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Clara Martin: «To περιστατικό 
στον Έβρο πρέπει να διερευνηθεί 
και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν»

«Ήταν απόλυτο σοκ», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Παράλληλα, εξήρε την 

αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι Έλληνες  
� 4

«Το κόλπο της 
νυφίτσας» 

προβάλλεται από 
την ΚΛΑ

Σπαρταριστή και 
ανατρεπτική κωμωδία, 
σήμερα και αύριο στο 

Δημοτικό Θέατρο
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“Καμία απόλυση – 
Μονιμοποίηση των 
εργαζομένων στο 
Βοήθεια Στο Σπίτι” 

Κοινή ανακοίνωση των δη-
μοτικών παρατάξεων της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Αλε-
ξανδρούποληςΟρεστιάδας
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Αλεξανδρούπολη: Σκέψεις για κλειστά 
cafe και εστιατόρια το χειμώνα

Πολλοί επαγγελματίες σκέφτονται να ανοίξουν ξανά την άνοιξη κυ-
ρίως λόγω του ενεργειακού κόστους. Με θετικό πρόσημο ολοκλη-

ρώθηκε το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή
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ΠΑΣΟΚ Έβρου: Μήνυμα στήριξης ΠΑΣΟΚ Έβρου: Μήνυμα στήριξης 
της δημόσιας υγείας, επίσκεψη σε της δημόσιας υγείας, επίσκεψη σε 
ΠΓΝΑ και ΚΥ ΦερώνΠΓΝΑ και ΚΥ Φερών

Από το Σπήλαιο ξεκίνησε ο 
προεκλογικός αγώνας της 

«Δημοτικής Επαναφοράς»
Ξεκίνησε η μάχη διεκδίκησης του Δήμου Ορεστιάδας 

από τη  δημοτική παράταξη . Ο επικεφαλής της Χρήστος 
Καζαλτζής αναφέρθηκε στις αρχές και τις επιδιώξεις 
του Συνδυασμού, ενώ ανακοίνωσε ήδη 25 ονόματα 

υποψηφίων
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Παρουσιάζεται σήμερα το νέο βιβλίο 
του Θεόδωρου Ορδουμποζάνη 

"Οίκαδε" 
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Σε «5ο Γυμνάσιο – 
Ελένη Φιλιππίδη» 
μετονομάζεται το σχολείο 
της Αλεξανδρούπολης

● Με την προσθήκη στον τίτλο του ονόματος της Ελένης Φιλιππίδη, της λαογράφου με την πλούσια 
πολιτιστική και κοινωνική δράση στην Αλεξανδρούπολη και τον Έβρο, τιμά τη σημαντική αυτή προσω-
πικότητα και την προσφορά της στον τόπο μας το 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

●  Δείτε το αναλυτικό και πλούσιο βιογραφικό μιας εξέχουσας προσωπικότητας του τόπου μας

●  Συνολικά υποβλήθηκαν 38 προτάσεις που αφορούσαν 26 προσωπικότητες � 9

Στη Σλοβακία μαθητές του Στη Σλοβακία μαθητές του 
3ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης 3ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης 
επέστρεψαν με  πολύτιμες εμπειρίες επέστρεψαν με  πολύτιμες εμπειρίες 
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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
1648
Υπογράφεται η Συνθήκη της Βε-
στφαλίας, που τερματίζει τον 
Τριακονταετή Πόλεμο και επιφέ-
ρει αλλαγές στην ισορροπία των 
δυνάμεων της Ευρώπης. Με τη 
συνθήκη αναγνωρίζεται η ανε-
ξαρτησία και η ουδετερότητα της 
Ελβετίας.

1857
Ιδρύεται το πρώτο ποδοσφαιρικό 
σωματείο στον κόσμο, η αγγλική 
Σέφιλντ (Sheffield F.C.), που σή-
μερα αγωνίζεται στις ερασιτεχνι-
κές κατηγορίες του αγγλικού πο-
δοσφαίρου.

1909
Η Ελλάδα, επί κυβερνήσεως Κυ-
ριακούλη Μαυρομιχάλη, αγορά-
ζει το θωρηκτό Αβέρωφ, αντί 24 
εκατομμυρίων δραχμών, από τα 
οποία τα 8 εκατομμύρια προέρ-
χονται από κληροδότημα του Γε-
ώργιου Αβέρωφ.

1929
«Μαύρη Πέμπτη» στο Χρηματιστή-
ριο της Νέας Υόρκης. Ο δείκτης 
Dow Jones χάνει σε μία συνεδρί-
αση το 12,8% της αξίας του. Μέ-
σα στη μέρα κλείνουν 50.000 επι-
χειρήσεις.

1945
Τίθεται σε ισχύ ο Χάρτης των Ηνω-
μένων Εθνών. (Παγκόσμια Ημέρα 
του ΟΗΕ)

1963
Η Σουηδική Ακαδημία τιμά τον 
Γιώργο Σεφέρη με το Νόμπελ Λο-
γοτεχνίας, «για το υπέροχο λυρικό 
ύφος του, που είναι εμπνευσμένο 
από ένα βαθύ αίσθημα για το ελ-
ληνικό πολιτιστικό ιδεώδες».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1946
Καίτη Χωματά, ελληνίδα τραγου-
δίστρια του «Νέου Κύματος». (Θαν. 
24/10/2010)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1944
Λουί Ρενό, γάλλος μηχανικός και 
βιομήχανος, από τους πρωτοπό-
ρους της αυτοκίνησης και από τους 
ιδρυτές της αυτοκινητοβιομηχανί-
ας Renault. (Γεν. 12/2/1877)

1957
Κριστιάν Ντιορ, γάλλος σχεδιαστής 
μόδας. (Γεν. 21/1/1905)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

160 καταστήματα του κέντρου της 
Αλεξανδρούπολης έχουν βάλει «λουκέτο»

21
OKT
2011

Τα στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα που 
πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξαν-
δρούπολης μιλούν από μόνα τους. Από τα 800 κα-
ταστήματα του κέντρου που εξετάστηκαν, τα 168 
έχουν βάλει λουκέτο, με μόλις τα 7 από αυτά να 
έχουν μεταφερθεί κάπου αλλού. «Οπότε, τουλάχι-
στον 168 οικογένειες βρίσκονται αυτήν τη στιγμή 
στον αέρα, χωρίς οικονομικές απολαβές, με απου-
σία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και με πιθα-
νά χρέη σε προμηθευτές, Ασφαλιστικά Ταμεία, και 
∆ΥΟ», αναφέρεται στο κείμενο της έρευνας του 
Συλλόγου. Η έρευνα αποτελεί πρωτοβουλία του 
Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης προκει-
μένου να καταγράψει με σαφήνεια την εικόνα των 
κλειστών καταστημάτων όπως αυτή διαμορφώνεται 
στα πλαίσια της οικονομικής δυσμένειας που έχει πε-
ριέλθει η οικονομία του τόπου και όλης της χώρας. 
Η διαδικασία καταγραφής των κλειστών επιχειρή-
σεων στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης πραγμα-
τοποιήθηκε με τη μέθοδο της επιτόπιας έρευνας… 

Ο καιρός σήμερα
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Μικρογνωμικά

Στην ανανέωση της σύμβασης με την 
εδώ και 9 χρόνια εκμισθώτρια του café 
του Πάρκου Προσκόπων προχώρησε η 
Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης. Την επιχείρηση θα 
συνεχίζει να νοικιάζει ως τις 31/10/2025 η 
επιχειρηματίας, χωρίς, όπως αναφέρεται, 

μετά από αυτή την ημερομηνία αυτή να 
δίνεται η δυνατότητα παράτασης. Σημειώ-
νεται πως η πρώτη σύμβαση μεταξύ ΤΙΕΔΑ 
και επιχειρηματία έγινε το 2013. Το ενοί-
κιο που καλείται να καταβάλει σε μηνιαία 
βάση προς την ΤΙΕΔΑ είναι 3.160 ευρώ.

Κ.Η.

Ανανέωση σύμβασης  

Απίστευτο και όμως ελληνικό και …
ακαδημαϊκό!

