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Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης: Γνωριμία με 

τις αρχές συντήρησης εκθεμάτων

Δράση «Τα αντικείμενα πριν την προθήκη. Οι επεμβάσεις των 
συντηρητών για την αναγέννηση των αντικειμένων» το Σάββατο 

από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου � 9

Το Σαββατοκύριακο 
το μεγάλο τουρνουά 
βόλεϊ του Εθνικού 

Στην Αλεξανδρούπολη με 
6 ομάδες της ΑΜΘ το 2ο 
τουρνουά “Νίκη Ευφραι-
μίδου”. Όλο το πρόγραμ-

μα των αγώνων

� 16

Ενημέρωση για 
επιχειρούμενη απάτη 

από δήθεν «συνεργάτες» 
της ΔΕΔΑ στη Θράκη

Eφιστά την προσοχή των πο-
λιτών για την αποφυγή εξαπά-
τησής τους από επιτήδειους. 
Τέσσερις συμβουλές για την 

αποφυγή εξαπάτησης 

� 4

Περιορισμένος φωτισμός, μετά τα 
μεσάνυχτα, σε σημεία μηδενικής 

κίνησης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας υιοθετεί η δημοτική αρχή. Μελέτη 
ενόψει Χριστουγέννων, ώστε να είναι φωτισμένη η πόλη, χωρίς κα-
τασπατάληση. «Όλα είναι ατομική ευθύνη και υπευθυνότητα» ση-

μειώνει ο Δήμαρχος
� 5

Στα δικαστήρια ο πρόεδρος Στα δικαστήρια ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Έβρου του Επιμελητηρίου Έβρου 
με κτηματομεσίτρια της με κτηματομεσίτρια της 
ΑλεξανδρούποληςΑλεξανδρούπολης

Ποικίλα εκπαιδευτικά Ποικίλα εκπαιδευτικά 
προγράμματα στο Ιστορικό προγράμματα στο Ιστορικό 
Μουσείο ΑλεξανδρούποληςΜουσείο Αλεξανδρούπολης

� 88Τετ-α-τετ Πούτιν Ερντογάν: 
Του προτείνει συνεργασία για 

δημιουργία «κόμβο αερίου» 
στην Τουρκία

Ο Πούτιν πρότεινε να δημιουργήσει έναν κόμβο 
αερίου στην Τουρκία, ανακατευθύνοντας προμήθειες 
που θα προορίζονται για τους αγωγούς Nord Stream

� 11
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Ο Έβρος μαραζώνει 
χωρίς σταματημό

● Χωρίς κανέναν κάτοι-
κο θα μείνουν μέσα στην 
επόμενη πενταετία 5 χω-
ριά του Δήμου Ορεστιά-
δας, ενώ σε άλλα 10 ο 
πληθυσμός θα είναι κά-
τω από 50 άτομα

● Θυμίζουμε ότι σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, οι θάνατοι στον 
Έβρο ήταν υπερδιπλάσι-
οι των γεννήσεων κατά 
το 2021

● Ενδιαφέρουσα τοπο-
θέτηση του δημοσιογρά-
φου Χρήστου Ξανθάκη 

� 6
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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
1322
Ο σκωτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ 
δε Μπρους νικά το βασιλιά των Άγ-
γλων, Εδουάρδο Β’, στη μάχη του 
Μπάιλαντ και ανακηρύσσει την ανε-
ξαρτησία της Σκωτίας.

1862
Το απομεσήμερο ο αθηναϊκός λα-
ός συγκεντρώνεται στην Πλατεία 
Όθωνος για να πανηγυρίσει την 
έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξο-
λογία, ο πρόεδρος της Προσωρινής 
Κυβερνήσεως, ∆ημήτριος Βούλγα-
ρης, απευθύνεται προς το συγκε-
ντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα 
άλλα ακούγονται και τα εξής: «Ας 
ορκισθώμεν επί της Πλατείας ταύ-
της, της λαβούσης ήδη το ωραίον 
της Ομονοίας όνομα, και ας είπη 
έκαστος εξ ημών: Ορκίζομαι πίστιν 
εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας 
εθνικάς αποφάσεις».

1863
Ο σουηδός χημικός Άλφρεντ Νό-
μπελ πατεντάρει την παρασκευή 
της νιτρογλυκερίνης. Από την εφεύ-
ρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά 
χρήματα, ικανά για να συντηρούν 
μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ, 
που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία.

1944
Ο γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν 
Ρόμελ, γνωστός και ως «αλεπού 
της ερήμου» για τις επιχειρήσεις 
που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρι-
κή κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Εί-
χαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με 
τους συνωμότες που είχαν αποπει-
ραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ 
και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ 
δίκης και αυτοκτονίας.

1998
Το Νομπέλ Οικονομίας απονέμεται 
στον ινδό καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου Τρίνιτι του Κέμπριτζ, Αμάρτια 
Σεν, για τη συμβολή και το έργο του 
στις οικονομικές αναλύσεις για το 
Κράτος Πρόνοιας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1939
Ραλφ Λόρεν, αμερικανός σχεδια-
στής μόδας..

ΘΑΝΑΤΟΙ
2004
Βλάσης Μπονάτσος, έλληνας ρό-
κερ, ηθοποιός και σόουμαν. (Γεν. 
30/11/1949)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Ο Γερμανός τραπεζίτης Ακερμαν στη 
Σαμοθράκη, αναγορεύθηκε «φίλος του 
νησιού»

14
OKT
2014

Οι προοπτικές ανάπτυξης της Σαμοθράκης συ-
ζητήθηκαν στη διάρκεια εκδήλωσης, στο πλαίσιο 
του 5ου Οικονομικού Φόρουμ Θράκης, στη Χώρα 
της Σαμοθράκης, με κεντρικό ομιλητή τον Γερμα-
νό τραπεζίτη, πρώην πρόεδρο της Deutsche Bank 
Γιόζεφ Άκερμαν, παρουσία του υπουργού Υποδο-
μών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκπροσώπων της αυ-
τοδιοίκησης, της τέχνης και του πολιτισμού. Στη 
διάρκεια της ομιλίας του, με θέμα «Σαμοθράκη: 
Μια σταθερή οικονομία», ο κ. Ακερμαν αναφέρθη-
κε και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, 
τη θέση, την ιστορία και τη μυθολογία, το εξαιρε-
τικό φυσικό περιβάλλον, λέγοντας ότι έχει όλες 
τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη προοπτική

Σύμφωνα με τον Γ. Ακερμαν, που αναγο-
ρεύθηκε «φίλος του νησιού», η Σαμοθράκη θα 
μπορούσε, λόγω της θέσης και της κουλτούρας 
του νησιού, να αποτελέσει ένα μέρος συνάντη-
σης ανθρώπων της σκέψης και του πνεύματος

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:26
Δύση - 18:38
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Μόλις έκαναν τη δουλειά τους τα σκυλιά των διασωστών. Εψαχναν για επιζώντες μετά τις καταστρο-
φικές κατολισθήσεις εδάφους στην περιοχή Las Tejerias στη Βενεζουέλα και ως ελάχιστη ευγνωμοσύ-
νη για το έργο τους οι δίποδοι συνάδελφοί τους τα κουβαλούν στην πλάτη τους για να ξεκουραστούν 

Ο ιός είναι εδώ, δεν υπάρχει 
καμιά εξαφάνιση του SARS-
CoV-2. Υπάρχειo ο ιός παγκό-
σμια, υπάρχει μεγάλη διασπο-
ρά, υπάρχει επιδημιολογικό 
φορτίο σημαντικό… Από την 
άλλη βέβαια, για να πούμε και 
το καλό νέο είναι ότι η νόσος 
Covid-19 ελέγχεται σαφώς 
πολύ καλύτερα.  

Χ. ΓΩΓΟΣ
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ 3 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Είπαν

Αυτό που επιχειρείται είναι η 
συγκράτηση των τιμών. Δεν μι-
λάμε για μείωση των τιμών… 
Δεν θα υπάρξει κάποια επιβολή 
κυρώσεων. Δεν ερχόμαστε να 
πούμε στις επιχειρήσεις ότι “αν 
ανατιμήσετε τα προϊόντα αυτά 
θα δεχτείτε κάποιο πρόστιμο”..

Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Όλο και πιο έντονη είναι η πα-
ρουσία του Γιώργου Τσιουράκη, 
μεγαλοστελέχους πολυεθνικής 
επιχείρησης. Ο κ. Τσιουράκης, 
από την περίοδο της εμφάνισης 
της πανδημίας, έχει πυκνώσει την 
παρουσία του στο Διδυμότειχο, 
ενώ τις τελευταίες εβδομάδες 
έχει όλο και περισσότερες επα-
φές με πολίτες και μοιράζεται 
ανησυχίες, προτάσεις και προ-
βληματισμούς.

Σε αρκετούς μάλιστα δίνει και 
τις κάρτες του, με τα στοιχεία επι-
κοινωνίας του.

Με βάση τα όσα ακούγονται στην πε-
ριφέρεια Διδυμοτείχου, δεν αποκλείεται 
το επόμενο βήμα του κ. Τσιουράκη, να 
είναι η διεκδίκηση του δήμου. Αυτό θα 
φανεί σύντομα, ενδεχομένως αν είναι 
και επιτυχημένη η πρώτη συγκέντρωση 
που προετοιμάζεται, όπως πληροφο-
ρούμαστε. Στο πιο άμεσο παρελθόν, ο 

κ. Τσιουράκης γίνεται ενεργός στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παρα-
κολούθησε και τη χθεσινή συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου. Όπως και 
να ‘χει, μία εικόνα για τις συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου Διδυμοτεί-
χου, την απέκτησε.
Thrakinea.gr

Φημολογία για νέα υποψηφιότητα 
στο Διδυμότειχο 

Προς κατάργηση τα τρία Κέντρα 
Κατάταξης στον Έβρο;

Λουκέτο από νωρίς 
Η απόφαση για νέο ωράριο λειτουρ-

γίας στα καταστήματα ελήφθη στην Αυ-
στρία. Προκειμένου να εξοικονομήσουν 
ενέργεια, τα μαγαζιά έχουν αρχίσει να 
κλείνουν νωρίτερα και να περιορίσουν 
έτσι το κόστος. Συγκεκριμένα, στο Γκρατς, 
το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο κέ-
ντρο της πόλης «Kastner & Eller» ανα-
κοίνωσε ότι οι ώρες λειτουργίας θα μειω-
θούν κατά μισή ώρα από τη Δευτέρα έως 
την Παρασκευή. Αντί, δηλαδή, να κλείνουν 
στις 7 το απόγευμα, θα λειτουργεί μέχρι 
τις 6:30 το απόγευμα.Όπως εξήγησε η 
εταιρία, το κόστους του ηλεκτρικού ρεύ-

ματος έχει διπλασιαστεί και η μεγαλύτερη 
χρήση γίνεται για τον φωτισμό. Εξήγησε 
εξάλλου, ότι εκείνη την ώρα έρχονται λι-
γότεροι πελάτες.

Στην ίδια πόλη, και το ΙΚΕΑ ανακοίνω-
σε ότι θα λειτουργεί μιάμιση ώρα λιγότε-
ρη συνολικά τη μέρα. Αντί να ανοίγει στις 
9 το πρωί και να κλείνει στις 9 το βράδυ, 
θα ξεκινά τη λειτουργία του στις 9:30 το 
πρωί και θα κλείνει στις 8 το βράδυ.

Τέλος, το εμπορικό κέντρο Vineland, 
στο Leibniz μείωσε το ωράριο του επί-
σης κατά μία ώρα.

K.H.

Την πιθανότητα να καταργηθούν τα 
τρία  Κέντρα Κατάταξης Νεοσυλλέ-
κτων στον Έβρο (Αλεξανδρούπολης,  
Σουφλιου και Λαγού) εξέφρασε σε δη-
λώσεις του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης Νίκος Παναγιωτίδης.

Το θέμα προέκυψε μέσα από την 
ανησυχία που μετέφερε ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Επαγγελματιών Σουφλιου 
Θόδωρος Τσιαμίτας μιλώντας 
στο ίδιο ραδιόφωνο ο οποίος 
σχολίασε ότι αυτό θα επιτεί-
νει τον οικονομικό μαρασμό 
της περιοχής, ζητώντας πα-
ράλληλα την παρέμβαση των 
βουλευτών της περιοχής. «Το 
θέμα συζητείται» όπως  ανέ-
φερε ο κ Παναγιωτίδης  προ-
σθέτοντας ότι «αποφάσεις δεν 
έχουν παρθεί , όμως εξετάζε-
ται να ισχύσουν από τον Ια-
νουάριο του 2023.»

Να σημειωθεί ότι τα Κέντρα 
Κατάταξης είχαν δημιουργηθεί 

σε πολλά σημεία της περιφέρειας επι 
Υπουργού Αλκιβιάδη  Στεφανή, ενώ 
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης 
Επαγγελματιών 100 – 300 στρατιώτες 
ανά δίμηνο επισκέπτονται την περιοχή 
για 20 ημέρες οι οποίοι στις εξόδους 
τους τονώνουν  την τοπική αγορά κά-
τι που με την κατάργηση  θα εκλείψει. 
Τώρα η συζήτηση είναι  να επανέλθουν 
στο προηγούμενο καθεστώς. 

Κοιμηθείτε ήσυχοι 
Στη σύλληψη δύο μαθητών, 15 και 16 

ετών, που ισχυρίστηκαν χθες το πρωί σε 
τηλέφωνημα-φάρσα ότι υπάρχει εμπρη-
στικός εκρηκτικός μηχανισμός στο 1ο ΓΕΛ 
και 1ο ΕΠΑΛ του Κορδελιού προχώρησαν 
οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας 
Κορδελιού-Ευόσμου.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης το 
Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε σχε-
τικό τηλεφώνημα, με αποτέλεσμα, όπως 
αναφέρει η ΕΛΑΣ «να κινηθούν άμεσα οι 
αστυνομικές δυνάμεις και να εφαρμοστεί 

το πρωτόκολλο που αφορά σε εκκένωση 
του χώρου για την προστασία των παρευ-
ρισκομένων, αλλά και έλεγχο προκειμένου 
να αποσοβηθεί οποιαδήποτε απειλή». Αφού 
εξερευνήθηκαν οι χώροι του σχολικού συ-
γκροτήματος χωρίς να βρεθεί ο εκρηκτι-
κός μηχανισμός, συνεχίστηκε η έρευνα από 
όπου προέκυψε ότι το τηλεφώνημα πραγ-
ματοποιήθηκε από δύο ημεδαπούς ηλικίας 
15 και 16 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και 
συνελήφθησαν. Οι "εγκληματίες" συνελή-
φθησαν! Κοιμηθείτε ήσυχοι!

