσό-
ντων σας, τα οποία θα πρέπει να 
προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητη-
θούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιο-
λογητικά που προβλέπονται από 
την νομοθεσία για την εγγραφή 
των εργαζομένων στο Μητρώο 
Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προ-
σωπικά σας δεδομένα δε δια-
βιβάζονται σε τρίτους και χρη-
σιμοποιούνται αποκλειστικά για 
να διερευνηθεί η προοπτική της 
μελλοντικής επαγγελματικής συ-
νεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων πραγμα-
τοποιείται σύμφωνα με τις επι-
ταγές του Νόμου 2472 /97 περί 
προστασίας του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα και του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος 
διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, 
πρόσβασης και αντίρρησης, όπως 
ο ως άνω νόμος ορίζει.  

Θέση εργασίας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη
Τι αναφέρει η 
προκήρυξη  
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