Γελάει ο Καρατζαφέρης 
Ο πρώτος που πρότεινε τον χημικό ευ-

νουχισμό ή την θανατική ποινή για βια-
στές, παιδοβιαστές και μαστροπούς ανη-
λίκων, ήταν την περασμένη Τετάρτη 12 
Οκτωβρίου ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Οκτώ ημέρες μετά, στις 20 Οκτωβρί-
ου ο Μάκης Βορίδης  πρότεινε και εκεί-
νος τον χημικό ευνουχισμό, ενώ ο Θάνος 
Πλεύρης είπε ότι θα πρέπει να εξετάζεται 
κατά περίπτωση.  

Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, η 
πρόταση του για τον λεγόμενο χημικό ευ-
νουχισμό πηγάζει από την άποψη ότι «οι 
εγκληματίες που τελούν εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας και ειδικά κα-
τά των ανήλικων, η εμπειρία λέει ότι δεν 

αναμορφώνονται». Μέτρο που όπως είπε 
θα εφαρμόζεται με τη συναίνεση βιαστών 
και παιδοβιαστών προκειμένου να επιτύ-
χουν μικρότερες ποινές από τα δικαστή-
ρια και πιο γρήγορη απόλυση υπό όρους 
από τις φυλακές.

Τι ζούμε; Τι συζητάμε; Πόσο θα γελά-
ει ο Καρατζαφέρης που τα πρώην «που-
λέν» του διαμορφώνουν τον «πολιτικό» 
διάλογο στις μέρες μας για τόσο σοβα-
ρά θέματα; 

Κ.Η. 
Εκδρομείς

Σκυτάλη στον χειμερινό τουρισμό δίνει 
το μοντέλο “ήλιος και θάλασσα” την 28η 
Οκτωβρίου, όπου οι Έλληνες επισκέπτες 
αναμένεται να κατακλύσουν δημοφιλείς 

Η Ακαδημία Αθηνών απέρριψε τον με-
γάλο μας ποιητή Τίτο Πατρίκιο από το να 
γίνει μέλος της! Το παρασκήνιο είναι συ-
γκλονιστικό:

-Ο Τίτος Πατρίκιος έχει απορριφθεί και 
στο παρελθόν από ακαδημαϊκός!

-Η ηγεσία της Ακαδημίας, σε μια προ-
σπάθεια να «διορθώσει» το λάθος 
της, «πίεσε» στο παρασκήνιο τον Τί-
το Πατρίκιο να θέσει εκ νέου, έστω 
και στα 94 χρόνια του, υποψηφιό-
τητα, χωρίς, ωστόσο, να έχει φροντί-
σει να εξασφαλίσει την εκλογή του.

Ο Τίτος Πατρίκιος έλαβε μό-
λις 13 ψήφους, ενώ χρειαζόταν 
19 (στην Ακαδημία για την εκλογή 
κάποιου χρειάζεται το 50+1% των 
μελών της- προσοχή, όχι των πα-
ρόντων, των μελών της), με αποτέ-
λεσμα η ψηφοφορία να ανακηρυ-
χτεί άκυρη.

Μαζί με τον Τίτο Πατρίκιο υπο-

ψήφιοι για ακαδημαϊκοί ήταν δυο ακόμα 
μεγάλοι ποιητές, ο Νάσος Βαγενάς και ο 
Μιχάλης Γκανάς. Η ψηφοφορία και για 
αυτούς κρίθηκε «άγονη», αφού δεν συ-
γκέντρωσαν τις 19 ψήφους!

Δυστυχώς!
Γ.Π.

ορεινούς προορισμούς. Μπορεί η “πρώτη” 
φθινοπωρινή έξοδος να καταγράφει αυ-
ξημένη κινητικότητα , ωστόσο δεν μπορεί 
ακόμα να φτάσει τα μεγέθη του 2019, 
όπως σημειώνει στο Αθηναϊκό Μακεδο-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Γραφεί-
ων, FedHatta, Λύσανδρος Τσιλίδης. Την 
ίδια στιγμή σημαντική μερίδα Ελλήνων, 
μετά από δυο χρόνια πανδημίας εκδράμει 
εκτός συνόρων, γεγονός που σημαίνει ότι 
η ταξιδιωτική βιομηχανία επιστρέφει στην 
κανονικότητα της.

Γ.Π.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές! 
Για τα σεμινάρια κατασκευής χειροποίη-

του κοσμήματος από τον Σύλλογο Φίλων 

Χειροποίητου Κοσμήματος «Ευ-Κοσμώ», 
που εδώ και αρκετά χρόνια έχουν βγάλει 
μεγάλα ταλέντα! Όσοι πιστοί, προσέλθετε!

Κ.Η.

Ως η καλύτερη χρονιά των τελευταίων πέντε ετών χαρακτηρίζεται η φετινή για αρχαιολογικό μουσείο Κομοτηνής, 
αρχαίο θέατρο Μαρώνειας και αρχοντικό Ταβανιώτη, που λειτουργούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. 
Αυτό αποτυπώνεται τόσο στα εισιτήρια που «κόπηκαν» όσο και στις εισπράξεις.
Την περίοδο Απρίλιος 2022-Σεπτέμβριο 2022 συνολικά «κόπηκαν» 4.200 εισιτήρια. Μάλιστα σύμφωνα με τον 
αρχιφύλακα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κώστα Γριζουλάκη, πέραν των συνηθισμένων επισκέψεων από τα Βαλ-
κάνια και συγκεκριμένα από Βουλγαρία και Ρουμανία, υπήρχαν τουρίστες από Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο και Αμερική 
(xronos.gr) 

Συγχαίρω τις ελληνικές αρχές 
για τη διάσωση των 92 αν-
θρώπων που βρέθηκαν κοντά 
στα σύνορα της χώρας με την 
Τουρκία. Υποστηρίζω πλήρως 
μια έρευνα για την απάνθρωπη 
μεταχείριση αυτών των μετα-
ναστών, συμπεριλαμβανομέ-
νου του φερόμενου ρόλου του 
τουρκικού στρατού στη σκληρή 
κακομεταχείρισή τους.. 
Ρ. ΜΕΝΕΝΤΕΖ
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΗΠΑ

Δεν δώσαμε την απαραίτητη 
σημασία στην ασφάλεια εφοδι-
ασμού και τώρα τόσο η Ευρώ-
πη σε θεσμικό επίπεδο όσο και 
οι κοινωνίες της είναι σε από-
γνωση και κίνδυνο. Έτσι, αυτή 
τη στιγμή, απειλείται η ύπαρξη 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, 
μαζί και των θέσεων εργασίας 
σε αυτή...
Β. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
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Μία από τις προκλήσεις και 
τις αντιφάσεις τις οποίες πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε είναι η λαν-
θασμένη εντύπωση ότι η Ευρώπη 
δέχεται μεγάλους αριθμούς από 
πρόσφυγες, τόνισε η εκπρόσω-
πος της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην 
Ελλάδα, Maria Clara Martin, από 
το βήμα του Olympia Forum III 
που συνδιοργανώνει το Οικονο-
μικό Φόρουμ των Δελφών και η 
εφημερίδα Πατρίς. «Το 80% των 
προσφύγων στον κόσμο φιλοξε-
νούνται σε χώρες χαμηλού και με-
σαίου εισοδήματος», πρόσθεσε.

Με νωπές ακόμη τις εικόνες με 
τους 92 γυμνούς και κακοποιημέ-

νους μετανάστες στον Έβρο, η κα 
Martin χαρακτήρισε το περιστα-
τικό "απόλυτο σοκ", δηλώνοντας 
ότι το ζήτημα χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης και πως οι υπεύθυ-
νοι πρέπει να τιμωρηθούν. Επι-
πρόσθετα, ζήτησε να μπει φρένο 
στην εργαλειοποίηση ανθρώπων 
που έχουν υποφέρει.

Η κα Martin εξήρε την αλλη-
λεγγύη που επιδεικνύουν οι Έλ-
ληνες όπως στις περιπτώσεις ναυ-
αγίων, όταν τρέχουν στα λιμάνια 
πρόθυμοι να προσφέρουν ρουχι-
σμό και τρόφιμα, παρά την αρνη-
τική ρητορική για τους πρόσφυγες 
που υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλά-
δα αλλά γενικά στην Ευρώπη. Η 

εκπρόσωπος μίλησε, επίσης, για 
τις συνθήκες που ευνοούν την 
ένταξη των προσφύγων στην ελ-
ληνική κοινωνία, επισημαίνοντας 
τις ανάγκες της χώρας μας σε αν-
θρώπινο δυναμικό, είτε πρόκειται 
για ανειδίκευτους εργάτες είτε για 
πιο απαιτητικές θέσεις εργασίας.