Κ.Η.
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Η ΔΕΔΑ εφιστά την προσοχή των πολιτών 
για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επι-
τήδειους οι οποίοι προφασίζονται συνεργα-
σία με τη ΔΕΔΑ προκειμένου να αναλάβουν 
εργασίες που σχετίζονται με την εσωτερική 
εγκατάσταση του φυσικού αερίου με σκοπό 
την αποκόμιση προσωπικού οφέλους.

Υπογραμμίζεται ότι η ΔΕΔΑ δεν εμπλέκεται 
σε κανένα στάδιο της διαδικασίας κατασκευής 
εσωτερικής εγκατάστασης και δεν κατευθύ-
νει ποτέ τους πελάτες σχετικά με την επιλο-
γή μηχανικού ή παρόχου φυσικού αερίου. Η 
μόνη σχετική αρμοδιότητα της ΔΕΔΑ αφορά 
τη θεώρηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστα-
σης, η οποία υποβάλλεται από τον μηχανικό 
της επιλογής του πελάτη.

Τέσσερις συμβουλές για την αποφυγή εξα-
πάτησης

1. Η ΔΕΔΑ απαγορεύεται να υποδεικνύει 
στους πελάτες της μηχανικούς ή/και παρό-

χους φυσικού αερίου.
2. Τα emails των εκπροσώπων μας έχουν 

πάντοτε την κατάληξη @deda.gr.
3. Η ΔΕΔΑ δεν συνεργάζεται με κανέναν 

μηχανικό που αναλαμβάνει τη μελέτη ή/και 
την κατασκευή μιας εσωτερικής εγκατάστα-
σης. Η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται 
αποκλειστικά από το τοπικό γραφείο της κά-
θε πόλης (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη 
& Δράμα) ή από το τηλεφωνικό κέντρο της 
εταιρείας 216 2000 401.

4. Σε περίπτωση που σας προσεγγίσουν 
άτομα, τα οποία δηλώνουν συνεργάτες μας, 
παρακαλούμε να απευθυνθείτε άμεσα είτε 
στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΔΑ είτε στα 
τοπικά μας γραφεία, ώστε να ενημερωθείτε 
από το αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας μας 
σχετικά με τη διαδικασία της σύνδεσης του 
ακινήτου σας με το δίκτυο διανομής της ΔΕΔΑ

Ενημέρωση για 
επιχειρούμενη 
απάτη από δήθεν 
«συνεργάτες» της 
ΔΕΔΑ στη Θράκη

Την Κυριακή 16 Οκτωβρί-
ου, αρχίζει επίσημα η εφε-
τινή κατηχητική περίοδος 
της Εκκλησίας μας. Την 
Κυριακή 16 Οκτωβρίου, 
λοιπόν, το απόγευμα στις 
7.00’ στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου της 
Ιεράς Μητροπόλεώς μας, 
δίπλα στον Άγιο Νικόλαο, 
θα εγκαινιαστεί η εφετινή 
κατηχητική περίοδος των 
ομιλιών μας και μετά τον 
αγιασμό, ο Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Άνθιμος θα 
ομιλήσει με θέμα: «Το πολί-
τευμα της Εκκλησίας στον 
ουρανό και στη γη»

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Από την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, 
έχει ανεβεί στη Διαδικτυακή Πύλη 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων από τον Δήμο Ορεστιάδας ο δι-
αγωνισμός για το έργο «Ανάπλαση 
Οδού Πανταζίδου και σύνδεσή της 
με την Πλατεία Ορεστιάδας».
Η ημερομηνία λήξης των προσφο-
ρών από τους ενδιαφερόμενους είναι 
την 26η Οκτωβρίου στις 13:00 μμ και 
η αποσφράγιση των προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί στις 1 Νοεμβρίου 
από την αρμόδια επιτροπή.

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δη-
μοσθένης Μιχαλεντζάκης»  ξε-
κινά την λειτουργία του για το 
κοινό από την Τρίτη 11 Οκτω-
βρίου 2022 με τις εξής ώρες λει-
τουργίας: 

Δευτέρα: από 13:00  έως 15:30    
&  από 20:30  έως 22:00
Τρίτη έως Παρασκευή: από 09:00  
έως 15:30    &  από 20:30  έως 
22:00
 Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
25510 38601, 21122, 38600

Την Κυριακή 16/10 ο Δήμος 
Διδυμοτείχου και το ''ΕΥΓΕ-
ΝΙΔΕΙΟ'' Κέντρο Πολιτισμού 
, Αθλητισμού, Παιδείας , Νεο-
λαίας και Περιβάλλοντος του 
Δήμου θα πραγματοποιήσουν 
εκδήλωση στο μνημείο '' Τι-
μής και Μνήμης των Θρακών 
Προσφύγων'' για την εκκέ-
νωση Ανατολικής Θράκης , 
ως επακόλουθο της Συνθή-
κης των Μουδανιών , μετά το 
πέρας της Θείας Λειτουργίας. 
Θα διεξαχθεί η επιμνημόσυνη 
δέηση , κατάθεση στεφάνων 
και σύντομοι χαιρετισμοί 

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

O Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο πλαί-
σιο του κοινωνικού έργου που επιτελεί, σε συ-
νεργασία και με χρηματοδότηση της τράπεζας 
EUROBANK και τον Δήμο Σαμοθράκης για την 
παροχή Υλικής Υποστήριξης – Βρεφικών Πακέ-
των σε οικογένειες με σκοπό την υποστήριξη 
των νεογέννητων, προβαίνει στη συλλογή αιτή-
σεων. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κα-
τοίκους του Δήμου που αναρτάται η παρούσα 
ενημέρωση. Οι αιτήσεις θα γίνονται στο Κέντρο 
Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης από της 11 
Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου

EΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ           

Τέσσερις συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306                                     
Πληρ.:Ραφαηλίδου Μαρία   
Τηλ. 25510-64127                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της 165/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 

Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενέκρινε «Κατά Πλειοψηφία» (ΨΝΗ4Ω-

ΨΟ-Υ7Ν) τον κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τον οποίο 
ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής, και τάξης,   διασφαλίζονται  τα 
συμφέροντα του καταναλωτικού κοινού και δημιουργούνται προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισμού, 
με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου. Με την  έγκριση του, παύει η 
ισχύς όλων των προηγούμενων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν, τροποποιούν 
ή συμπληρώνουν  Κανονισμό Λαϊκής Αγοράς.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ζαμπούκης Ιωάννης
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Με ενημερώσεις και συστά-
σεις στους υπαλλήλους που ερ-
γάζονται σε δημοτικά κτίρια, 
αλλά και σε διευθυντές σχο-
λείων για την ορθή χρήση κλι-
ματιστικών, με το σβήσιμο δι-
ακοσμητικών φωτιστικών σε 
οδούς, αλλά και περιορισμό 
στο μεταμεσονύκτιο ωράριο 
λειτουργίας του δημοτικού 
φωτισμού, σε σημεία μηδενι-
κής κίνησης στη διάρκεια του 
χειμώνα, ξεκινά ο δήμος Αλε-
ξανδρούπολης την εφαρμογή 
των μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

«Περιμένουμε την οργανω-
μένη διαχείριση που θα μας 
προτείνει η κυβέρνηση, προ-
κειμένου να υπάρχει εναρμό-
νιση με αυτά που θα κάνου-
με ως Δήμος», σχολίασε στην 

ΕΡΤ Ορεστιάδας ο δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζα-
μπούκης, σημειώνοντας ότι τα 
πρώτα μέτρα είναι αυτά που 
αναφέρονται στις σχετικές 
εγκυκλίους που απέστειλε το 
αρμόδιο Υπουργείο. Ο ίδιος, 
πάντως, εκτίμησε πως η ορθή 
εφαρμογή των μέτρων, για να 
υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα, 
επαφίεται, τελικά, στην υπευθυ-
νότητα όλων. 

«Όλα είναι ατομική ευθύ-
νη και υπευθυνότητα. Δοκιμα-
στήκαμε υγειονομικά, θα χρει-
αστεί να δώσουμε εξετάσεις 
και ενεργειακά», σχολίασε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Ζαμπούκης. 
Όσον αφορά τις ημέρες των 
εορτών των Χριστουγέννων, 
εξήγησε ότι «ετοιμάζεται συ-
γκεκριμένη μελέτη, ώστε να εί-

ναι φωτισμένη η πόλη, χωρίς 
κατασπατάληση». 

Ενδεικτικά, ο δήμαρχος Αλε-
ξανδρούπολης αναφέρθηκε 
στον χριστουγεννιάτικο φωτι-
σμό της πόλης, σημειώνοντας 
πως αυτός δεν θα λειτουργεί 
από τις 2 μετά τα μεσάνυχτα 
έως τις 7 το πρωί, όπως συ-
νέβαινε τα προηγούμενα έτη. 

Επιπλέον, ο κ. Ζαμπούκης ανα-
φέρθηκε στη μείωση κατανά-
λωσης ενέργειας που έχει επι-
τευχθεί από το 2020, τόσο με 
την αντικατάσταση των φωτι-
στικών σωμάτων σε LED όσο 
και με τις άλλες παρεμβάσεις 
που έχουν γίνει σε δημοτικές 
εγκαταστάσεις, που θερμαίνο-
νται και ψύχονται με συστήμα-

τα που εξοικονομούν ενέργεια. 
Ανέφερε, τέλος, ότι ο δήμος 
Αλεξανδρούπολης κινεί τις δι-
αδικασίες για τη χρηματοδότη-
ση ενεργειακών αναβαθμίσεων 
και άλλων εγκαταστάσεων που 
ανήκουν στην κυριότητά του, 
ανάμεσά τους και 24 σχολικά 
κτίρια.

Περιορισμένος φωτισμός, μετά τα 
μεσάνυχτα, σε σημεία μηδενικής 
κίνησης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΙΟΘΕΤΕΙ Η 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ                       

Μελέτη ενόψει Χριστουγέννων, ώστε 
να είναι φωτισμένη η πόλη, χωρίς 
κατασπατάληση. «Όλα είναι ατομική 
ευθύνη και υπευθυνότητα» σημειώνει ο 
Δήμαρχος

Θα περιορίσουμε το μεταμε-
σονύκτιο ωράριο λειτουργίας 
του δημοτικού φωτισμού, σε 
σημεία μηδενικής κίνησης στη 
διάρκεια του χειμώνα, ενώ ο 
χριστουγεννιάτικος φωτισμός 
της πόλης, δεν θα λειτουργεί 
από τις 2 μετά τα μεσάνυχτα 
έως τις 7 το πρωί, όπως συ-
νέβαινε τα προηγούμενα έτη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Ορεστιάδας συμ-
μετείχε στο 18ο Ετήσιο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο του Ελλη-
νικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγειών Πόλεων του ΠΟΥ (ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ), το τριήμερο 6 έως 8 
Οκτωβρίου, με θέμα: «Η Αυτο-
διοίκηση κοντά στον άνθρωπο 
για Ενιαία Υγεία & έναν καλύ-
τερο πλανήτη».

Το συνέδριο πραγματοποι-
ήθηκε στη Βούλα υπό την αι-
γίδα και την πλήρη ευθύνη της 
Περιφέρειας Αττικής, παρου-
σία της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπ. Υγείας,  Δημάρχων  από 
όλη την Ελλάδα, κορυφαίων 
επιστημόνων από το χώρο της 
υγείας και πλήθους αυτοδιοι-
κητικών. 

Περισσότεροι από 130 ομι-
λητές και ομιλήτριες, ιατροί, 
ερευνητές, ειδικοί επιστήμο-
νες, εκπρόσωποι της αυτοδι-
οίκησης και της κεντρικής πο-
λιτικής σκηνής, ανέδειξαν τον 
κομβικό ρόλο που διαδραμα-

τίζει η Αυτοδιοίκηση στην επί-
λυση των προβλημάτων της 
δημόσιας Υγείας και την ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών που 
παρέχονται στους πολίτες.

Στον Δήμαρχο Ορεστιάδας 
κο Βασίλειο Μαυρίδη έγινε 
η ιδιαίτερη τιμή, μαζί με δή-
μαρχους Παλαιού Φαλήρου 
κο Ιωάννη Φωστηρόπουλο, 

Μεταμορφώσεως κο Στράτο 
Σαραούδα και τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Δυτικού Τομέα Αθη-
νών κο Ανδρέα Λεωτσάκο, να 
συμμετάσχει στον σχολιασμό  
του συνόλου της Α΄ Ενότητας 
του Συνεδρίου που αφορού-
σε τις 6 βασικές πολιτικές και 
τους επιδιωκόμενους στόχους 
των Υγιών Πόλεων για την 7η 

φάση 2019 – 2025, «Σύμφω-
νο Δημάρχων Κοπεγχάγης». 

Ο Δήμαρχος  αναφέρθη-
κε στα οφέλη που αποκόμισε 
ο Δήμος Ορεστιάδας από τη 
μακρόχρονη συνεργασία με το 
ΕΔΔΥΠΠΥ και πως οι εμπειρί-
ες που απέκτησε συνέβαλλαν 
στην εφαρμογή μιας πολιτικής 
με γνώμονα τον πολίτη και το 

ευ ζειν. Αποτέλεσμα αυτής της 
πολιτικής είναι η πιστοποίηση 
του Δήμου Ορεστιάδας  ως 
υγιούς πόλης και η ένταξή του 
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών 
Πόλεων του ΠΟΥ. 