 Σε ερώτηση της δημοσιογρά-
φου Τάνιας Μποζανίνου από την 
εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» για τη 
στάση της Ευρώπης στο θέμα των 
προσφύγων, έδωσε συγκεκριμέ-
να στοιχεία, επισημαίνοντας ότι 
στη Γηραιά Ήπειρο, όπου ο πλη-
θυσμός αγγίζει τα 750 εκατομ-
μύρια, έχουν έρθει περίπου 7,5 
εκατομμύρια πρόσφυγες, 4,5 εκ 
των οποίων είναι Ουκρανοί. Άρα, 
κατέληξε, πρόκειται για έναν πολύ 
μικρό αριθμό. 

Μενέντεζ για 92 
μετανάστες στον Έβρο: 
Να ερευνηθεί ο ρόλος του 
τουρκικού στρατού

Υπέρ της διεξαγωγής έρευνας 
που θα εξετάσει τον ρόλο που φέ-
ρεται να έπαιξε ο τουρκικός στρα-
τός στην απάνθρωπη μεταχείρι-
ση των 92 μεταναστών, οι οποίοι 
βρέθηκαν γυμνοί στην περιοχή 
του Έβρου, τάχθηκε ο πρόεδρος 

της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων 
της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ. 
Παράλληλα, ο Αμερικανός γερου-
σιαστής συνεχάρη τις ελληνικές 
αρχές για την επιτυχημένη διά-
σωση των μεταναστών.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, 

ο πρόεδρος της Επιτροπής Δι-
εθνών Σχέσεων της Γερουσίας 
ανέφερε: «Συγχαίρω τις ελληνι-
κές αρχές για τη διάσωση των 
92 ανθρώπων που βρέθηκαν κο-
ντά στα σύνορα της χώρας με την 
Τουρκία. Υποστηρίζω πλήρως μια 

έρευνα για την απάνθρωπη μετα-
χείριση αυτών των μεταναστών, 
συμπεριλαμβανομένου του φε-
ρόμενου ρόλου του τουρκικού 
στρατού στη σκληρή κακομετα-
χείρισή τους». 
Κ.Η. 

Maria Clara Martin: «To περιστατικό 
στον Έβρο πρέπει να διερευνηθεί και 
οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν»

«ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΟΚ», 
ΔΗΛΩΣΕ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ 
ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
              
Παράλληλα, εξήρε την αλληλεγγύη που 
επιδεικνύουν οι Έλληνες  

Σε δήλωση “επί της διαχείρι-
σης του καταγγελόμενου περι-
στατικού της 11ης Οκτωβρίου”, 
προέβη ο πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Έβρου Χριστόδου-
λος Τοψίδης. Με αφορμή την 
“ιδιωτική διαφορά του”, όπως 
αναφέρει με μεσίτρια, η οποία 
με τη σειρά της καταγγέλλει 
ότι δέχθηκε σωματική βία από 
τον κ. Τοψίδη, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου και επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
ΑΜΘ, εκφράζει καταρχάς την 
εμπιστοσύνη του προς την Ελ-
ληνική Δικαιοσύνη. Επιπλέον, 
αναφέρεται στην στοχοποίησή 
του από συγκεκριμένη ιστοσελί-
δα, η οποία έχει αναλάβει, όπως 
αναφέρει, από το 2020,  την πα-
ροχή “Υποστηρικτικών υπηρεσι-
ών προς την Περιφέρεια ΑΜΘ 
για την ορθή και συντονισμένη 
προβολή και δημοσιότητα των 
δραστηριοτήτων του Περιφε-
ρειάρχη που σχετίζονται με το 
πρόγραμμα Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη 2021-2022», 

με διάρκεια 32 μηνών και αμοι-
βή 48.000 ευρώ. Παράλληλα, 
ξεκαθαρίζει πως “η πορεία της 
παράταξής μας και εμού προ-
σωπικά προς τις Εκλογές του 
2023 παραμένει σταθερή και 
αταλάντευτη”.

Αναλυτικά η δήλωση 
Τοψίδη:

Σε συνέχεια της ανάθεσης της 
υπόθεσης στην Δικηγορική Εται-
ρία Γιαλάογλου, που έχει αναλά-
βει την νομική διαχείριση των 
καταγγελλομένων σε βάρος μου 
από την μέχρι πρότινος μισθώ-
τρια καταστήματος του Επιμελη-
τηρίου Έβρου, θέλω να δηλώσω 
αρχικά ότι εμπιστεύομαι απόλυτα 
την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Ανεξαρτήτως όμως της νομι-
κής διαδικασίας που θα ακολου-
θήσει όποτε η υπόθεση ωριμάσει, 
επιθυμώ να δηλώσω ότι δεν είμαι 
διατεθειμένος να ανεχτώ την συ-
στηματική και χωρίς καμία ανα-
στολή, επιχείρηση λάσπης που 
υφίσταμαι εδώ και τρία χρόνια, 
με αποκλειστικό στόχο την κάμψη 

της πολιτικής μου δράσης. 
Κατανοώ το δημοσιογρα-
φικό ενδιαφέρον που προ-
καλεί μια καταγγελία ενός 
πολίτη κατά ενός πολιτι-
κού προσώπου έστω και 
για μια ιδιωτική διαφορά, 
όμως οφείλω να αναγνω-
ρίσω ότι το σύνολο των 
δημοσιογραφικών μέσων 
προσέγγισαν και παρουσί-
ασαν το θέμα με αντικειμε-
νικότητα και ψυχραιμία και 
κυρίως με σεβασμό προς 
την έγκυρη ενημέρωση 
των πολιτών. Όλα πλην 
ενός συγκεκριμένου δια-
δικτυακού μέσου της πό-
λης μας, το οποίο για μία ακόμη 
φορά επιδίδεται στην στοχευμένη 
και υποβολιμαία προσπάθεια σπί-
λωσης της τιμής και της υπόλη-
ψης μου μέσω ψευδών ειδήσεων 
και συκοφαντικών ισχυρισμών 
που επιχειρούν να κηλιδώσουν 
την πολιτική μου διαδρομή και 
να ανακόψουν την πολιτική μου 
πορεία, προδικάζοντας αρνητικά 
την εξέλιξη μιας ιδιωτικής διαφο-
ράς, υποκαθιστώντας την Δικαιο-
σύνη και δημιουργώντας συνθή-
κες «Κολοσσαίου».

Είναι γνωστό πλέον σε όλους 
τους πολίτες του Ν. Έβρου ότι 
αποτελώ στόχο του συγκεκριμέ-
νου μέσου αφ’ ης στιγμής εξεδή-
λωσα ενδιαφέρον ενασχόλησης 
με την Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού 

και αυτή η στοχοποίηση βαίνει 
συνεχώς εντονότερη μετά την 
επιτυχημένη πορεία της παρά-
ταξής της οποίας ηγούμαι, στις 
Εκλογές του 2019. Ως εκ τού-
του η νέα απόπειρα φθοράς της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο 
πρόσωπό μου και την παράταξη 
μας, δεν συνιστά έκπληξη. Άλ-
λωστε, έχω ήδη προσφύγει στη 
Δικαιοσύνη τέσσερις φορές ενα-
ντίον του συγκεκριμένου μέσου 
ζητώντας την αποκατάσταση της 
τιμής και της υπόληψης μου και 
την επανόρθωση των προσβλη-
τικών και συκοφαντικών δημοσι-
ευμάτων, αναμένοντας τον χρόνο 
εκδίκασης από τα αρμόδια δικα-
στήρια (ποινικά και αστικά).

Οι διαπιστώσεις αυτές δεν 
είναι αυθαίρετες και υπερβολι-

κές καθώς επιβεβαι-
ώνονται τόσο από 
το περιεχόμενο των 
δημοσιευμάτων του 
συγκεκριμένου μέ-
σου όσο και από τους 
υβριστικούς και συ-
κοφαντικούς χα-
ρακτηρισμούς που 
εκτοξεύονται για το 
πρόσωπό μου κα-
θώς επίσης και από 
την συχνότητα και 
το ύφος των αναρ-
τήσεων. Το σχέδιο 
αυτό πολιτικής εξό-
ντωσης μου, δεν θα 
άφηνε ανεκμετάλ-

λευτο το περιστατικό της 11ης 
Οκτωβρίου με την συμπολίτισ-
σα μου, για μικροπολιτικούς λό-
γους, προκειμένου το συγκεκρι-
μένο μέσο και ο δημοσιογράφος 
που το διαχειρίζεται να ανταπο-
κριθεί στην αποστολή δολοφο-
νίας χαρακτήρα που έχει αναλά-
βει, που δεν είναι άλλη από την 
δυσφήμιση της προσωπικότητας 
μου στην κοινή γνώμη. Ερωτή-
ματα προκαλεί βέβαια το «συ-
μπτωματικό γεγονός» ότι ο ιδιο-
κτήτης του συγκεκριμένου μέσου 
συνδέεται επαγγελματικά με την 
Διοίκηση της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας Θράκης, η 
οποία με υπογραφή Περιφερει-
άρχη, του έχει αναθέσει από το 
2020 επίσημα, έργο “Υποστηρι-

κτικών υπηρεσιών προς την Πε-
ριφέρεια ΑΜΘ για την ορθή και 
συντονισμένη προβολή και δημο-
σιότητα των δραστηριοτήτων του 
Περιφερειάρχη που σχετίζονται 
με το πρόγραμμα Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη 2021-2022», 
με διάρκεια 32 μηνών και αμοιβή 
48.000 ευρώ.

Με τα ως άνω δεδομένα επι-
θυμώ να καταστήσω σαφές προς 
πάσα κατεύθυνση ότι η πορεία 
της παράταξής μας και εμού προ-
σωπικά προς τις Εκλογές του 
2023 παραμένει σταθερή και 
αταλάντευτη. Γνωρίζουμε πλέον 
όλοι πολύ καλά την εκπεφρασμέ-
νη πρόθεση συγκεκριμένων προ-
σώπων και κέντρων να ναρκοθε-
τήσουν τον δρόμο μας, ωστόσο 
έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι και 
αυτή όπως και οι προηγούμενες 
απόπειρες ανακοπής της πορείας 
μας θα πέσει στο κενό και δεν θα 
κάμψει το υψηλό φρόνημά μας.

Εγώ προσωπικά συνεχίζω να 
πορεύομαι με τις ίδιες αξίες, με 
εντιμότητα και απόλυτη διαφά-
νεια, με ακλόνητη την εμπιστο-
σύνη μου στη Δικαιοσύνη για να 
απομονώσω τους κοινούς συ-
κοφάντες και τους υποκινητές 
τους και όσους πιστεύουν ότι η 
πολιτική μπορεί να καθορίζεται 
με όρους παραγωγής λάσπης και 
συκοφαντικής εξόντωσης των 
αντιπάλων.

Χριστόδουλος Τοψίδης

Στοχοποίηση και σχέδιο πολιτικής εξόντωσής του, 
καταγγέλλει ο Χριστόδουλος Τοψίδης
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου 
αναφέρεται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα που με 
αφορμή την “ιδιωτική διαφορά” του με μεσίτρια 
της περιοχής, υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη και 
δημιουργεί συνθήκες «Κολοσσαίου» 
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Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου 
από την απώλεια της αείμνηστης Φώφης 
Γεννηματά, αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Έβρου του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε 
το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης αλλά και το κέντρο υγείας 
Φερών. Συναντήθηκαν με τον διοικητή και 
υποδιοικητή του Π.Γ.Ν.Α., το σωματείο ερ-
γαζόμενων του νοσοκομείου αλλά και με 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Κ.Υ.

Κατά τις συναντήσεις τους τα μέλη του 
ΠΑΣΟΚ , θέλησαν να ακούσουν τα προβλή-
ματα που υπάρχουν, να τα καταγράψουν, ενώ 
σημείωσαν την ανάγκη στήριξης του ΕΣΥ, 
ενός δημοσίου συστήματος υγείας. 

Σε ανακοίνωσή της το ΠΑΣΟΚ Έβρου 
αναφέρει τα εξής:  

«Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο 
Π.Γ.Ν.Α αλλά και στο κέντρο υγείας Φερών. 
Αφορμή στάθηκε η συμπλήρωση ενός χρό-
νου από την απώλεια της αείμνηστης Φώ-
φης Γεννηματά που πέρα από μια πραγματική 
αγωνίστρια της ζωής, έδωσε τα πάντα για 
την στήριξη του ΕΣΥ που οραματίστηκε και 
έχτισε ο αείμνηστος πατέρας της Γιώργος.

Συναντηθήκαμε με τον διοικητή και υπο-
διοικητή του Π.Γ.Ν.Α., το σωματείο εργαζό-
μενων του νοσοκομείου αλλά και με ιατρι-
κό και νοσηλευτικό προσωπικό στο κέντρο 
υγείας Φερών.

Διαπιστώθηκαν τα πολύ μεγάλα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αλλά και το 
ποσό σημαντική ήταν η συμβολή του στην 
περίοδο της πανδημίας. Υποχρηματοδότη-

ση, υποστελέχωση, κινητικότητα προσωπι-
κού αλλά και ο υγειονομικός χάρτης είναι 
μερικά από τα πολύ σοβαρά ζητήματα του 
νοσοκομείου. 

Το ΠΑΣΟΚ, από όταν ξεκίνησε να στήνεται 
το ΕΣΥ, οραματίζονταν ένα κοινωνικά δίκαιο 
και προσβάσιμο σύστημα για την κοινωνία. 
Χωρίς διακρίσεις και με άριστες υπηρεσίες 
για τον λαό. Για αυτό θα συνεχίσει να πα-
λεύει καθημερινά.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Γενι-
κό διευθυντής του ΠΑΣΟΚ Νίκο Σαλαγιάν-
νη αλλά και τον Γραμματέα της ΚΠΕ Ανδρέα 
Σπυρόπουλο που ανταποκρίθηκαν θετικά 
και άμεσα στην κάλυψη κάποιων προϊόντων 
πρώτης ανάγκης στο κέντρο υγείας Φερών».

Στο ΠΓΝΑ και το Κέντρο Υγείας 
Φερών αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗΣ 
ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ  

Τα στελέχη του συναντήθηκαν με τη 
διοίκηση και το προσωπικό, κατέγραψαν 
προβλήματα, σημείωσαν την ανάγκη 
στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας 

Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ Έβρου από την επίσκεψή του στη διοίκηση του ΠΓΝΑ

Η Διαχείριση των αδέσποτων ζώ-
ων συντροφιάς είναι ένα σημαντικό 
πρόβλημα της καθημερινότητας που 
αφορά όλους τους συμπολίτες του 
Δήμου μας, καθώς και όσους επι-
σκέπτονται την περιοχή μας. Τόσο 
ο Δήμος, ως βασικός πυλώνας υλο-
ποίησης του Νόμου περί προστασίας 
των ζώων, όσο και οι φιλόζωοι συ-
μπολίτες μας (οργανωμένοι και μη) 
καθώς και άλλες αρμόδιες Κρατι-
κές Υπηρεσίες, οφείλουν να συνερ-
γαστούν από κοινού για τον έλεγχο 
αυτού του τόσο σοβαρού προβλήμα-
τος. Είναι γεγονός ότι τα όσα βήματα 
έχουν γίνει από πλευράς της δημοτι-
κής αρχής είναι αποσπασματικά και 
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, τόσο 
στο πολεοδομικό συγκρότημα όσο 
και στους οικισμούς του Δήμου μας. 

Θα πρέπει άμεσα και χωρίς κα-
θυστερήσεις να παρθούν επί πλέον 
τα εξής μέτρα: 

Α. Αλλαγή της τακτικής των τρί-
μηνων συμβάσεων με τους Κτηνιά-
τρους της πόλης, τόσο στην χρονική 
τους διάρκεια (σε κάθε περίπτωση 

μεγαλύτερη του έτους), όσο και 
στους όρους αυτής. 