Η Γενική Γραμματέας του 
Δήμου, η κα Ζαχαρούλα Πέ-
πη , μετά από πρόσκληση  του 
ΕΔΔΥΠΠΥ, παρουσίασε την 

Πολιτική του Δήμου Ορεστι-
άδας στον 6ο  Πυλώνα των 
Υγιών Πόλεων που αφορά την 
προστασία του πλανήτη από 
την υποβάθμιση (Πυλώνας 
«Πλανήτης»), προβάλλοντας 
παράλληλα βίντεο με φωτο-
γραφίες του Δήμου μας.

Η Ορεστιάδα στο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 
του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
Η ομιλία του 
Δημάρχου
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Χωρίς κανέναν κάτοικο θα 
μείνουν μέσα στην επόμενη 
πενταετία 5 χωριά του Δήμου 
Ορεστιάδας, ενώ σε άλλα 10 
ο πληθυσμός θα είναι κάτω 
από 50 άτομα. Την ίδια στιγ-
μή, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έδωσε στη δημοσιότητα η 
ΕΛΣΤΑΤ, οι θάνατοι στον Έβρο 
ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννή-
σεων κατά το 2021, ενώ την 
προηγούμενη χρονιά από μητέ-
ρες που διαμένουν μόνιμα στην 

περιοχή ήρθαν στον κόσμο 987 
βρέφη και οι θάνατοι μονίμων 
κατοίκων ανήλθαν σε 2.200.

Αυτά τα στοιχεία, συνοδεία 
πολύ επίκαιρων προβληματι-
σμών, καταγράφει στο άρθρο 
του στο newpost.gr ο δημοσι-
ογράφος Χρήστος Ξανθάκης, 
καλός γνώστης περιοχής και 
των προβλημάτων της. 

Στο εν λόγω άρθρο, ο δη-
μοσιογράφος αντιπαραβάλλει 
την εθνικοφροσύνη ορισμένων 

και την «πρεμούρα» τους για 
τον Ερντογάν που θα «έρθει 
νύχτα» με τον διαρκή μαρα-
σμό του Έβρου, που δεν φαίνε-

ται να ταράζει κανέναν… Όπως 
καυτηριάζει με νόημα: «…στον 
Έβρο είναι τα σύνορα αυτής 
της χώρας, δεν ξέρω αν το 

έχουμε υπόψη μας, και δίχως 
κατοίκους πάει έναν μακρύ πε-
ρίπατο το σκηνικό της ευημε-
ρούσης και ισχυρής Ελλάδος. 

Για να μη σου πω ότι το ακο-
λουθεί κατά πόδας η πρώτη 
γραμμή άμυνας…»
K.H.

Ο Έβρος μαραζώνει χωρίς σταματημό
ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟ ΘΑ 
ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 5 ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΕΝΩ ΣΕ ΑΛΛΑ 10 
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ 50 ΑΤΟΜΑ           

Ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του 
δημοσιογράφου Χρήστου Ξανθάκη 

Ο
πότε βγαίνει αυτή η κατσαρίδα 
ο Τσιάρτας και απαιτεί να τεθεί 
εκτός νόμου το ΚΚΕ, τον τρολά-
ρει ο «Οδηγητης» και επιστρέφει 
προχτες ο πάλαι ποτέ διεθνής 

μπαλαδόρος με νέο παραλήρημα:
«Νιώθω περήφανος που τίμησα το εθνό-

σημο, σε αντίθεση με εσάς που το σιχαίνεστε. 
Όσο για τα 5 γήπεδα, θα έχουν κ 5 δικέφα-
λους αετούς που θα ενοχλούν τα αδέρφια 
σας τους Τούρκους… Αυτοί είστε».

Εν τω μεταξύ την περασμένη Κυριακή, 
έγραφε κάτι πολύ ενδιαφέρον ο «ΒΗΜΑτο-
δότης». Απολαύστε υπεύθυνα:

«Όπως λένε και οι δημοσκόποι, η πολυσή-
μαντη και συνδυασμένη διεθνοπολιτική κρίση 
ευνοεί σκανδαλωδώς τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη. Όλη αυτή η ενέργεια που καταναλώ-
νει και η δημοσιότητα που εξασφαλίζει, του 
επιτρέπουν να “σβήνει” τα όποια προβλήμα-
τα της διακυβέρνησής του. Σημειώνουν δε 
καθ’ υπερβολήν ότι ο Πρωθυπουργός έχει 
χορηγό τον… Ερντογάν. Κάθε φορά που του 
επιτίθεται τον ανεβάζει».

Αυτά συμβαίνουν στη χώρα όπου ανθεί η 
φαιδρά πορτοκαλέα, με τις κατηγορίες για 
προδοσία να πέφτουν βροχή και καθημερινά 
και τον Ταγίπ να αναδεικνύεται σε ρυθμιστή 
της πολιτικής επικαιρότητας. Κανονικά, λοι-

πόν, θα περίμενε κανείς ότι με τέτοιες εντά-
σεις και φοβίες και βασκανίες, το συντεταγ-
μένο κράτος θα αγχωνόταν ιδιαιτέρως με 
ειδήσεις όπως η παρακάτω, που αλίευσα 
από την εφημερίδα “δημοκρατία”:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, οι θάνατοι στον 
Έβρο ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων 
κατά το 2021, ενώ την προηγούμενη χρο-
νιά από μητέρες που διαμένουν μόνιμα στην 
περιοχή ήρθαν στον κόσμο 987 βρέφη και 
οι θάνατοι μονίμων κατοίκων ανήλθαν σε 
2.200».

Για να έρθει ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βα-
σίλης Μαυρίδης και να συμπληρώσει σε ρε-
πορτάζ της εφημερίδας “Εστία” προ δεκα-
ημέρου:

«Υπάρχουν χωρία και συγκεκριμένα ο Κρι-
ός, ο Δίλοφος, η Μηλιά, ο Αρζός και η Χε-
λιδώνα που στα επόμενα πέντε χρόνια δεν 
θα έχουν κανέναν κάτοικο, ενώ σε άλλα δέ-
κα χωριά ο πληθυσμός θα είναι κάτω από 
50 άτομα».

Και πρόσθεσε ο πρόεδρος του χωριού 
Φυλάκιο, Χρήστος Τυρμπάκης:

«Δεν υπάρχουν δουλειές αφού ελάχιστες 
βιοτεχνίες και βιομηχανίες απέμειναν στην 
περιοχή, ενώ ακόμη κι αν κάποιος θέλει να 
ανοίξει μια εμπορική επιχείρηση, σύντομα 
θα κλείσει, αφού ο κόσμος πηγαίνει στην 
Αδριανούπολη ή στη Βουλγαρία, που όλα 
πουλιούνται φθηνότερα. Τα Κέντρα Υγείας 
μας δεν έχουν γιατρούς. Ούτε παπάδες δεν 

υπάρχουν στις εκκλησίες μας πια…»
Και θα μπορούσε κανείς να τα διαβάσει 

τα ανωτέρω και να γυρίσει να πει ότι συμ-
βαίνουν σε ουκ ολίγα τμήματα της ελληνι-
κής επαρχίας, δεν είναι κάτι που το βλέπου-
με μόνο στον Έβρο. Ναι, μάλιστα, σίγουρα, 
δεν λέω, αλλά στον Έβρο είναι τα σύνορα 
αυτής της χώρας, δεν ξέρω αν το έχουμε 
υπόψη μας, και δίχως κατοίκους πάει έναν 
μακρύ περίπατο το σκηνικό της ευημερού-
σης και ισχυρής Ελλάδος. Για να μη σου πω 
ότι το ακολουθεί κατά πόδας η πρώτη γραμ-
μή άμυνας…

Δεν είναι, όμως, τωρινό το σκηνικό. Όπως 
με πληροφόρησε ο φίλος εκδότης του πε-
ριοδικού “Βορέας”, Σταύρος Παπαθανάκης, 
δεκαετίες τώρα τη ζούνε την ερήμωση στον 
Έβρο και από την απογραφή κιόλας του 2001 

ήταν εμφανή τα σημάδια –οι σχετικές φωτο-
γραφίες από πρωτοσέλιδα και ρεπορτάζ της 
εφημερίδας «Πρώτη» εκείνη την εποχή, στη 
διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου. Μαύρα 
τα μαντάτα δηλαδή, ρωτάω τον Σταύρο για 
να καταλήξουμε. Και μου απαντάει:

«Έτσι όπως πάμε θα βρεθούμε σε κατά-
σταση ένας νομός, μια πόλη. Στο τέλος θα 
μείνει μόνο η Αλεξανδρούπολη στον Έβρο 
και τίποτε. Να σκεφτείς ότι πριν από 60 
χρόνια τα Πετρωτά είχαν πληθυσμό 1.500 
άτομα και τώρα δεν έχουν ούτε 100 ανθρώ-
πους. Ζούνε όμως στην Στουτγάρδη, 1.400 
μετανάστες απ’ τα Πετρωτά! Και στην Ορε-
στιάδα, είχαμε μείωση του πληθυσμού κατά 
6.000 άτομα. Τα βλέπεις παντού αυτά όπου 
γυρίσεις κι όπου σταθείς. Βλέπεις την ερή-
μωση και την εγκατάλειψη. Γιατί το ελληνικό 
κράτος είναι που μας έχει εγκαταλείψει, ενώ 
μπορεί να κάνει πάρα πολλά με λίγα λεφτά. 
Τι στο καλό δηλαδή, δεν μπορούν ούτε μια 
πινακίδα να βάλουν, που να προσανατολίζει 
τον επισκέπτη στα αξιοθέατα της περιοχής; 
Τόσο πολύ πια, δεν τους νοιάζει για τίποτα;»

Υ.Γ.: Σε χθεσινό της ρεπορτάζ πάλι η “δη-
μοκρατία” σημειώνει ότι «κάποιοι στο υπουρ-
γείο Εθνικής Αμύνης σκέφτονται να καταρ-
γήσουν τα κέντρα κατάταξης νεοσυλλέκτων 
σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλί και Λαγό». Για 
να την δούμε κι αυτή την πρωτοβουλία και 
πως θα επηρεάσει την περιοχή…
newpost.gr

Άποψη

Ο Έβρος μαραζώνει κι η πατρίδα χαλαρώνει…

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΞΑΝΘΑΚΗ

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Θέμα συζήτησης έχει γίνει 
τις τελευταίες ημέρες στην 
Αλεξανδρούπολη η καταγγελία 
κτηματομεσίτριας, σύμφωνα 
με την οποία, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Έβρου Χριστό-
δουλος Τοψίδης χειροδίκησε 
εναντίον της, με αποτέλεσμα 
μάλιστα η ίδια να χρειαστεί να 
νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. 

Όλα ξεκίνησαν από δημοσί-
ευμα, το οποίο ανέφερε ότι ο 
κ. Τοψίδης άσκησε σωματική 
βία εναντίον της  κτηματομεσί-
τριας Ματούλας Χατζημιχαήλ 
– Ποντιούδη, το μεσημέρι της 
Τρίτης 11/10. Αφορμή για το 
επεισόδιο ήταν η παράδοση 
των κλειδιών του καταστήμα-
τος που νοίκιαζε επί χρόνια η 
μεσίτρια στο ισόγειο του Επι-
μελητηρίου και το αίτημα του 
κ. Τοψίδη για αποκατάσταση 
κάποιων φθορών που είχαν 
προκληθεί στο χώρο. 

Λίγο αργότερα, η μεσίτρια 
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο,  
ενώ την επόμενη μέρα, μαζί με 
το δικηγόρο της κατέθεσε μή-
νυση κατά του κ. Τοψίδη. Από 
την πλευρά του, ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου, αρνήθηκε 
από την πρώτη στιγμή ότι χει-
ροδίκησε εναντίον της μεσίτρι-
ας, παραδεχόμενος ότι απλώς 
υπήρχε ένταση κατά τη συνομι-
λία τους, η οποία ενδεχομένως 
να επιβάρυνε ψυχολογικά την 
καταγγέλλουσα. 

Σε σχετική ανακοίνωση, λί-
γες ώρες μετά τη γνωστοποί-
ηση της καταγγελίας, το Επι-
μελητήριο ανέφερε:

«Αναφορικά με δημοσίευμα, 
που στρέφεται εναντίον του 
Προέδρου του Επιμελητηρί-
ου Έβρου αναφορικά με δήθεν 
διαπληκτισμό του με πρώην 
μισθώτρια ακινήτου του φο-
ρέα με την οποία υπάρχει έν-

δικη αντιπαράθεση με το Επι-
μελητήριο Έβρου επί χρόνια, 
τονίζουμε ότι αυτό είναι ψευ-
δές, συκοφαντικό και εντελώς 
αναληθές. 

Ενημερώνουμε ότι θα ασκη-
θούν άμεσα όλα τα ένδικα μέ-
σα για την αποκατάσταση της 
αλήθειας και θα επανέλθουμε 
με νεότερα δεδομένα μετά την 
ολοκλήρωση της σχετικής νο-

μικής διαδικασίας».
Στο ίδιο πνεύμα ήταν οι δη-

λώσεις του κ. Τοψίδη και σε 
ραδιοφωνικό σταθμό την επό-
μενη μέρα του συμβάντος, ενώ 
τα ξημερώματα της Πέμπτης, 
η κτηματομεσίτρια προχώρη-
σε στην παρακάτω ανάρτηση 
στο προφίλ της στο facebook: 

«Με βάση των τελευταίων 
γεγονότων που συνέβησαν 

προχθές και κυκλοφόρησαν 
δημόσια, θα ήθελα να αναφέ-
ρω τα  παρακάτω.

Καταρχήν να ευχαριστήσω 
όλους εσάς γνωστούς φίλους 
και αγνώστους για την μεγάλη 
συμπαράσταση το ενδιαφέρον 
και τα αισθήματα αγάπης που 
εισέπραξα! 

Εδώ και τρεις ημέρες πλέ-
ον βρίσκομαι στο  νοσοκομείο 

με ζάλη, έντονους πόνους στο 
κεφάλι και τάσεις εμετού. Εί-
μαι σίγουρη ότι θα το ξεπερά-
σω και θα βρεθώ στην αγκα-
λιά της οικογένειας μου πολύ 
σύντομα!!

Άλλωστε την ζωή πάντα την  
πάλευα και έτσι συνεχίζω!