Β. Πλήρη αναδιοργάνωση των 
τμημάτων του Δήμου που διαχειρί-
ζονται το θέμα των αδέσποτων. Για 
π.χ.το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις απαραίτητες  προ-
διαγραφές και ο οδηγός του να δι-
αθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση, 
με σκοπό την περισυλλογή των αδέ-
σποτων ζώων για κτηνιατρικό έλεγ-
χο, σήμανση και επανένταξή τους 
στο φυσικό τους περιβάλλον. Κα-
θοριστικής σημασίας το θέμα των 
οργανωμένων στειρώσεων, καθώς 
και η εφαρμογή του Προγράμματος 
«ΑΡΓΟΣ», με ειδική μέριμνα σε ποι-
μνιοστάσια και κτηνοτροφικές μονά-
δες. Συνεχείς έλεγχοι της Δημοτικής 
Αστυνομίας από επίσης εκπαιδευμέ-
νο προσωπικό, καθόλη την διάρκεια 
της εβδομάδας, επιβολή διοικητικών 
προστίμων και καταγραφή των αδέ-
σποτων στην ειδική ηλεκτρονική βά-
ση του Δήμου.

Γ. Ουσιαστική και οργανωμένη κα-
μπάνια σε σταθερή βάση για την υι-

οθεσία αδέσποτων ζώων, με ειδικά 
κίνητρα και με συνεχή ενημέρωση-
ανανέωση της σχετικής ιστοσελίδας 
του Δήμου.

Δ. Οργανωμένη δράση ενημέρω-
σης στα σχολεία με βιωματικά προ-
γράμματα, ώστε να αναπτυχθεί η 
φιλοζωική κουλτούρα της νέας γε-
νιάς, με παράλληλες επισκέψεις στο 
Δημοτικό Καταφύγιο. 

Ε. Έναρξη ενημερωτικής καμπά-
νιας σχετικά με τα αδέσποτα για την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών ,αλ-
λά και για την υπενθύμιση των υπο-
χρεώσεων που έχουν οι ιδιοκτήτες 
των δεσποζόμενων για τη διατήρηση 
της ευζωίας των κατοικίδιων αλλά 
και τη διατήρηση της καθαριότητας 
της πόλης.

Στ. Συνεργασία του Δήμου με το-
πικά φιλοζωικά σωματεία και εθε-
λοντές που έχουν αποδεδειγμένα 
εμπειρία και αγάπη για τα ζώα, ιδι-
αίτερα δε με την πενταμελή επιτρο-

πή. Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 
εκπαίδευση, επιμόρφωση και προα-
γωγή της Φιλοζωίας.

Ζ. Διαδημοτική υποστηρικτική συ-
νεργασία με τον Δήμο της Σαμο-
θράκης.                                          

Μόνο με στοχευμένα μέτρα και 
ουσιαστικές δράσεις, θα μπορέσει να 
αντιστραφεί η σημερινή κατάσταση 
που επικρατεί σε ολόκληρο τον Δή-
μο της Αλεξανδρούπολης και φτά-
νει ενίοτε σε κρούσματα επιθετικών 
αδέσποτων ζώων, ενώ όχι σπάνια 
εμφανίζονται και αντικοινωνικές συ-
μπεριφορές από ασυνείδητους, όπως 
η τοποθέτηση δηλητηριασμένων δο-
λωμάτων (φολών), που θέτουν σε 
κίνδυνο την ζωή όχι μόνο ζώων συ-
ντροφιάς, αλλά και ανθρώπων. Αν 
θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε 
τον τίτλο «η πόλη της ευζωίας» και 
να ενισχύσουμε την τουριστική εικό-
να της περιοχή μας θα πρέπει όλοι 
μαζί να ασχοληθούμε σοβαρά με το 
θέμα το οποίο αποτελεί δείγμα πο-
λιτισμού και παίζει πρωταρχικό ρόλο 
στην ποιότητα της ζωής μας. 
1. Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
2. Ευάγγελος Μυτιληνός
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Μιχαηλίδης-Μυτιληνός: «Προτάσεις και μέτρα για τη διαχείριση 
των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης»

Η Διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της καθημερινότητας 
που αφορά όλους τους συμπολίτες του Δήμου
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Στο χωριό Σπήλαιο της Δ.Ε. 
Τριγώνου του Δήμου Ορεστιά-
δας, έλαβε χώρα η πρώτη συ-
νέντευξη τύπου για την πα-
ρουσίαση του Συνδυασμού 
«Δημοτική Επαναφορά», ενό-
ψει των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών της 8ης/10ου/2023.

Ο επικεφαλής της κ. Χρή-
στος Καζαλτζής απευθυνόμε-
νος στους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ του Νομού, τόνισε ότι το 
Τρίγωνο δεν επιλέχτηκε τυχαία 
για την έναρξη του προεκλο-
γικού αγώνα, καθώς αποτελεί 
– όπως το χαρακτήρισε – το 
Καστελόριζο της ηπειρωτικής 
Ελλάδας!

Ανέφερε ότι η παρουσία, η 
αγωνία και οι προτάσεις τις 
παράταξης, δεν έλειψαν ούτε 
στιγμή ακόμα και μετά την πα-
ραίτησή της από το δημοτικό 
συμβούλιο, για λόγους αρχής.

Προέβη σε παρουσίαση του 
νέου εμβλήματος και αναφέρ-
θηκε στη δημιουργία ιστοσε-
λίδας (εντός του μήνα), όπου 
θα αναρτώνται τα σκέλη του 
προγράμματος, η παρουσίες 

των μελών του Συνδυασμού, 
τα βιογραφικά των υποψηφί-
ων και θα επιδιώκεται η αλ-
ληλεπίδραση με τους πολίτες.

Κατόπιν αναφέρθηκε στις 
αρχές και τις επιδιώξεις του 
Συνδυασμού, όπως: Η επανα-
φορά αξιών, η ισότιμη αντιμε-
τώπιση όλων των πολιτών και 
επαγγελματιών του δήμου χω-
ρίς αποκλεισμούς και ρεβανσι-
σμούς, η ομαδικότητα, η δια-
δραστικότητα και η αξιοποίηση 
των προτάσεων των πολιτών.

Στη συνέχεια κατέθεσε τους 
άξονες που θέτει ως προτε-
ραιότητα, οι οποίοι επιγραμ-
ματικά είναι: 

1) Καθημερινότητα των πο-
λιτών (δρόμοι, φωτισμός, πε-
ζοδρόμια, καθαριότητα, νε-
κροταφεία χωριών και πόλης, 
συγκοινωνία κλπ).

 2) Ανέγερση γηροκομείου 
– χώρου διημέρευσης και φρο-
ντίδας ηλικιωμένων, στη δημο-
τική ενότητα Τριγώνου.

 3) Δράσεις που στοχεύουν 
σε προσέλκυση επισκεπτών 
(αγροτουρισμός, θρησκευτι-

κός τουρισμός κ.α.). 
4) Πανεπιστήμιο. 
5) Στήριξη αγροτικού κό-

σμου (οδοποιία, διαδημοτικές 
επαφές προώθησης τοπικών 
προϊόντων). 

6) Ενεργοποίηση του θε-
σμού του ̈ Συμπαραστάτη του 
δημότη και των επιχειρήσεων¨. 

7) Καταγραφή μηχανημά-
των του δήμου, με πρόθεση 
την επιστροφή ορισμένων 
βασικών εξ’ αυτών στις έδρες 
των πρώην δήμων, για την 
άμεση εξυπηρέτηση των ανα-
γκών των πολιτών και

8) Ενίσχυση του τμήματος 
προγραμματισμού του δήμου, 
με ανθρώπινο δυναμικό. 

Ακολούθως το λόγο πήραν 
ορισμένοι υποψήφιοι δημο-
τικοί σύμβουλοι, δίνοντας το 
στίγμα τους, καθώς ανέλυσαν 
τους λόγους που τους έκαναν 
να συνταχθούν με τη ¨Δημο-
τική Επαναφορά¨. 