Ο μόνος λόγος που γράφω 
τα παραπάνω, είναι να αντιλη-
φθούμε ότι η βία μπορεί να έρ-
θει από εκεί που δεν το περι-
μένουμε ανά πάσα στιγμή και 
να μας κάνει μεγάλη ζημιά , 
σωματική και ψυχική. Να αλ-
λάξει την ζωή μας και να μας  
αναγκάσει να ζήσουμε κάτω 
από νέες συνθήκες χωρίς να 
είναι δική μας επιλογή αλλά 
η βία ενός άλλου. Δυστυχώς 
όταν  εσύ δεν είσαι βίαιος άν-
θρωπος δεν μπορείς να αντι-
ληφθείς  την  επίθεση και έτσι 
δεν προλαβαίνεις να αμυνθείς. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να κα-
ταγγέλλουμε κάθε μορφή βί-
ας από όπου και εάν προέρ-
χεται χωρίς να διστάζουμε για 
το κοινωνικό κόστος  που πι-
θανών να αντιμετωπίσουμε!!

Για εμένα στα 57 μου χρό-
νια έτυχε να είναι ο «κύριος» 
Τοψίδης.  Ένας άνθρωπος με 
μεγάλες βλέψεις και στόχους 
στην πολιτική.... Σας ευχαριστώ 
για τον χρόνο σας!! Καλημέρα 
σε όλους σας!!»

Στα δικαστήρια ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Έβρου με 
κτηματομεσίτρια της Αλεξανδρούπολης

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ 
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΨΙΔΗ ΟΤΙ 
ΧΕΙΡΟΔΙΚΗΣΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ             

«Θα ασκηθούν άμεσα όλα τα ένδικα μέσα» 
αναφέρει ο ίδιος αρνούμενος την άσκηση 
σωματικής βίας   

Στα δικαστήρια οδεύουν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Έβρου με κτηματομεσίτρια της Αλεξανδρούπολης 

Εν μέσω έντασης αποσύρ-
θηκε από τη (προ)χθεσινή συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Διδυμοτείχου το θέμα 
της γνωμοδότησης του δήμου 
επί του αιτήματος του Ιωσήφ-
Φίκο Τζιβρέ να προχωρήσει 
στην κατεδάφιση του ετοι-
μόρροπου διατηρητέου κτί-
σματος ιδιοκτησίας του, στο 
κέντρο του Διδυμοτείχου. Είχε 
προηγηθεί η αποχώρηση των 
παρατάξεων Τοκαμάνη και 
Πατσουρίδη, οι οποίοι αντέ-
δρασαν στην «αντιδημοκρα-
τική», όπως τη χαρακτήρισαν, 
στάση του Προέδρου του δη-
μοτικού συμβουλίου, που δεν 
έδωσε τον λόγο σε πολίτη, ο 
οποίος προσήλθε στην αίθουσα 
ζητώντας να θέσει θέμα συζή-
τησης για τη διοργάνωση εκ-
δήλωσης, ωστόσο το αίτημά 
του απορρίφθηκε καθώς κρί-
θηκε ότι το περιεχόμενό του 
δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
του δημοτικού συμβουλίου για 
λήψη απόφασης.

Σημειώνεται ότι στην αίθου-
σα παραβρίσκονταν και δημό-
τες, επαγγελματίες της πόλης, 
οι οποίοι ζητούν την κατεδάφι-
ση του κτίσματος του Ιωσήφ-
Φίκο Τζιβρέ, θεωρώντας ότι 
εκτός από την υψηλή επικινδυ-
νότητά του, επηρεάζει αρνητι-
κά και τη συνολική εικόνα του 
κέντρου της πόλης. Το θέμα θα 
επανέλθει στην επόμενη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου Διδυμοτείχου.

– Εν τω μεταξύ, στη χθε-
σινή συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου Διδυμοτείχου, 
αναφορά σε άλλο διατηρητέο 
της πόλης, έκαναν οι κ. κ. Το-
καμάνης και Πατσουρίδης, κα-
ταθέτοντας τις προτάσεις τους 
για τη μελλοντική χρήση του. 
Πρόκειται για το κτίριο «Πα-
παζιάν», για το οποίο ο δή-
μος έχει ξεκινήσει ενέργειες 
για την αναστήλωσή του. Ο κ. 
Πατσουρίδης επανέλαβε την 
πρότασή του να μεταφερθεί 
εκεί η δημοτική βιβλιοθήκη, η 

οποία σήμερα στεγάζεται στο 
επίσης ανακαινισμένο διατη-
ρητέο που φέρει την επωνυμία 
«Κέντρο Θρακικών Μελετών», 
ενώ ο κ. Τοκαμάνης πρότεινε 
να παραχωρηθεί, όταν ολοκλη-
ρωθούν οι εργασίες αποκατά-

στασης, στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού, ώστε να το αξιοποιήσει 
ως Μουσείο για την έκθεση 
των ευρημάτων της Πλωτινό-
πολης και των τύμβων της ευ-
ρύτερης περιοχής του Διδυμο-
τείχου, τα οποία ανήκουν στην 

προ Βυζαντινών χρόνων πε-
ρίοδο, και για τον λόγο αυτό 
μεταφέρονται στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Αλεξανδρούπο-
λης. «Είναι αδιανόητο να έχει 
πληρώσει ο δήμος Διδυμοτεί-
χου για τις ανασκαφές, και τα 

ευρήματα να μεταφέρονται και 
να εκτίθενται σε άλλες πόλεις», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. Απα-
ντώντας στους δύο επικεφαλής 
των παρατάξεων, ο δήμαρχος 
Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζη-
γιάννογλου, θύμισε ότι ο δια-
γωνισμός με αντικείμενο την 
«άρση επικινδυνότητας» του 
κτιρίου «Παπαζιάν», που είχε 
προκηρυχθεί τον περασμένο 
Μάιο, απέβη άγονος.

«Όταν ξεκινάμε με έναν 
άγονο διαγωνισμό σε αυτό το 
αρχικό στάδιο, και δεδομένου 
ότι θα πρέπει να ακολουθή-
σει και ο διαγωνισμός για την 
αποκατάσταση, καταλαβαίνου-
με όλοι ότι θα περάσουν χρό-
νια….Όταν φτάσουμε στο ση-
μείο να έχει αποκατασταθεί το 
κτίριο, μακάρι να είμαστε εδώ 
και να συζητήσουμε πώς θα το 
αξιοποιήσουμε. Αυτή τη στιγ-
μή είναι άκυρο να συζητάμε τι 
θα κάνουμε το “Παπαζιάν”, το 
οποίο, όταν περνάς απ’ έξω, 
περιμένεις αν θα πέσει ή δε θα 
πέσει…», σχολίασε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Χατζηγιάννογλου.
Σύνταξη- ρεπορτάζ: 
Χρυσούλα Σαμουρίδου – 
ΕΡΤ Ορεστ.

Διδυμότειχο: Τα διατηρητέα κτίρια 
απασχόλησαν, και πάλι, τη συνεδρίαση
Ένταση και στην τελευταία συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου
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Το Ιστορικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής του πολι-
τικής έχει διαμορφώσει και 
υλοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά 
προγράμματα για τη μαθητική 
κοινότητα, σε συνεργασία με 
την ιστορικό τέχνης και μου-
σειολόγο, Κική Χριστοδούλου 
και την εκπαιδευτικό, Αναστα-
σία-Ναταλία Βαφειάδη. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα σχεδιάστηκαν με βάση 
τις δύο μόνιμες εκθέσεις του 
μουσείου και τα προγράμμα-
τα σπουδών του Υπουργεί-
ου Παιδείας και υλοποιού-
νται στο χώρο του Ιστορικού 
Μουσείου, ένα χώρο διαμορ-
φωμένο κατάλληλα και οργα-
νωμένο με πολυμέσα ώστε να 
προκαλείται το ενδιαφέρον 

των συμμετεχόντων και να 
ενεργοποιούνται πολυτροπι-
κά ποικίλες δεξιότητες των 
μαθητών.

Για το σχολικό έτος 2022-
2023 προτείνονται τα παρα-
κάτω εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για τους μαθητές του 
νηπιαγωγείου και της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. 

1. Ζωγραφίζοντας τις 4 
εποχές, υπεύθυνη υλοποίη-
σης Κική Χριστοδούλου 

2. Τέχνες και Μαθηματικά, 
υπεύθυνη υλοποίησης Κική 
Χριστοδούλου 

3. Ταξίδι –Σταθμός –Πό-
λη, υπεύθυνη υλοποίησης Κι-
κή Χριστοδούλου 

4. Κυνήγι θησαυρού στην 
αίθουσα με τις παναούλες…, 
υπεύθυνη υλοποίησης Ανα-

στασία- Ναταλία Βαφειάδη
5. Πόσο μοναδικός είναι… 

ο εαυτός μου, υπεύθυνη υλο-
ποίησης Αναστασία- Ναταλία 

Βαφειάδη
6. Ταξίδι στον χρόνο – η 

ιστορία της πόλης μας, υπεύ-
θυνη υλοποίησης Αναστασία- 

Ναταλία Βαφειάδη
Για περισσότερες πληρο-

φορίες σχετικά με το κόστος 
και τις ημέρες διεξαγωγής 

των προγραμμάτων, επικοινω-
νήστε με την γραμματεία του 
μουσείου στο 2551028926 ή 
στο www.ismo.gr.

Ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα στο 
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ     

6 δράσεις που σχεδίασε για το σχολικό 
έτος που διανύουμε για παιδιά 
προσχολικής  και Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Κινηματογραφικής 
Λέσχης Αλεξανδρούπολης 

προσκαλεί όλα τα μέλη της 
Λέσχης στην Ετήσια Τακτι-
κή Γενική Συνέλευση η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στην αί-
θουσα του Ιστορικού Μουσεί-
ου Αλεξανδρούπολης (Λεωφ. 
Δημοκρατίας 335, ισόγειο), 
την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 
2022 και ώρα 7:00 μ.μ. (τε-
λική ημέρα και ώρα σύγκλη-
σης Γ.Σ.).

Τα θέματα ημερήσιας διά-
ταξης είναι τα εξής:

• Απολογισμός πεπραγμέ-
νων περιόδου Ιουνίου - Σε-
πτεμβρίου 2022.

• Σχεδιασμός δράσεων 
χειμερινής περιόδου 2022-
2023.

• Εκλογές για την αντικα-
τάσταση τριών απελθόντων 
μελών του Δ.Σ.

Την Κυριακή 16 
Οκτωβρίου στην 
αίθουσα του 
Ιστορικού Μουσείου

Το Ιστορικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης παρουσιάζει την 
ατομική έκθεση της Ντορίνας 
Μάλλιου με τίτλο : « ΤΟ ΑΧΡΟ-
ΝΟ/ TIMELESS ». «Το άχρο-
νο, ως ατελές, προσεγγίζει την 
ατέρμονη φύση του Σύμπαντος. 
Το άπειρο ως έννοια ασκούσε 
από πάντα, μία ιδιαίτερη γοη-
τεία στον άνθρωπο και για τον 
λόγο αυτό, η σχέση του σύγ-
χρονου ανθρώπου με τον χρό-
νο κατέληξε συμβατική και ανα-
γκαία, σχεδόν διαστρεβλωτική, 
αλλά και μη συμβατή με την 
ίδια του τη φύση. 

Στην καλλιτεχνική πράξη, 
ωστόσο, ο χρόνος διαστέλλε-
ται, πάλλεται σε αργούς, κοσμι-
κούς ρυθμούς ως μία μεταφυ-
σική εμπειρία που διατρέχει και 
ξεπερνά τα συμβατά όρια της 
πραγματικότητας. Μιας πραγ-
ματικότητας που ο ίδιος ο δη-
μιουργός υφαίνει ως προσωπι-
κή καταγραφή μίας εσωτερικής 
αλήθειας που επιθυμεί να δια-
μοιράσει στον κόσμο. Διασφα-
λίζει έτσι την ύπαρξή του και το 
νόημα αυτής..»

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα 
πραγματοποιηθούν στις 15 
Οκτωβρίου στις 19:30 και η 

διάρκεια της θα είναι μέχρι τις 
29 Οκτωβρίου. 

Ημέρες & Ώρες λειτουργί-
ας: Τρίτη – Παρασκευή 10.30 – 
14.30, Σάββατο 11.00 – 14.00 
και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
19.00- 21.00 

Η είσοδος είναι ελεύθερη 
για το κοινό.

Ατομική έκθεση της 
Ντορίνας Μάλλιου στην 
Αλεξανδρούπολη  

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 15 
Οκτωβρίου στο Ιστορικό Μουσείο

Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση της 
Κινηματογραφικής Λέσχης 
Αλεξανδρούπολης
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Στις 16 Οκτωβρίου γιορ-
τάζεται για 5η χρονιά η Ευ-
ρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 
της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς με πλήθος εκδηλώσεων 
σε όλη την Ευρώπη. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 

αποτελεί πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδί-
ας Οργανισμών Συντήρησης 
(European Confederation 
of Conservator-Restorers' 
Organisations - ECCO), με 
στόχο τη γνωριμία του κοι-
νού με τη συντήρηση αρχαι-
οτήτων και έργων τέχνης και 
την ανάδειξη της σημαντικής 
συνεισφοράς της στη διαφύ-
λαξη της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς.

Από τις 10-16 Οκτωβρίου 
με μια σειρά εκδηλώσεων, 
διαδικτυακών εκδηλώσεων 
και δράσεων στα κοινωνικά 
δίκτυα, τα εργαστήρια συ-
ντήρησης σε όλη την Ελλά-
δα ανοίγουν τις πόρτες τους 
και προσκαλούν το κοινό να 
γνωρίσει τις αθέατες πλευ-
ρές του επαγγέλματος του 
συντηρητή. Οι επισκέπτες θα 
εξερευνήσουν τα μυστικά της 
συντήρησης σε εργαστήρια, 
μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους με παρουσιάσεις, θε-
ματικές ξεναγήσεις, εκπαι-
δευτικά προγράμματα κ.ά.

Τις δράσεις συντονίζουν 
από κοινού η Διεύθυνση 
Συντήρησης Αρχαίων και 
Νεωτέρων Μνημείων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, ο Σύλλογος Συ-
ντηρητών Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης Τριτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης, επίσημος 
εκπρόσωπος της ECCO στη 
χώρα μας, και το Ελληνικό 
Τμήμα του ICOM.