Τα είκοσι πρώτα 
ονόματα των 
υποψηφίων, είναι:
• ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙ-

ΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
• ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
• ΝΤΕΦΟΥΔΗ ΜΑΡΘΑ ΙΔΙΩ-

ΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
• ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Δ/ντης 
ΓΕ.Λ. Δικαίων)

• ΜΗΝΑ ΦΑΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
• ΝΑΖΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥ-

ΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΟΣ

• ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 
(ΡΑΦ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΣ

• ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

• ΣΟΥΚΟΥΛΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΥΠΑ 
(πρώην ΟΑΕΔ)

• ΠΟΤΣΟΛΙΔΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥ-
ΛΙΑ (ΖΟΥΜΠΙ) ΙΔ. ΥΠΑΛ-

ΛΗΛΟΣ
• ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥ-
ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

• ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
(ΑΤΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

• ΝΙΣΟΥΔΗ ΤΡΙΑΔΑ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΡΙΑ

• ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕ-
ΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

• ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΣΑΡΑΝΤΩ ΟΙ-
ΚΙΑΚΑ

• ΠΕΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

• ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥ-
ΡΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ

• ΓΟΓΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

• ΠΕΤΡΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑ-
ΤΑΣΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΣ

• ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Και νέοι υποψήφιοι
Την Κυριακή ανακοινώθη-

καν άλλοι πέντε υποψήφιοι 
οι οποίοι «συστρατεύονται 
στον αγώνα της ¨ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ¨ για την 
νίκη στο δήμο Ορεστιάδας, 
στις αυτόδιοικητικές εκλογές 
της 8ης/10ου/2023»

Τα ονόματά τους είναι:
1. Ζαμπουνίδης Ιωάννης, 

πρώην εφοριακός υπάλλη-
λος,  πολιτικός μηχανικός, ερ-
γαζόμενος στην τοπογραφι-
κή υπηρεσία Ορεστιάδας, νυν 
περιφερειακός σύμβουλος.

2. Νικολούδη Χρύσα, ιδιω-
τική υπάλληλος και φοιτήτρια 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης.

3. Μπράτσας Νικόλαος, 
απόστρατος Συνταγματάρ-
χης του Ελληνικού Στρατού.

4. Σερλέτης Παναγιώτης, 
αγρότης.

5. Τσολακίδης Άγγελος, 
Ελεύθερος επαγγελματίας.

Από το Σπήλαιο Τριγώνου ξεκίνησε 
ο προεκλογικός αγώνας 
της «Δημοτικής Επαναφοράς»

ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ            

Ο επικεφαλής της Χρήστος Καζαλτζής 
αναφέρθηκε στις αρχές και τις επιδιώξεις 
του Συνδυασμού, ενώ ανακοίνωσε ήδη 25 
ονόματα υποψηφίων

Στις αρχές Νοεμβρίου μοιάζει να 
«κλειδώνει» η εφαρμογή του Fuel Pass 
3, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέ-
λαιο κίνησης, με επιδότηση απευθείας 
στην αντλία και τα ίδια κριτήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που με-
τέδωσε ο ΣΚΑΪ, η αυξημένη ροή εσό-
δων, περίπου 500 εκατ. ευρώ, φαίνεται 
να δίνει τον απαιτούμενο δημοσιονο-
μικό χώρο για μια επιπλέον τρίμηνη 
παρέμβαση αν και πριν από έναν μή-
να ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας δήλωνε ότι δεν είναι προ-
τεραιότητα για την κυβέρνηση η χορή-
γηση Fuel Pass 3.

Συγκεκριμένα, για το Fuel Pass 3 
εξετάζεται το εξής σενάριο για τη βεν-
ζίνη:

- Για τα ΙΧ: από 65-85 ευρώ
- Για μοτοσικλέτες: 45-55 ευρώ
Τα ποσά θα αφορούν κατανάλωση 

τριών μηνών με εισοδηματικό κριτή-
ριο έως 30.000 ευρώ + 3.000 ευρώ 
για κάθε τέκνο.

Σύμφωνα πάντα με τον ΣΚΑΪ, θα 
υπάρχει ξανά το μπόνους των 15 ευρώ 
για συναλλαγή με άυλη κάρτα. Υπενθυ-
μίζεται ότι η εναλλακτική -χωρίς μπό-
νους- είναι η κατάθεση σε τραπεζικό 
λογαριασμό.

Το diesel κίνησης
Σημειώνεται ότι η επιδότηση στο 

πετρέλαιο κίνησης -εφόσον οι τιμές 
συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω της 
κρίσης στο ουκρανικό- έχει ουσιαστι-
κά προαναγγελθεί, αρχικά από τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Ο πρωθυπουργός, από το βήμα της 
Βουλής, είχε δηλώσει ότι «οι αυξήσεις 
στο diesel έχουν επίπτωση στην εφο-
διαστική αλυσίδα» διαβεβαιώνοντας 
ότι η κυβέρνηση μετράει τις δυνατό-
τητες «και θα δούμε αν μπορούμε να 
εξαγγείλουμε κάτι και για το diesel 
κίνησης».

Η κυβέρνηση φαίνεται ότι θα προ-
χωρήσει άμεσα, ίσως από τις αρχές 
Νοεμβρίου, σε επιδότηση, τόνισε στον 
ΣΚΑΪ ο πρόεδρος των Πρατηριούχων - 
Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Πα-
παγεωργίου. Αυτό που δεν έχει ακόμα 
επιβεβαιωθεί είναι αν η επιδότηση για 

το πετρέλαιο κίνησης θα είναι στα 15 
λεπτά το λίτρο, ως ίσχυε δηλαδή, ή αν 
θα φτάσει τα 20 - 25 λεπτά, σύμφωνα 
με ένα σενάριο που φέρεται ότι εξέτα-
ζε το οικονομικό επιτελείο.

Το πιθανότερο σενάριο για την επι-
δότηση στην αντλία για το πετρέλαιο 
κίνησης είναι τα 15 λεπτά.

Την επόμενη εβδομάδα η 
απόφαση

Ερωτηθείς σχετικά, ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος 
Σκυλακάκης δήλωσε ότι η απόφαση 
για την επαναφορά της επιδότησης 
πετρελαίου κίνησης στην αντλία θα 
ληφθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, δη-
λαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο κ. 
Σκυλακάκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 
100.3, εάν ληφθεί σχετική απόφαση 
για την επιδότηση του πετρελαίου κίνη-
σης, θα εφαρμοστεί από τον Νοέμβριο.

Σχετικά με το ενδεχόμενο νέων 
παροχών, ο αναπληρωτής υπουργός 
διαβεβαίωσε ότι εάν υπάρξει δημο-
σιονομικός χώρος, στη βάση των δη-
μοσιονομικών στόχων που έχει θέσει 
η κυβέρνηση, θα χρησιμοποιηθεί. Ξε-

καθάρισε πάντως, ότι για φέτος υπάρ-
χουν λίγα περιθώρια.

Η καταχώριση λάθος στοιχείων
Για το Fuel Pass, ο κ. Παπαγεωργί-

ου τόνισε ότι «χρειάζεται μεγάλη προ-
σοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων. 
Στο πρώτο Fuel Pass είχαμε ένα στα 
τρία λάθη, στο 2 είχαμε ένα στα πέντε, 
είναι μεγάλο ποσοστό», εξήγησε ο κ. 

Παπαγεωργίου.
 «Η κυβέρνηση απέδειξε στη διάρ-

κεια της κρίσης ότι παρεμβαίνει συνε-
χώς χωρίς να έχουμε δημοσιονομικό 
εκτροχιασμό, νομίζω ότι όπου αλλού 
χρειάζεται θα παρέμβει το έχει απο-
δείξει» σχολίασε ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης
Dikaiologitika.gr

Σενάριο για Fuel Pass 3 σε ΙΧ και δίκυκλα 
Kαι επιδότηση για το 
Diesel τον Νοέμβριο

Από την παρουσίαση των 20 πρώτων ονομάτων του συνδυασμού 
«Δημοτική Επαναφορά» από τον επικεφαλής Χρήστο Καζαλτζή
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Με θετικό πρόσημο ολο-
κληρώθηκε για τα καταστήμα-
τα του καφέ και της εστίασης 
το φετινό καλοκαίρι στην Αλε-
ξανδρούπολη, αν και ο τουρι-
σμός ξεκίνησε στα μέσα Ιου-
λίου.