Στο πλαίσιο του παραπά-
νω εορτασμού η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Έβρου διοργα-
νώνει το Σάββατο 15 Οκτω-
βρίου 2022 τη δράση «Τα 
αντικείμενα πριν την προθή-
κη. Οι επεμβάσεις των συ-

ντηρητών για την αναγέν-
νηση των αντικειμένων» στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης. Το κοινό που 
θα επισκεφθεί τη μόνιμη έκ-
θεση θα έχει την δυνατότη-
τα να μάθει βασικές αρχές 

συντήρησης και να έρθει σε 
μια πρώτη επαφή με την ει-
δικότητα του συντηρητή. Η 
συντηρήτρια της υπηρεσίας 
Ελένη Μαντά θα υποδέχεται 
το κοινό στους χώρους της 
μόνιμης έκθεσης, θα δίνει 
πληροφορίες και θα απαντά 
σε ερωτήματα σχετικά με τη 
συντήρηση των εκθεμάτων. 
Θα επιλεχθούν αντικείμενα 
της έκθεσης από διαφορε-

τικά υλικά. Επιπλέον, οι επι-
σκέπτες θα έχουν τη δυνα-
τότητα να δουν από κοντά 
αντικείμενα που δε θα φέ-
ρουν καμία επέμβαση συντή-
ρησης, καθώς και υλικά και 
εργαλεία που χρησιμοποιούν 
οι συντηρητές, μέσα από μια 
μικρή επίδειξη που θα γίνει 
ζωντανά στον χώρο της έκ-
θεσης. Έτσι, θα γίνει κατανο-
ητή και στο μη ειδικό κοινό 
η πορεία ενός αρχαίου αντι-
κειμένου από την ανασκαφή 
μέχρι τη μουσειακή προθήκη.

Η παρουσίαση θα διαρ-
κεί περίπου μία ώρα και θα 
επαναληφθεί τρεις φορές με 
ώρα έναρξης 17.00, 18.00 & 
19.00 έκαστη. Η προσέλευση 
του κοινού δεν προϋποθέτει 
αίτηση συμμετοχής.

Για την είσοδο στο μου-

σείο θα ισχύει το καθιερω-
μένο αντίτιμο εισόδου (6€ 
ολόκληρο, 3€ μειωμένο). 

Ώρα λειτουργίας Αρχαι-
ολογικού Μουσείου τη μέ-
ρα του Σαββάτου: 13.00 – 
20.30.

Ώρες δράσης ΕΗΣ το 
Σάββατο 15 Οκτωβρίου: 
17.00-18.00, 18.00-19.00 
& 19.00–20.00

Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης: Γνωριμία με τις αρχές 
συντήρησης εκθεμάτων

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ     
        
Δράση «Τα αντικείμενα πριν την προθήκη. 
Οι επεμβάσεις των συντηρητών για την 
αναγέννηση των αντικειμένων» από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΗΜΕΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
της πολιτιστικής 

κληρονομιάς

Ο
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20
22

Εκδηλώσεις
σε μουσεία, μνημεία,

αρχαιολογικούς
χώρους, εργαστήρια

συντήρησης
και στα κοινωνικά

δίκτυα

Αναλυτικό πρόγραμμα στο
https://www.ssaette.gr/european-day
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Η συντηρήτρια της υπηρεσίας Ελένη Μαντά θα 
υποδέχεται το κοινό στους χώρους της μόνιμης 

έκθεσης, θα δίνει πληροφορίες και θα απαντά σε 
ερωτήματα σχετικά με τη συντήρηση των εκθεμάτων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306                                     
Πληρ.:Ραφαηλίδου Μαρία   
Τηλ. 25510-64127                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της 166/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 

Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βρχυχρόνιων Αγορών του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενέκρινε «Ομό-
φωνα» (Ω5ΞΛΩΨΟ-9Μ7) τον κανονισμό Λειτουργίας Βραχυχρόνιων 
Αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τον οποίο ρυθμίζονται θέμα-
τα οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής, και τάξης,   διασφαλί-
ζονται  τα συμφέροντα του καταναλωτικού κοινού και δημιουργούνται 
προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισμού, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία 
των βραχυχρόνιων αγορών του Δήμου. Με την έγκριση του, παύει η ισχύς 
όλων των προηγούμενων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφο-
ρούν, τροποποιούν ή συμπληρώνουν  Κανονισμό Βραχυχρόνιας Αγοράς.

 
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ζαμπούκης Ιωάννης 

Π
ρέπει επιτέλους οι πολιτικοί μας αρχηγοί, να 
καθίσουν σε ένα κοινό τραπέζι για χάραξη κοι-
νής Εθνικής πολιτικής πριν είναι πολύ αργά…

Η κοινή Εθνική πολιτική είναι αναγκαία και 
πολύ περισσότερο τώρα που έχουμε δύσκολα 

ανοιχτά Εθνικά θέματα.
Οι καιροί ου μενετοί…

* * *
Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με ορισμένα δικαι-

ώματα. Αν δεν του αναγνωρισθεί αυτή η αρ-
χή, τότε δεν είναι πολίτης, παρά υπόδουλος 
σε κάποιον «αφέντη» ή στο παντοδύναμο 
κράτος. Μη ξεχνάμε πως το κράτος υπάρ-
χει για τον πολίτη και όχι ο πολίτης για χά-
ρη του κράτους.

Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα, να 

μιλά ελεύθερα και να μην του την πε-

ριορίζει το κράτος

Έχω δικαιώματα σημαίνει, πως έχω 

νομικά κατοχυρωμένη δύναμη, έχω μία 

κυρίαρχη αρμοδιότητα στον ηθικό χώρο 

που καταλαμβάνει η προσωπικότητά 

μου. Αν δεν μου αναγνωρίσει το κρά-

τος αυτή την κυριαρχία, τότε δεν είμαι 

τίποτα. 
* * *

Ο άνθρωπος είναι ένα ζώο κοινωνικό.
Η αρχή της κοινωνικοποίησής του αναπτύσσεται από τα 

παιδικά του χρόνια ακόμη.
Άνθρωπος χωρίς να έχει φίλους είναι σίγουρα ψυ-

χικά άρρωστος.

Η ύπαρξη των φίλων μας διαβεβαιώνει πως υπάρχει 
στον άνθρωπο καλή ψυχική υγεία. Το αντίθετο συμβαίνει 
όταν δεν έχει φίλους…

Γι’ αυτό θα πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά μας την 
φιλία, γιατί θα πρέπει η φιλία ν’ αρχίζει από την νηπιακή 
ακόμη ηλικία.

* * *
Σήμερα δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει τηλεόραση. 

Αποτελεί πολύτιμο φίλο στον καθένα μας και κυρίως στη… 
σύγχρονη κοινωνία μας. Ενημερώνει και ψυχαγωγεί, βοη-
θάει στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. Όμως, όπως η 
ανοιχτή κοινωνία έχει τους εχθρούς της, έτσι και η… ανοιχτή 
τηλεόραση έχει τους εκμεταλλευτές της, αν και το μονοπώ-
λιο της κρατικής τηλεόρασης καταργήθηκε από τη δεκαετία 
του 1980, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σταμάτησαν και τα 
προβλήματά της.

Η τηλεόραση λοιπόν πανάκεια ή δηλητήριο;      
Η κάθε πολιτική εξουσία επιδιώκει να την ελέγχει με πολ-

λούς τρόπους, αφού η οικονομική ισχύς την έχει μετατρέψει 
σε καταναλωτικό είδος, με κύριο σκοπό το χρηματικό κέρδος. 
Οι ομάδες πίεσης προσπαθούν να χειραγωγήσουν τα μέσα 
επικοινωνίας με άμεσο κίνδυνο τον εγκεφαλικό ευνουχισμό.

Η τηλεόραση σήμερα έχει το ισχυρότερο δίκτυο επικοι-

νωνίας παγκόσμια. Οι τεχνοκράτες των τηλεοπτικών σταθ-
μών προσπαθούν καθημερινά να βελτιώσουν τα δορυφορικά 
προγράμματά τους, ώστε η τηλεόραση να υπάρξει Πανά-

κεια στα κοινωνικά ζητήματα που ήδη προκαλεί η ίδια τη-
λεόραση. Ο εγκέφαλός μας δεν είναι πουρές και αγάνωτη 
κατσαρόλα, ώστε να μετατρέπουν την τηλεόραση ορισμένες 
κοινωνικές ομάδες σε εργαλείο τους. Να σταματήσει επι-

τέλους η ανοιχτή μικρή οθόνη, που είναι κι’ αυτή σήμερα 
μία «κλειστή» κοινωνία, να έχει τους εκμεταλλευτές 

της. Σίγουρα θα αποτύχουν…
* * *

Σε ολόκληρη την Ευρώπη εφαρμόζονται 
σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις, ανεξάρτητα 
από πολιτικές τοποθετήσεις.

Αστεία πράγματα να λέμε πως οι ιδιωτι-
κοποιήσεις είναι «ξεπουλήματα» του Εθνι-
κού μας πλούτου. 

Ιδιωτικοποίηση σημαίνει, μείωση της κρα-
τικής γραφειοκρατίας, καλύτερη εξυπηρέτηση 

των καταναλωτών, εξασφάλιση πρόσθετων ανα-
πτυξιακών πόρων και καλύτερη προώθηση των 

επενδύσεων εκσυγχρονισμού.
Η ιδιωτικοποίηση είναι ο καλύτερος τρό-

πος λειτουργίας μιας σύγχρονης οικονομίας. 
Γι’ αυτό άλλωστε σε πολλά κράτη τα πάντα 
ιδιωτικοποιούνται.Είναι προφανές πως το Ελ-

ληνικό Δημόσιο θα κρατά το 51% των μετοχών, ώστε να 
διατηρεί τον έλεγχο της ιδιοκτησίας του Οργανισμού, για 
να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τους επενδυτές του.

* * *
Μετά το Θεό, εκείνος ο οποίος αποφασίζει για τη ζωή 

μας, την ελευθερία μας, την αξιοπρέπειά μας, είναι ο δικα-
στής, αφού του έχουν εκχωρηθεί ύπατες εξουσίες και υψί-
στη δύναμη.

Η μεγάλη δύναμη του δικαστή, συνεπάγεται με μεγάλες 
υποχρεώσεις, κυρίως ηθικές. Υποχρεώσεις που σημαίνουν 
ότι ο δικαστής πρέπει να είναι φτιαγμένος από πολύ καθα-
ρό και ακριβό υλικό. Κι’ όταν λέω «περισσότερη» δικαιοσύ-
νη, δεν αναφέρομαι στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα…

Δικαιοσύνη υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρ-
χουν… άνθρωποι.  

* * *
Η δημοσιογραφία έχει ως βασική αποστολή την αντι-

κειμενική ενημέρωση του Ελληνικού λαού. Όμως τα Μέ-

σα Μαζικής Ενημέρωσης δεν προσφέρουν αυτό που θα 
έπρεπε, τη σωστή ενημέρωση. Ο λαϊκισμός και η κομματι-
κή προδιάθεση τις περισσότερες φορές γίνεται τόσο έντο-
νος στα τηλεοπτικά παράθυρα, που ασφαλώς δημιουργούν 
προβλήματα στην εξέλιξη της χώρας μας.

Τα Μ.Μ.Ε. πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία για 
βελτίωση του τοπίου στην «τηλεοπτική δημοκρατία» 
προστατεύοντας έτσι τους τηλεθεατές από τον κανιβαλι-
σμό των σημερινών ειδήσεων.

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

      

                            

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
6ο ΧΛΜ Αλεξ/πόλης-Κομοτηνής ΔΡΑΓΑΝΑ, ΤΚ 68100            

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε 
εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ160/ΔΣ22/28-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΘ3460Ω3-
ΗΑΟ) απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί Διεθνή Ανοικτό Ηλε-
κτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, 
μεταφοράς και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων του Π.Γ.Ν. Αλε-
ξανδρούπολης, ήτοι των Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) και 
των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), (CPV: 90524400-0 «Αποκο-
μιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων»), έναντι προϋ-
πολογισθείσας δαπάνης 464.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Αριθμ. Διακήρυξης: 19/22 (Επαναληπτική ΙΙ)
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη 

Προσφορά μόνο βάσει Τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 10-10-2022

Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 10-11-2022, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11-11-2022, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μη-
νών σε περίπτωση μη εξάντλησης των ετήσιων ποσοτήτων.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλο-
δαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

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

         Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το Γρα-
φείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 25513-53423. Αρμό-
διος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου

                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ε. ΡΟΥΦΟΣ
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Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντί-
μιρ Πούτιν είπε σήμερα στον 
τούρκο ομόλογό του Ταγίπ 
Ερντογάν πως η Τουρκία εί-
ναι η πιο αξιόπιστη οδός για 
την παράδοση αερίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και πρό-
τεινε να οικοδομηθεί εκεί αυ-
τό που αποκάλεσε κόμβο προ-
μηθειών.

«Ο κόμβος αυτός, τον 
οποίο θα μπορούσαμε να δη-
μιουργήσουμε μαζί φυσικά, θα 
είναι επίσης μια πλατφόρμα 
όχι μόνο για προμήθειες, αλλά 
επίσης για τον καθορισμό της 
τιμής, επειδή αυτό είναι ένα 
πολύ σημαντικό ζήτημα – το 
ζήτημα της τιμολόγησης», δή-
λωσε ο Πούτιν, στη διάρκεια 
συνάντησής του με τον Ερ-
ντογάν στην Αστάνα. «Σήμερα 
οι τιμές αυτές βρίσκονται στα 
ύψη· θα μπορούσαμε εύκολα 

να τις ρυθμίσουμε σε ένα φυ-
σιολογικό αγοραίο επίπεδο, 
χωρίς οποιεσδήποτε πολιτι-
κές προεκτάσεις», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν πρότεινε για πρώ-
τη φορά χθες, Τετάρτη, ότι η 
Ρωσία θα μπορούσε να δημι-
ουργήσει ένα μείζονα κόμβο 
αερίου στην Τουρκία ανακα-
τευθύνοντας προμήθειες που 
προορίζονταν για τους αγω-
γούς Nord Stream στη Βαλ-
τική, οι οποίοι υπέστησαν ζη-
μιές τον περασμένο μήνα από 
εκρήξεις. Οι σουηδικές και οι 
δανικές αρχές ερευνούν αυ-
τές τις εκρήξεις ως πράξεις 
δολιοφθοράς, αλλά δεν έχουν 
πει ακόμη ποιος πιστεύουν ότι 
βρίσκεται πίσω απ’ αυτές.

Η Ρωσία θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα μείζονα 
κόμβο αερίου στην Τουρκία

Ο Ερντογάν, από την πλευ-

ρά του, κατά τη συνάντησή 
του με τον Πούτιν στην Αστά-
να υπεραμύνθηκε των οικονο-
μικών σχέσεων της χώρας του 
με τη Μόσχα και υποσχέθη-
κε να συνεχίσει την εξαγωγή 
ουκρανικών σιτηρών. «Είμα-
στε αποφασισμένοι να συνε-
χίσουμε και να ενισχύσουμε τη 
συμφωνία της Κωνσταντινού-
πολης για την εξαγωγή των 
δημητριακών και να μεταφέ-
ρουμε επίσης τα ρωσικά δη-
μητριακά και λιπάσματα μέσω 
της Τουρκίας προς τις ανα-

πτυσσόμενες χώρες», τόνισε 
ο Ερντογάν κατά τη σύντο-
μη δημόσια εμφάνισή του με 
τον Πούτιν.

Μπορούμε να εργαστούμε 
μαζί, πρέπει να επικεντρωθού-
με στις φτωχές χώρες

«Μπορούμε να εργαστούμε 
για να καθορίσουμε μαζί ποιες 
θα είναι αυτές η χώρες (…) Εί-
ναι σημαντικό να επικεντρώ-
σουμε στις φτωχές χώρες 
μάλλον παρά στις ανεπτυγ-
μένες χώρες (…) Η Ρωσία και 
η Τουρκία θα αναστατώσουν 

σίγουρα ορισμένους, όμως οι 
αναπτυσσόμενες χώρες θα εί-
ναι σίγουρα πιο χαρούμενες», 
επέμεινε πριν οι δύο πρόεδροι 
αποσυρθουν για να συνεχί-
σουν ιδιωτικά τη συζήτησή 
τους.

Αυτό το τετ-α-τετ του Ερ-
ντογάν με τον Πούτιν είναι το 
τέταρτο μέσα σε τρεις μήνες 
και πραγματοποιείται στο πε-
ριθώριο της 6ης Συνόδου Κο-
ρυφής της Διάσκεψης για την 
Αλληλεπίδραση και τα Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 

στην Ασία (CICA), που διεξά-
γεται στην Αστάνα του Κα-
ζακστάν.

Ο Ερντογάν εξέφρασε τη 
λύπη του επειδή, όπως είπε, 
η πλειονότητα των εξαγωγών 
ουκρανικών δημητριακών, που 
κατέστησαν δυνατές με τη δι-
εθνή συμφωνία που σφραγί-
σθηκε στις 19 Ιουλίου με τον 
ΟΗΕ, τη Ρωσία, την Ουκρα-
νία και την Τουρκία, κατευ-
θύνθηκαν προς ανεπτυγμέ-
νες χώρες.

Τετ-α-τετ Πούτιν Ερντογάν 
ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΚΟΜΒΟ ΑΕΡΙΟΥ» 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ           

Ο Πούτιν πρότεινε να δημιουργήσει 
έναν κόμβο αερίου στην Τουρκία, 
ανακατευθύνοντας προμήθειες που θα 
προορίζονται για τους αγωγούς Nord 
Stream

Μέχρι το τέλος του χρό-
νου θα βγει η προκήρυξη για 
τις 910 νέες μόνιμες προσλή-
ψεις στην υγεία σύμφωνα με 
πληροφορίες.

Τη νέα μεγάλη προκήρυξη 
του ΑΣΕΠ που θα αφορά τη 
μονιμοποίηση 4.000 Νοση-
λευτών και 910 λοιπών ει-
δικοτήτων στα Νοσοκομεία 
όλης της χώρας έχει προα-
ναγγείλει τόσο ο νυν Υπουρ-
γός Υγείας Θάνος Πλεύρης, 
όσο και ο πρώην, Βασίλης 
Κικίλιας.

Με την προκήρυξη αυτή 
θα ενισχυθεί το ΕΣΥ καθώς 
δύνανται να προσλαμβάνουν 
παραϊατρικό, νοσηλευτικό, δι-
οικητικό και υποστηρικτικό 
προσωπικό μέσω των ηλε-
κτρονικών καταλόγων του 
λοιπού, πλην ιατρών, επικου-
ρικού προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι κατά 
τη διάρκεια ισχύος του άρ-
θρου 206 του ν. 4820/2021 
(Α’ 130), οι φορείς, το προ-
σωπικό των οποίων υπόκει-
ται στην υποχρέωση εμβο-
λιασμού σύμφωνα με το ως 
άνω άρθρο παρ. 2, δύνανται 

να προσλαμβάνουν παραϊα-
τρικό, νοσηλευτικό, διοικητι-
κό και υποστηρικτικό προσω-
πικό μέσω των ηλεκτρονικών 
καταλόγων του λοιπού, πλην 
ιατρών, επικουρικού προσω-
πικού.

Το εν λόγω προσωπικό 
συνάπτει τρίμηνη σύμβασης 
εργασίας με τον φορέα, στο 
οποίο τοποθετείται, η οποία 
δύναται να παραταθεί για 
τρεις (3) μήνες ακόμα.

Το προσωπικό που προ-
σλαμβάνεται υπό τους όρους 
του ως άνω άρθρου δεν δια-
γράφεται από τους ως άνω 
τηρούμενους καταλόγους, 

αλλά διατηρεί τη σειρά κα-
τάταξής του σε αυτούς.

Σε περίπτωση έγκρισης 
πρόσληψης, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του ν. 3329/2005, 
το προσωπικό αυτό επαναδι-
ορίζεται σύμφωνα με τη σει-
ρά κατάταξής του και συνά-
πτει νεότερη σύμβαση με τον 
φορέα, στον οποίο τοποθε-
τείται. Η θέση που κενώνεται 
δύναται να καλύπτεται από 
τον επόμενο σε σειρά κατά-
ταξης υποψήφιο για το ενα-
πομείναν χρονικό διάστημα 
έως τη συμπλήρωση των τρι-
ών (3) μηνών.

Το προσωπικό που προ-
σλαμβάνεται κατ’ εφαρμο-
γή του παρόντος πρέπει να 
προσκομίσει τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 207 του ν. 
4820/2021 (Α΄ 130) δικαι-
ολογητικά.

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα βγει η 
προκήρυξη για τις 910 νέες προσλήψεις στην 
υγεία μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Την εφαρμογή νέου συστή-
ματος διοδίων που θα οδη-
γήσει στη δικαιότερη χρέωση 
των οδηγών εξήγγειλε ο υφυ-
πουργός Υποδομών και Μετα-
φορών, αρμόδιος για τις Υπο-
δομές, Γιώργος Καραγιάννης.

«Στόχος μας είναι την επό-
μενη διετία να υπάρχει η ανα-
λογική χρέωση με βάση τα χι-
λιόμετρα που διανύει κανείς» 
επισήμανε χαρακτηριστικά 
(Real FM) ο Γιώργος Καρα-
γιάννης, αναφερόμενος στο 
σύστημα των ηλεκτρονικών 
διοδίων.

Πώς θα λειτουργήσει
Το νέο σύστημα θα αφορά 

στην εγκατάσταση, λειτουργία 
και συντήρηση του αναγκαίου 
τεχνολογικού εξοπλισμού για 
τη σταδιακή μετάβαση στο σύ-
στημα «ελεύθερης ροής» (free 
fl ow) στους αυτοκινητοδρό-
μους, όπου δεν θα υπάρχουν 
σταθμοί διοδίων.

Για τα ΙΧ οχήματα θα γίνε-
ται καταγραφή της πινακίδας 
κατά την είσοδο και την έξο-
δό τους από τον αυτοκινητό-
δρομο και θα επιβάλλεται επί 
τόπου η αντίστοιχη χρέωση, 
πάντα με βάση τα χιλιόμετρα 

που έχουν διανύσει.
Με βάση τον σχεδιασμό, τα 

υφιστάμενα μετωπικά διόδια 
-σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
carandmotor.gr– θα μετατρα-
πούν σε σταθμούς ελέγχου 
φορτίων και κυκλοφορίας.

Για τη λειτουργία του συ-
στήματος θα δημιουργηθούν 
δύο κέντρα διαχείρισης κυ-
κλοφορίας και ελέγχου σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα 
οποία θα συνδράμουν σημα-
ντικά στην αναβάθμιση της 
ποιότητας των μετακινήσεων 
των οδηγών, οι οποίοι πλέον 
δεν θα πληρώνουν προκατα-
βολικά ένα αντίτιμο – ανεξαρ-
τήτως της απόστασης που δι-
ανύουν – αλλά θα χρεώνονται 
βάσει των χιλιομέτρων που 
θα κάνουν.

Στη χώρα μας ήδη εφαρμό-

ζεται το ηλεκτρονικό σύστημα 
διοδίων, αλλά αποκλειστικά 
στην Ολυμπία Οδό, από την 
1η Ιανουαρίου του 2021.

Οι χρήστες το μόνο που 
έχουν να κάνουν είναι να προ-
μηθευτούν τον πομποδέκτη 
της εταιρείας, ο οποίος δια-
βάζεται από ηλεκτρονικές πύ-
λες με αισθητήρες που έχουν 
εγκατασταθεί στις εισόδους 
και εξόδους του αυτοκινητο-
δρόμου. Το όχημα πληρώνει 
το αντίτιμο της ζώνης χρέω-
σης.

Σε περίπτωση που το όχη-
μα βγει από τον αυτοκινητό-
δρομο πριν από το τέλος της 
συγκεκριμένης ζώνης, τότε πι-
στώνεται αυτόματα στον πο-
μποδέκτη του το ποσό που 
αντιστοιχεί στην απόσταση 
που δεν διένυσε.

Χωρίς διόδια οι 
αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδας…
Πώς θα γίνεται η χρέωση

Πώς θα 
λειτουργήσει το νέο 
σύστημα

ΑΣΕΠ: Πότε «βγαίνει» η νέα 
προκήρυξη με 910 προσλήψεις 
στο λοιπό επικουρικό
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ήταν ένας δήμαρχος σε μια μικρή σχετικά 

επαρχιακή πόλη  που θέλοντας να δείξει περιβαλ-

λοντική ευαισθησία είχε ως μεταφορικό μέσο ένα 

ποδήλατο. Κυκλοφορούσε συνεχώς μ’ αυτό. Μια 

μέρα είναι πεζός ο δήμαρχος! Τον βλέπει ο πα-

πάς της ενορίας του και τον ρωτάει απορημένος:

-Πώς και πεζός δήμαρχε; Πού είναι το πο-

δήλατό σου;

-Ξέρω κι εγώ; Μου το κλέψανε, το έχασα, 

δεν ξέρω.

-Θα σε βοηθήσω να το βρεις δήμαρχε λέει 

ο παπάς, που ήθελε να τα έχει καλά με τον δή-

μαρχο. Την Κυριακή που θα είναι οι περισσότε-

ροι στην εκκλησία, θα σου δώσω να διαβάσεις 

τις 10 εντολές. Φτάνοντας στην «ου κλέψεις» θα 

κοιτάξεις κάτω στο πλήθος και αν δεις κάποιον 

να έχει ύφος «κάπως» ή το κεφάλι σκυμμένο, 

έχεις βρει τον κλέφτη!… Θα προσέχω και εγώ…

Πράγματι την Κυριακή στο τέλος της λειτουρ-

γίας άρχισε ο δήμαρχος να διαβάζει τις δέκα 

εντολές. Ξαφνικά πριν τελειώσει παρατάει το 

βιβλίο με τις δέκα εντολές και φεύγει τρέχοντας 

από την εκκλησία.

Την επομένη το πρωί κυκλοφορούσε ο δή-

μαρχος   ξανά με το ποδήλατό του! Τον βλέπει 

ο παπάς και όλο χαρά του λέει:

-Είδες δήμαρχε; σε βοήθησα να το βρεις!

-Ναι δε λέω… Εν μέρει ναι… απαντάει ο δή-

μαρχος.

-Εν μέρει; ρωτάει απορημένος ο παπάς. Δη-

λαδή;

-Να όταν διάβαζα τις 10 εντολές και έφτα-

σα στο  «ου μοιχεύσεις» θυμήθηκα πού το είχα 

αφήσει…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Αυτά που προσφέρονται γενναιόδωρα.
13. Κοιλάδα της Ιταλίας.
14. Χέρι… πειρατή.
15. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
16. Μηρυκαστικό θηλαστικό της Αφρι-
κής.
18. Οπ…: τεχνοτροπία που πέρασε.
19. Ένας οικονομικός οργανισμός (αρ-
χικά).
21. Ο συνθέτης της όπερας "Ο κουρέας 
της Σεβίλλης".
23. Βίλχελμ…: Αυστριακός ψυχαναλυτής.
25. Ερρίκος…: ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυ-
ρό.
27. Γάλλων "Ρ".
28. Γιος του Αβραάμ και της Σάρρας.
30. Προϊόντα με λίγα λιπαρά (ξ.λ.).
32. Ακριβώς (ξ.λ.).
34. … Κοντού: ηθοποιός.
36. Γράμματα από τη… δράση.
37. Θύμα του… κιλού.
38. Ανταπόδοση… εκδικητικού.
40. Αποχαιρετιστήρια προσφώνηση.
42. Κομψά, καλαίσθητα.
43. Λέγεται και μπιζέλι.