«Ήταν ένα καλό καλοκαίρι 
μικρό σε διάρκεια στην περι-
οχή μας το πρόσημο ήταν θε-
τικό χωρίς αυτό ωστόσο να 
αποτυπώνεται και στο οικο-

νομικό κομμάτι καθώς η πολ-
λή μεγάλη αύξηση που είχα-
με δεχτεί το καλοκαίρι στο 
ρεύμα αλλά και στις πρώτες 
ύλες δεν άφησε να αποτυπω-
θεί αυτή η ζήτηση στα οικο-
νομικά στοιχεία κάθε επιχείρη-
σης,» ανέφερε μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόεδρος 
της Ενωσης καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και συναφών επαγγελμάτων 

Εβρου κ. Νίκος Γεωργιάδης.
Ο κ. Γεωργιάδης υποστή-

ριξε πως μετά τη διπλή κρί-

ση οικονομική και υγειονομική 
υπάρχουν σήμερα επαγγελμα-
τίες που είναι στα όρια τους 

και οι οποίοι άφησαν πίσω τις 
υποχρεώσεις τους για να μπο-
ρέσουν να λειτουργήσουν τα 

καταστήματα τους, ενώ επι-
κρατεί φόβος το τι θα γίνει 
τον χειμώνα με τις αυξήσεις 
που θα υπάρχουν ειδικά στις 
καταναλώσεις ρεύματος.

«Μέχρι τέλος Οκτωβρίου 
καθώς μεσολαβεί και το τρι-
ήμερο της 28ης θα το παλέ-
ψουμε,» σημειώνει ο κ. Γεωρ-
γιάδης τονίζοντας πως «απ 
εκεί και πέρα είναι αρκετοί αυ-
τοί οι οποίοι συζητούν αν θα 
λειτουργήσουν τον χειμώνα ή 
αν θα κλείσουν για να ανοί-
ξουν και πάλι την Άνοιξη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αρ-
χές Νοεμβρίου τα Διοικητικά 
Συμβούλια είκοσι Σωματεί-
ων Πανελλαδικά αναμένεται 
να συναντηθούν στον Βόλο 
προκειμένου να χαράξουν 
μια κοινή γραμμή στα θέμα-
τα που τους απασχολούν με 
βασικότερο αυτό την αύξηση 
στο ρεύμα έτσι ώστε να προ-
γραμματίσουν τις επόμενες κι-
νήσεις τους.

Αλεξανδρούπολη: Σκέψεις για κλειστά 
cafe και εστιατόρια το χειμώνα

ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ 
ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΥΡΙΩΣ 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ              

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε για τα 
καταστήματα του καφέ και της εστίασης 
το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή

Σε δύο συλλήψεις, ενός αλλοδα-
πού κι ενός ημεδαπού προχώρησε 
η Αστυνομία στον Έβρο.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελή-
φθη στις 21-10-2022 το πρωί στην 
Εθνική Οδό Αρδανίου – Ορμενίου, 
από αστυνομικούς του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού ένας 
αλλοδαπός, διότι εντοπίσθηκε να 
οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερού-
μενος άδειας ικανότητας οδήγη-
σης, ενώ για το όχημα διαπιστώ-
θηκε ότι έχει δηλωθεί κλοπή την 

18-10-2022 σε αστυνομική υπη-
ρεσία της Αττικής. Κατασχέθηκε το 
παραπάνω όχημα. Την προανάκρι-
ση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα 
Τυχερού.

Στη δεύτερη περίπτωση, το με-
σημέρι της ίδιας ημέρας,  από αστυ-
νομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του 
Αστυνομικού Τμήματος Αλεξαν-
δρούπολης συνελήφθη ένας ημε-
δαπός, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο για το οποίο διαπι-
στώθηκε ότι έχει δηλωθεί υπεξαίρε-
ση την 19-10-2022 σε αστυνομική 
υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Κατα-
σχέθηκε το παραπάνω όχημα. Την 
προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυν-
ση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

Σε δύο διαφορετικές 
περιπτώσεις που 
εξιχνίασε η Αστυνομία “Όχι άλλη κοροϊδία και εμπαιγμός 

για τους εργαζόμενους του «Βοήθεια 
στο Σπίτι» – Ο πολυετής εγκλωβισμός 
τους δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο!

Τώρα να μετατραπούν οι συμβά-
σεις σε αορίστου χρόνου χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις και να ενισχυθεί η 
υπηρεσία.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
είναι μια υπηρεσία που στήθηκε πριν 20 
χρόνια με τον συνηθισμένο τρόπο του 
προσωρινού μέτρου, με ορισμένο χρόνο 
λειτουργίας ανάλογα με τις χρηματο-
δοτήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Και υπάρχει λόγος που γίνεται έτσι. Ο 
λόγος είναι για να μην έχουν μονιμό-
τητα ούτε οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
ούτε οι εργαζόμενοι σ’ αυτές και όλοι 
να βρίσκονται σε ομηρία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα όλα 
αυτά τα χρόνια αποδείχθηκε χρησιμό-
τατο γι’ αυτό και η κοινωνία αναγνώ-
ρισε το ρόλο του και απαιτεί τη συνέ-
χισή του αλλά και οι εργαζόμενοι με 
τους αγώνες τους έχουν αναγκάσει το 
κράτος να μην μπορεί να κάνει πίσω. 
Μετά λοιπόν από 20 ολόκληρα χρό-
νια, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν 
σε κανονικές προσλήψεις και έγινε η 
Προκήρυξη 4Κ/2020 που καλούσε από 
μηδενική βάση την υποβολή δικαιολο-
γητικών από όλους τους ενδιαφερό-
μενους, αντί να προχωρήσει στη μονι-
μοποίηση των ήδη εργαζομένων που 
υπηρέτησαν το πρόγραμμα μέχρι τώ-
ρα και να προκηρύξουν τις θέσεις που 
υπολείπονται. Διαχωρίζουν έτσι τους 
ήδη εργαζόμενους σε δυο κατηγορίες 
ανάλογα με την προϋπηρεσία με συ-
νέπεια το 1/3 να κινδυνεύει να χάσει 

τη δουλειά του. Αυτή η άδικη συμπε-
ριφορά του κράτους βαρύνει όλες τις 
κυβερνήσεις της 20ετίας. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ- 
ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κλπ όλα αυτά τα 
κόμματα που κυβέρνησαν έχουν το ίδιο 
μερίδιο ευθύνης γι’ αυτή τη εξοργιστική 
αντιμετώπιση των εργαζομένων. Το ίδιο 
υπεύθυνες είναι και οι δημοτικές αρχές 
που συντήρησαν και υλοποίησαν αυτή 
τη πολιτική μέχρι σήμερα.

Θυμίζουμε πως πολλές φορές έμε-
ναν για μήνες απλήρωτοι, μέσα στην 
αγωνία για την ανανέωση των συμβά-
σεών τους, παρέχοντας την ίδια ώρα 
πολύτιμες υπηρεσίες σε ηλικιωμένους 
με ειδικά προβλήματα, ευπαθείς ομά-
δες, ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας 
για τη συναισθηματική στήριξη αλλά 
και την ιατρική φροντίδα και την ικα-
νοποίηση πρακτικών αναγκών διαβί-
ωσής τους. Ενώ η εργασία τους είναι 
χρήσιμη και πολύτιμη για την κοινω-
νία, με τα αποτελέσματα της προκή-
ρυξης 4Κ/2022 του ΑΣΕΠ πετιούνται 
στο δρόμο 163, ενώ επιπλέον η από-
φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
ακυρώνει την πρόσληψη άλλων 1100 

(περίπου το 1/3 των εργαζομένων), 
αφού δεν λαμβάνει υπόψη του την ει-
δική εμπειρία που έχουν ως εργαζό-
μενοι του προγράμματος. Αποτέλεσμα 
να κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του 
ένα μεγάλο πλήθος των εργαζομένων.

Καμία αυταπάτη και καμιά αναμονή! 
Η προκήρυξη όχι μόνο δεν καλύπτει 
τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπι-
κό, αλλά αποδείχτηκε και σε «φιάσκο»! 
Δεν κατοχυρώνει τις θέσεις εργασίας 
και φέρνει σε κάλπικη αντιπαράθεση 
εργαζόμενους του προγράμματος με 
συναδέλφους που δεν εργάζονται στο 
πρόγραμμα. Η λύση ήταν και είναι μία:

Μετατροπή των συμβάσεων από 
ορισμένου σε αορίστου χρόνου για 
όλους, πρόσληψη και νέου προσωπι-
κού.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Δήμος Ορεστιάδας Ζαλουφλής Κώ-

στας, Δήμος Σουφλίου Μιδάλκος Πα-
ναγιώτης,

Δήμος Αλεξανδρούπολης Δευτεραί-
ος Σάββας, Βλισίδης Γεράσιμος, Βαρ-
σαμάκης Χρήστος, Δραμανίδου Νίκη.”