-- Συστατικά --

• 400 γρ. φιλέτο μοσχαρίσιο, ψιλοκομμένο  
• 1 μεγάλο κρεμμύδι, τριμμένο
• 1 μικρή πατάτα, βρασμένη και κομμένη σε μι-

κρούς κύβους
• Μισή κ.γλ. πιπέρι καγιέν  
• Μισή κ.γλ. πάπρικα
• Λίγο γλυκάνισο, τριμμένο (1/3 κ.γλ.)
• Λίγο μπαχάρι, τριμμένο (1/3 κ.γλ.)
• 2 κ.σ. βούτυρο
• Αλάτι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, ετοιμάζουμε τα πιροσκί μας σύμφωνα 

με τη βασική συνταγή.
• Μετά ετοιμάζουμε τη γέμιση μας ως εξής: Λιώ-

νουμε το βούτυρο και προσθέτουμε το κρεμμύδι 
και το κρέας ψιλοκομμένο μαζί με τα μπαχαρι-
κά και το αλάτι.

• Στη συνέχεια, προσθέτουμε την πατάτα και τα 
ψήνουμε μαζί για 20 λεπτά περίπου.

• Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει.
• Βεβαιωνόμαστε ότι δεν έχει υγρά (αν έχει θα 

πρέπει να το στραγγίσουμε).

• Τέλος, γεμίζουμε με το μείγμα τα πιροσκί.
• Καλή επιτυχία!

--Συμβουλές--
• Μπορούμε να γεμίσουμε τα πιροσκί με πατά-

τα, κιμά, λουκάνικο, τυρί ή ό,τι άλλο μας κά-
νει όρεξη.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Υπέροχα πιροσκί με πικάντικο κρέας

Κάθετα
1. Μιχαήλ…: αξιωματούχος και χρονικογρά-
φος της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας.
2. Ταιριάζει… στο Άντζελες.
3. Αρχαίος λαός που κατοικούσε στα Απέν-
νινα.
4. Μεσαία στη… μύτη.
5. Βουνό της Σαμοθράκης.
6. Συνταξιοδοτεί αγρότες (αρχικά).
7. Η κόκκινη πιπεριά.
8. Αρνητικό το ηλεκτρικό του φορτίο.
9. Ανάμεσά τους το "Σ".
10. Πάθηση του εσωτερικού της μύτης.
11. Δημήτρης…: μεγάλος ηθοποιός.
12. Κρατικός γιατρός με υγειονομικά καθή-
κοντα.
17. Εκεί έγινε το πρώτο θαύμα του Ιησού.
20. Ένα φίδι.
22. Παλιά ονομασία της Άμφισσας.
24. … Σανταό: Ιάπωνας στρατηγός (1877-
1966).
26. Τάξιμο σε άγιο.
29. Χέλμουτ…: Γερμανός πολιτικός.
31. Όμοια, απαράλλαχτα.
33. Προδίδει… Σκοτσέζο.
35. Μυθικός γιος του Κραναού.
39. Δικά σου (αρχ.).
41. Σιωπηλή… ατάκα.
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Οπως αναφέρουν οι δικηγό-
ροι του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, το κε-
λί κράτησής του είναι τόσο απο-
κρουστικό, που υποστηρίζεται ότι 
ο πρώην μεγιστάνας του κινημα-
τογράφου, αντιμετωπίζει μεσαιω-
νικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα ο δικηγόρος 
του, Μαρκ Βέρκσμαν, στις αγορεύ-
σεις του προς τον δικαστή, την Τρί-
τη 11 Οκτωβρίου 2022, άφησε να 
εννοηθεί ότι ο πελάτης του δεν έχει 
καν μέρος για να πάει στην τουα-
λέτα. Ο ισχυρισμός αυτός ωστόσο 

καταρρίφθηκε πολύ γρήγορα από 
τη δικαστή του Ανώτατου Δικαστη-
ρίου του Λος Άντζελες.

Οι καταγγελίες έρχονται κατά τη 
δεύτερη ημέρα της επιλογής των 
ενόρκων, όπου ο Γουάινσταϊν αντι-
μετωπίζει 11 κατηγορίες για βια-
σμό και σεξουαλική επίθεση.

«Είναι, σχεδόν, μεσαιωνικές οι 
συνθήκες. Είναι 70 ετών. Ανησυχώ 
για το αν θα επιβιώσει από αυτή τη 
δοκιμασία χωρίς να πάθει καρδιακή 
προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο» 
δήλωσε ο δικηγόρος.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη 
στο δικαστήριο ότι  άφησαν μόνο 
του τον πελάτη του, στο κελί για 
τρεις με τέσσερις ώρες στο ανα-
πηρικό αμαξίδιό του. Η δικαστής 
δήλωσε στη συνέχεια ότι θα συ-
ζητήσει τις συνθήκες, με το τμήμα 
του σερίφη της κομητείας του Λος 
Άντζελες, αλλά προειδοποίησε ότι 
δεν μπορεί να κάνει πολλά.

«Δεν το υποβαθμίζω, απλώς 
δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούν να 
γίνουν πολλά» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά.

Τα παράπονα του δικηγόρου 
υποβλήθηκαν πριν ο Γουάινσταϊν 
και 71 πιθανοί ένορκοι εισέλθουν 
στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η 
ομάδα υπεράσπισης του παρα-
γωγού ταινιών που κατηγορείται 
για 11 βιασμούς, έχει επισημάνει 
πολλές φορές την κακή του υγεία, 
τόσο κατά τη διάρκεια της δίκης 
του στη Νέα Υόρκη, όσο και κατά 
τη διάρκεια των προδικαστικών 
ακροάσεων.

Πιο συγκεριμένα, ο ίδιος κατα-
δικάστηκε για βιασμό και σεξουα-
λική επίθεση στη Νέα Υόρκη τον 
Φεβρουάριο του 2020 και του επι-
βλήθηκε ποινή κάθειρξης 23 ετών.

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής 
της βιώνει η Μαίρη Συνατσάκη καθώς 
με τον σύντροφό της Ίαν Στρατή πε-
ριμένουν το πρώτο τους παιδί.

Η youtuber έχει στο 
πλευρό της ανθρώ-
πους και κυρίως τις 
φίλες της που την 
αγαπούν. Ανάμεσα 
σε αυτές είναι και η 
Ντορέττα Παπαδη-
μητρίου η οποία θα 
είναι η νονά του παι-
διού.

H ηθοποιός ανέβασε στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram δύο φωτογραφίες με τη 

μέλλουσα κουμπάρα της.
«Ευτυχισμένη νονά», έγραψε στη 

λεζάντα που συνόδεψε τις φωτογρα-
φίες. Είναι γνωστό πως οι 

δύο κυρίες είναι κολ-
λητές φίλες εδώ και 

πολλά χρόνια.
Εντωμεταξύ, λί-

γο καιρό πριν υπο-
δεχτούν το πρώτο 
τους παιδί, η Μαί-

ρη Συνατσάκη και ο 
σύντροφός της, Ίαν 

Στρατής, προχώρησαν 
σε μία σπάνια κοινή τους 

ανάρτηση.
Η παρουσία του ζευγαριού είναι 

διακριτική τόσο στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης όσο και στις εξόδους 
τους. Παρόλα αυτά, η Μαίρη Συνατσά-
κη ανέβασε στο προφίλ που διατηρεί 
στο Instagram, δύο κοινές τους φω-
τογραφίες από ένα ασανσέρ.

Η εγκυμονούσα YouTuber ποζάρει 
στον καθρέφτη και ο τραγουδιστής, 
που στέκεται από πίσω της έχει τα χέ-
ρια του στη φουσκωμένη κοιλιά της.

Με χιουμοριστική διάθεση η Μαίρη 
Συνατσάκη έγραψε στη λεζάντα της 
ανάρτησής της: «Αυτός, αυτή και το 
πεπόνι τους  Οικογένεια Πεπονίαν», 
ενώ σε hashtag έγραψε στα αγγλικα 
τη φράση «best two years ever», δη-
λάδή «τα καλύτερα 2 χρόνια».

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα βαφτίσει το 
μωρό της Μαίρης Συνατσάκη

Η 
τραγουδίστρια 
δεν έκρυψε τον 

ενθουσιασμό της

H Άννα Βίσση έκλεισε με χολιγου-
ντιανό αέρα τις εμφανίσεις της στο 
Θέατρο Άλσος για φέτος, δίνοντας 
ραντεβού με τους θαυμαστές της 
για τον χειμώνα και το Hotel Ερμού.

Στο κατάμεστο Άλσος, η Απόλυτη 
υποδέχτηκε και πολλούς επώνυμους 
που έσπευσαν να την απολαύσουν σε 
αυτό το δροσερό βράδυ του Οκτώ-
βρη. Καλησπερίζοντας τον κόσμο, η 
Άννα χαιρέτησε τη Μαρίζα Ρίζου η 
οποία είχε και τα γενέθλιά της, την 
εγκυμονούσα Μαίρη Συνατσάκη, την 
οποία συνόδευε η Ντορέττα Παπα-
δημητρίου, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, 
η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Fipsterr 
ενώ η έκπληξη ήταν η παρουσία του 

ηθοποιού James Franco στο κοινό.
Η Βίσση, φρόντισε να καλησπε-

ρίσει τον ηθοποιό και στα Αγγλικά, 
του εξήγησε σε διάφορα σημεία του 
show πως φλερτάρει μαζί του ενώ 
επική ήταν η στιγμή που η Απόλυτη 
ξεκίνησε να τραγουδά τα «Πράγμα-
τα» τονίζοντας στον Franco πως θα 
ερμηνεύσει ένα πολύ παλιό τραγού-
δι από τα 80s επισημαίνοντας πως 
έχει ξεχάσει και η ίδια την ηλικία της!

Εννοείται πως μετά το show, Βίσ-
ση και Franco πόζαραν μαζί στον 
φακό με την Άννα να κάνει σταθερό 
ποστ στο Instagram με τον χολιγου-
ντιανό αστέρα.

Ο Franco βρίσκεται στη χώρα μας 

και η παρουσία του στο Άλσος έγι-
νε χάρη στην καλή φίλη της Άννας 
Βίσση, την Christine Crocos. Βίσση 
και Κρόκος έκαναν παρέα την 
περίοδο που η τραγου-
δίστρια ζούσε στο 
Los Angeles ενώ 
η σκηνοθέτης 
ήταν η γυναί-
κα που βοήθη-
σε τη Βίσση στο 
ντοκιμαντέρ για 
τη ζωή της.

Με τον Franco 
πάντως, πόζαρε και η Ευ-
ρυδίκη Βαλαβάνη με την Βάλια Χα-
τζηθεοδώρου 

Σε συναυλία της Βίσση ο σταρ του 
Χόλυγουντ James Franco 

Αν και θα περίμενε κα-
νείς ο Tομ Φέλτον να έχει 
μια ευτυχισμένη ζωή, ειδι-
κά μετά τη δημοσιότητα που 
κέρδισε μέσα από τον ρό-
λο του Ντράκο Μαλφόι στο 
franchise του Χάρι Πότερ, η 
πραγματικότητα απέχει κα-
τά πολύ.

Ο ηθοποιός αποφά-
σισε να αποτυπώσει 
τη ζωή του στο χαρτί 
και θα κυκλοφορήσει 
τα απομνημονεύματά 
του, με τίτλο «Beyond 
the Wand: The Magic and 
Mayhem of Growing Up a 
Wizard».

Στο βιβλίο μιλάει για τη 
ζωή του, από την εποχή που 
ήταν σταρ των ταινιών του 
Χάρι Πότερ μέχρι και πρόσφα-
τα, όταν αντιμετώπιζε προβλή-
ματα στην ψυχική του υγεία 
και είχε πέσει στο αλκοόλ.

Σε συνέντευξή του στον 
Independent μίλησε για αυ-
τές τις σκοτεινές περιόδους της 
ζωής του. «Η λέξη "παρέμβα-
ση" από μόνη της υπονοεί πως 
υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλη-
μα, είτε σε περιπτώσεις κατά-

θλιψης, είτε κατάχρησης ου-
σιών, είτε οτιδήποτε άλλου», 
δήλωσε αρχικά.

Όπως είπε στη συνέχεια, 
το πρόβλημά του με το αλ-
κοόλ έγινε χειρότερο κατά το 
2016. Τότε, χρειάστηκε να πα-
ρέμβουν οι γονείς του. «Είχα 
ανθρώπους γύρω μου, που 
με ήξεραν αρκετά για να μου 
πουν ότι δεν ήμουν πραγμα-

τικά ευτυχισμένος. Δεν ήμουν 
ο Τομ που ήξεραν. Δεν σκε-
φτόμουν καθαρά. Δεν είχε να 
κάνει τόσο με το τι περνού-
σα, αλλά με το ότι έβλεπαν ότι 
χρειαζόμουν βοήθεια. Νομίζω 
ότι πολλοί άνθρωποι που εί-
ναι στα χειρότερά τους, δεν 
συνειδητοποιούν πόσο χάλια 
είναι», εξηγεί.

Τομ Φέλτον: Ο «Ντράκο Μαλφόι» μιλά για 
τον αγώνα του με τον αλκοολισμό 

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Μεσαιωνικές 
συνθήκες κράτησης  

Showbiz

«Δεν 
σκεφτόμουν 

καθαρά»

«Είμαι πρόσφατα single, για πρώτη φορά στη ζωή μου, και απλώς νιώθω ότι 
απολαμβάνω την ελευθερία μου και δεν ανησυχώ υπερβολικά για το πώς με 

αντιλαμβάνονται οι άλλοι» 
Έμιλυ Ραταϊκόφσκι – Μοντέλο, ηθοποιός 

Τα δύο κορίτσια 
θα σφραγίσουν 
τη φιλία τους με 

κουμπαριά

Τι 
κατήγγειλαν 
οι δικηγόροι 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505
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Επέτειοι

Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Κινηματογράφων Τέχνης
Παγκόσμια Ημέρα Αυγού
Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων 
(Τυποποίησης)

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
Τιγγιρίδης Βενιζέλου 40 (παράπλευρα ΚΤΕΛ) 
✆2551028337

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζησίδης Παναγιώτης Βασ. Κωνσταντίνου 36 
✆2552112450

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

Γερβάσιος

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, το ιδιαίτερα εποικοδομητι-
κό για σένα Τρίγωνο Αφροδίτης-Κρό-
νου, θα ενισχύσει σημαντικά τον τομέα 
των διαπροσωπικών σχέσεων, με νέες 
σημαντικές γνωριμίες και εξομάλυν-
ση επαφών!   

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα με το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Κρόνου, νιώθεις και πάλι 
δυνατός και απόλυτα ικανός, για να 
ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα της 
καθημερινότητας! Τακτοποιείς και την 
παραμικρή λεπτομέρεια, βρίσκεις ωφέ-
λιμες λύσεις!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα απολαμβάνεις 
μία υπέροχη και άκρως εποικοδομητική 
ημέρα! Μπορείς να αναμένεις πολλές 
ευκαιρίες στην κοινωνική σου ζωή, προ-
κειμένου να την βελτιώσεις, αλλά και 
να εξομαλύνεις διαπροσωπικές σχέσεις!    

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, το σημερινό Τρίγω-
νο Αφροδίτης-Κρόνου, είναι σίγουρα 
ωφέλιμο για εσένα! Αν εκμεταλλευτείς 
τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν, σω-
στά και σοφά, θα καταφέρεις να απο-
λαύσεις χαρούμενες και ευτυχισμένες 
στιγμές με την οικογένεια σου! 

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, πες σήμερα ένα μεγάλο 
ναι σε κοινωνικές δράσεις και συνανα-
στροφές, με το Τρίγωνο Αφροδίτης-
Κρόνου! Εκμεταλλεύσου στο έπακρο 
την τύχη σου την σημερινή ημέρα, αφού 
οι ευκαιρίες θα έρθουν στο δρόμο σου!   

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, την σημερινή ημέρα, 
θα καταφέρεις να ανακτήσεις αυτο-
πεποίθηση και αυτοεκτίμηση, αφού θα 
είναι πολλά τα θετικά γεγονότα και οι 
χαρούμενες εξελίξεις μέσα στην μέρα!

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, με το Τρίγωνο Αφροδίτης-
Κρόνου, υπόσχεται μόνο θετικές και 
τυχερές εξελίξεις στην ζωή σου! Πετυ-
χαίνεις βαθιές και σπουδαίες επιθυμίες, 
όπως και υψηλούς στόχους! Έρχονται 
ευκαιρίες, σε όλους τους τομείς που σε 
αφορούν, για να αλλάξεις ριζικά ό,τι 
δεν σου αρέσει!       

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, την σημερινή ημέρα, μπο-
ρείς να αναμένεις απόλυτη βελτίωση 
της διάθεσης σου, αποκαθιστώντας 
την γαλήνη και την σιγουριά στην ζωή 
και την ψυχολογία σου! Το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Κρόνου, βάζει τέλος σε δύ-
σκολες και δυσάρεστες καταστάσεις 
και σου δίνει ευκαιρίες, να ξεπεράσεις 
κάθε εμπόδιο που είχες!    

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, η ημέρα υπόσχεται επιτυ-
χίες και θετικές αλλαγές, με μακροπρό-
θεσμα αποτελέσματα, με το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Κρόνου! Θα έχεις σίγουρα 
χαρμόσυνες εξελίξεις στο φιλικό σου 
περιβάλλον και αν φροντίσεις να εκμε-
ταλλευτείς εποικοδομητικά την ικανό-
τητα σου να πετυχαίνεις στόχους ζωής, 
θα έχεις μόνο χαρά και ικανοποίηση!!          

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα αν εκμεταλ-
λευτείς σωστά και σοφά το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Κρόνου, θα κερδίσεις πολ-
λά πράγματα, μέσα από το κοινωνικό 
σου περιβάλλον και γενικά στην καθη-
μερινότητα σου! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, με το Τρίγωνο Αφροδί-
της-Κρόνου σήμερα, μπορείς να ανα-
μένεις άπειρες ευκαιρίες για να κατα-
φέρεις να πετύχεις υψηλούς στόχους 
και να εκπληρώσεις βαθιές επιθυμίες!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, με την βοήθεια του Τριγώ-
νου Αφροδίτης-Κρόνου, θα καταφέρεις 
να ανασυντάξεις εσωτερικές δυνάμεις 
και να ανανεωθείς ψυχολογικά! Ορι-
σμένες αποκαλύψεις, σε βοηθούν να 
πάρεις την σημερινή ημέρα, τις ορθές 
αποφάσεις!

Πωλείται οικόπεδο 127 τμ στην Αλεξανδρού-
πολη, περιοχή Εξώπολη,  εντός σχεδίου πόλης  
με συντελεστή δόμησης 1
Τιμή 100 χιλ ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971597243

5 + 1 λόγοι για να 
βάλεις το αβοκάντο 
στην περιποίησή σου
 

 Το λαχταριστό αβοκάντο είναι υπέ-
ροχο σε σάλτσα, στη σαλάτα, σαν συνο-
δευτικό του κοτόπουλου και μπορείς με 
αυτό να φτιάξεις το πιο τέλειο, vegan 
μους σοκολάτας. Δεν είναι όμως καλό 
μόνο για το φαγητό σου αλλά και για 
την περιποίησή σου! Βλέπεις, είναι γε-
μάτο καλά λιπαρά, ολεικό οξύ και βι-
ταμίνες C και Ε που κάνουν θαύματα 
για την επιδερμίδα, τα μαλλιά και τα 
νύχια σου. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το 
ότι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε δε-
κάδες DIY συνταγές για μαλλιά, νύχια 
και πρόσωπο. Eίναι όμως και βασικό συ-
στατικό μερικών από των best selling 
προϊόντων περιποίησης που υπάρχουν 
αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το περιέ-
χουν πλούσιες μάσκες προσώπου και 

μαλλιών, ενυδατικά σαμπουάν, κατα-
πραυντικές κρέμες προσώπου και μα-
τιών αλλά και… ασετόν! Για να βάλεις 
και εσύ λοιπόν το αβοκάντο στην καθη-
μερινότητά σου, συγκεντρώσαμε εδώ τα 
6 καλύτερα προϊόντα που το περιέχουν. 
Δες τα και μας ευχαριστείς αργότερα…

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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Mε νέο πρόσωπο τον δι-
εθνή Βούλγαρο άσο, Γιαβόρ 
Γκένοφ (ο αντικαταστάτης 
του Ουκρανού Μπόρις Ζού-
κοφ που είχε αρχικά αποκτη-
θεί και πρόσφατα λύθηκε η 
συνεργασία του με το σωμα-
τείο) και πίστη για την πρόκρι-
ση αναχώρησε οδικώς από την 
Ορεστιάδα η αποστολή του 
Άθλου, με προορισμό την Πο-
λίχνη. Στην έδρα της Θεσσα-
λονίκης, θα φιλοξενηθεί από 
14-16 Οκτωβρίου στο τοπι-
κό Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 
ο προκριματικός όμιλος του 
League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Αντίπαλοι της ομάδας μας 
στους αγώνες του ΔΑΚ Πο-
λίχνης, αρχής γενομένης από 
αύριο Παρασκευή 14/10 εί-
ναι ο Ο.Φ.Η. (20.00), ο «οικο-
δεσπότης» (15/10, 20.00) και 
στο κυριακάτικο φινάλε των 
αγώνων ο Αριστοτέλης Σκύ-
δρας (16/10, 18.00).

Το κλίμα στην αποστολή 
του Άθλου είναι εξαιρετικό 
και η αισιοδοξία για πρόκρι-
ση στα ημιτελικά της διοργά-
νωσης, εξασφαλίζοντας μία 
από τις δύο προνομιούχες θέ-
σεις του ομίλου, είναι διάχυτη, 
όπως φαίνεται και στις δηλώ-
σεις του προπονητή μας, Ατα-
νάς Πετρόφ και των αθλητών 
Μοχάμεντ Αλγκούλ και Γιαβόρ 
Γκένοφ

Όλες οι αναμετρήσεις θα 
μεταδοθούν ζωντανά μέσα 
από τις live streaming με-
ταδόσεις του καναλιού της 
Volley League – ESAP TV στο 
You Tube.

Ατανάς Πετρόφ (Προπονη-
τής Άθλου Ορεστιάδας): «Είναι 
σημαντικό για μένα να παίξου-
με στο τουρνουά του «League 
Cup Ν. Σαμαράς» με ενέργεια 
και αυτοπεποίθηση. Σε όλες 
τις ομάδες υπάρχουν πολλοί 
νέοι παίκτες, οπότε θα έχει πο-
λύ ενδιαφέρον να δούμε πώς 
θα προσαρμοστούν και πως 
θα παίξουν μαζί. Όσον αφο-
ρά στην προσθήκη του Γιαβόρ 
Τζένοφ, είναι ένας παίκτης με 
εμπειρία, που εκτιμώ ότι θα 
προσφέρει περισσότερη ηρε-
μία στην ομάδα μας".

Γιαβόρ Γκένοφ (Ακραίος 
Άθλου Ορεστιάδας): «Είμαι 
χαρούμενος που ανήκω πλέ-
ον στην οικογένεια του Άθλου 
Ορεστιάδας. Η Ελλάδα είναι 
ένα μία από τις πιο αγαπημέ-
νες χώρες που έχω επισκεφτεί. 
Ανυπομονώ να παίξω για πρώ-
τη φορά στο ελληνικό πρωτά-

θλημα, το οποίο έχω ακούσει 
πως θα’ ναι ιδιαίτερα ανταγω-
νιστικό και εύχομαι να έχου-
με μία καλή χρονιά. Πιστεύω 
ότι υπάρχουν πολλοί καλοί και 
έμπειροι παίκτες στην ομάδα, 
ενώ εξίσου πολύ καλά είναι 
και τα μέλη του υπόλοιπου 
επιτελείου και της διοίκησης. 
Ελπίζω, αρχής γενομένης από 
το League Cup «Ν. Σαμαράς» 
να πραγματοποιήσουμε κα-

λές εμφανίσεις, να παίξουμε 
ωραίο βόλεϊ και να κερδίσου-
με τους αγώνες, όπως επίσης, 
ελπίζω ο κόσμος στην πόλη να 
έρθει στο γήπεδο και να μας 
υποστηρίξει στην προσπάθεια 
που κάνει φέτος ο σύλλογος 
για διάκριση.

Μοχάμεντ Αλγκούλ (Κεντρι-
κός Άθλου Ορεστιάδας): "Ξεκι-
νήσαμε την προετοιμασία μας 
εδώ και δύο μήνες και παίξαμε 

φιλικούς αγώνες ενόψει των 
διοργανώσεων σε League Cup 
«Ν. Σαμαράς», Volley League 
και Κύπελλο Ελλάδας. Είμαστε 
έτοιμοι και θα παλέψουμε μέ-
χρι το τέλος για τους στόχους 
που έχουμε θέσει εξ’ αρχής και 
ελπίζω να κάνουμε τους φιλά-
θλους μας χαρούμενους με τα 
καλά αποτελέσματα. Ευχαρι-
στώ το διοικητικό και τεχνι-
κό επιτελείο, τους συναθλητές 
μου και όλους όσοι στήρι-
ξαν και στηρίζουν την ομά-
δα. Πραγματικά Πραγματικά 
με όλους τους παίκτες νιώθω 
ότι είμαι με την οικογένειά μου 
και είμαστε πλέον πολύ κα-
λοί φίλοι».

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
της ομάδας μας στην προκρι-
ματική φάση της διοργάνωσης

Παρασκευή 14 Οκτωβρί-
ου 2022

 20.00 (Live Streaming 
ESAP TV): Ο.Φ.Η. - Άθλος 
Ορεστιάδας

Σάββατο 15 Οκτωβρίου
20.00 (Live Streaming 

ESAP TV): Πήγασος Πολίχνης 
- Άθλος Ορεστιάδας

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 
2022

18.00 (Live Streaming 
ESAP TV):  Αριστοτέλης Σκύ-
δρας - Άθλος Ορεστιάδας

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Αυτό το Σαββατοκύριακο 15-16 
Οκτωβρίου ο Εθνικός Αλεξανδρού-
πολης θα διοργανώσει το δεύτερο 
τουρνουά βόλεϊ «Νίκη Εφραιμίδου» 
στο κλειστό γήπεδο «Μιχάλης Παρα-
σκευόπουλος». Φέτος εκτός από τον 
οικοδεσπότη Εθνικό, στο τουρνουά 
θα λάβουν μέρος και οι ΑΟ Ορεστιά-
δας, ΑΕ Κομοτηνής, Έβρος Σουφλίου, 

Ερμογένης Ξάνθης και ΑΟ Καβάλα.
Το τουρνουά διεξάγεται για 2η 

χρονιά στη μνήμη της Νίκης Εφραι-
μίδου, μίας γυναίκας διετέλεσε για 
περισσότερα από 30 χρόνια Γραμ-
ματέας της ΕΣΠΕΘΡ και ήταν και ένα 
από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στον 
αθλητισμό της περιοχής γενικότερα.

Η «κυρία Νίκη» όπως την απο-

καλούσαν όλοι στο χώρο Έφυγε σε 
ηλικία 67 ετών αλλά ήταν μια ακού-
ραστη εργάτρια του βόλεϊ στην Αλε-
ξανδρούπολη και γενικά στην Θράκη. 

 Την Κυριακή στις 7.30μμ είναι 
προγραμματισμένες βραβεύσει σε ση-
μαντικά πρόσωπα

Το πρόγραμμα του τουρνουά:
Σάββατο 15/10 
18.00 Εθνικός – Ερμογένης Ξάν-

θης
20.00 ΑΕ Κομοτηνής- Έβρος Σου-

φλίου
Κυριακή 16/10 
16.00 ΑΟ Καβάλας-ΑΟ Ορεστι-

άδας
18.00 Έβρος Σουφλίου- Ερμογέ-

νης Ξάνθης
20.00 Εθνικός- ΑΕ Κομοτηνής 

Tο Σαββατοκύριακο το 
μεγάλο τουρνουά βόλεϊ 
του Εθνικού 

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕ 6 
ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΘ ΤΟ 2Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
“ΝΙΚΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ”

Όλο το πρόγραμμα των αγώνων

Mε νέο πρόσωπο τον διεθνή Βούλγαρο άσο, 
Γιαβόρ Γκένοφ θα αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη 
για την πρώτη φάση του Λιγκ Καπ

Έτοιμος για τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις 
του ο Αθλος Ορεστιάδας
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