“Καμία απόλυση – Μονιμοποίηση των 
εργαζομένων στο Βοήθεια Στο Σπίτι”
Κοινή ανακοίνωση των 
δημοτικών παρατάξεων 
της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Αλεξανδρούπολης-
Ορεστιάδας

Συνελήφθησαν στον 
Έβρο με κλεμμένα 
αυτοκίνητα από Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη
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Μετά τις επισκέψεις στη 
χώρα μας και στη Ρουμανία 
οι εταίροι του προγράμμα-
τος Erasmus+KA2 “Financial 
Literacy: a path to conscious 
consumerism” συναντήθηκαν 
από τις 3 ως τις 8 Οκτωβρίου 
στην πόλη Κομαρνό της Σλο-
βακίας. 8 μαθητές και 2 συνο-
δοί καθηγητές από το 3ο ΓΕΛ 
Αλεξανδρούπολης βρέθηκαν 
εκεί και μοιράστηκαν μοναδι-
κές στιγμές.

   Οι μαθητές είχαν την ευ-
καιρία να ξεναγηθούν στο σλο-
βακικό σχολείο και να πάρουν 
μέρος σε πλήθος δραστηριο-
τήτων που σχετίζονται με το 
πρόγραμμα. Παρουσίασαν το 
τραπεζικό σύστημα της χώρας 
μας και μοιράστηκαν με τους 
υπόλοιπους εταίρους στοιχεία 
της έρευνάς τους για το κό-
στος ζωής στην κάθε χώρα. 
Συμμετείχαν μάλιστα σε μια 
δραστηριότητα κατά την οποία 
έπρεπε να σκεφτούν πώς μπο-
ρούν να μειώσουν τα έξοδα 
ενός οικογενειακού προϋπο-
λογισμού, ώστε να ανταπεξέλ-
θουν στις ολοένα αυξανόμε-

νες οικονομικές ανάγκες της 
εποχής. Επίσης, παρακολού-
θησαν παρουσίαση μιας σλο-
βακικής οργάνωσης με θέμα 
τη βιώσιμη κατανάλωση και 
συγκεκριμένα τη «γρήγορη μό-
δα»(fast fashion), ένα θέμα 
προσφιλές στους εφήβους που 
τους προβλημάτισε ιδιαίτερα, 
και κάθε χώρα φύτεψε συμ-
βολικά ένα δέντρο στην αυλή 
του σχολείου.

   Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος, οι μαθητές επισκέφτη-
καν την πόλη Κρεμνίτσα, όπου 
ξεναγήθηκαν σε ένα από τα 
παλαιότερα νομισματοκοπεία 
της Ευρώπης, οπου εμαθαν τη 
διαδρομή δημιουργίας των νο-
μισμάτων, στο Μουσείο νομι-
σμάτων και στο χρυσωρυχείο 
της περιοχής. Βρέθηκαν στις 
στοές του ορυχείου και έμα-
θαν για τον τρόπο εξόρυξης 
κοιτασμάτων χρυσού και  άλ-
λες πληροφορίες για τη λει-
τουργία του μέσα στα χρόνια. 
Ακόμα, στην πρωτεύουσα της 
χώρας, Μπρατισλάβα, συμμε-
τείχαν σε εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα της Εθνικής Τράπεζας 

Σλοβακίας με θέμα την ιστορία 
του ευρώ και την πορεία έντα-
ξης των χωρών στην οικονο-
μική ένωση.

   Στο πλαίσιο της συνά-
ντησης, οι μαθητές γεύτηκαν 
την τοπική κουζίνα, περιηγή-
θηκαν στην κοντινή Βουδαπέ-
στη και συμμετείχαν σε κυνήγι 
θησαυρού με ποικίλες δραστη-
ριότητες και θέμα συναφές του 
προγράμματος στo ειδυλλια-
κό περιβάλλον της λίμνης Holt 
Vag. Τέλος, σε επίσημη τελε-
τή τους απονεμήθηκαν βεβαι-
ώσεις παρακολούθησης του 
προγράμματος, με τις οποίες 
θα εμπλουτίσουν τα βιογρα-
φικά τους. 

   Ήταν ομολογουμένως για 
όλους μια μοναδική εμπειρία. 
Μαθητές και καθηγητές αντάλ-
λαξαν σκέψεις, πέρασαν αξέ-
χαστες στιγμές και δέθηκαν με 
δεσμούς φιλίας! Επόμενη συ-
νάντηση, στην Πορτογαλία, το 

Φεβρουάριο του 2023.
Η παιδαγωγική ομάδα 

Erasmus +

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙA ΕΠΙΣΤΟ-
ΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΛΑ

Ευχαριστούμε την Κινημα-
τογραφική Λέσχη Αλεξ/πολης, 

δια της προέδρου της κ. Τερ-
ζούδη Σοφίας, για την υπο-
στήριξη της υλοποίησης των 
«Ημερών Erasmus» του 3ου 
ΓΕΛ Αλεξ/πολης.

Στο πλαίσιο των παραπάνω 
εκδηλώσεων, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες της Α΄ τάξης του 

σχολείου μας, παρακολούθη-
σαν τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 
2022 την ταινία «Οι Ροδακινιές 
του Αλκαράς» στο Δημοτικό 
Θέατρο της Αλεξανδρούπολης.
Η Δ/ντρια του 3ου ΓΕΛ  
Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη  
Τα μέλη της ομάδας  Erasmus

Στη Σλοβακία μαθητές του 3ου ΓΕΛ 
Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του «Erasmus»

EΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΚΟΜΑΡΝΟ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
ξεναγηθούν στο σλοβακικό σχολείο και να 
πάρουν μέρος σε πλήθος δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με το πρόγραμμα

Η καθιερωμένη πλέον «Γιορ-
τή Εθελοντών», που αποτελεί 
θεσμό έπειτα από τις μεγά-
λες αθλητικές διοργανώσεις 
στην Αλεξανδρούπολη, πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 
Οκτωβρίου 2022, στο Νομαρ-
χείο, στην πρωτεύουσα του 
Έβρου.

Ήταν η τιμητική εκδήλωση 
για τους 360 συμμετέχοντες, 
θεσμικά και ατομικά, αλλά πά-
νω από όλα εθελοντικά, στη δι-
εξαγωγή των αγώνων δρόμων 
πόλης RUN GREECE ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗ 2022 που διοργά-
νωσαν με μεγάλη επιτυχία και 
συμμετοχή ο ΣΕΓΑΣ, η Περι-
φερειακή Ενότητα Έβρου και ο 
Δήμος Αλεξανδρούπολης την 
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης τιμήθηκαν και έλαβαν 

έπαινο συμμετοχής όλοι οι εθε-
λοντές που έδωσαν το παρόν 
και συνέδραμαν στην ασφάλεια 
των διαδρομών και στην εξυ-
πηρέτηση των 1500 δρομέων 
που έλαβαν μέρος στη μεγάλη 
φθινοπωρινή αθλητική εκδή-
λωση της πόλης.

Στην εκδήλωση παρέστη-
σαν ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς, 
ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
Ιωάννης Ζαμπούκης, η εκπρό-
σωπος του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ 
ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονί-
ας - Θράκης Άννα Χωρινού, 
ο Υπεύθυνος Εθελοντών του 
Run Greece Αλεξανδρούπολης 
2022 Κωνσταντίνος Χαριτό-
πουλος, ο Αστυνόμος Αθανά-
σιος Ζούπης εκπροσωπώντας 
τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλε-
ξανδρούπολης και το Τμήμα 

Τροχαίας, ο Σημαιοφόρος Αθα-
νάσιος Πατλατζιάνης εκπρο-
σωπώντας το Κεντρικό Λιμε-
ναρχείο Αλεξανδρούπολης, ο 
Πρόεδρος του ΜΓΣ Εθνικός 
Αλεξανδρούπολης Αυγερινός 
Μεσινέζης, ο Τεχνικός Διευ-
θυντής του Δρομέα Θράκης 
Κωνσταντίνος Πατερόπουλος.

Οι φορείς που συμμετεί-
χαν εθελοντικά είναι: XII Μη-
χανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού 
«ΕΒΡΟΥ», Διεύθυνση Αστυνο-
μίας Αλεξανδρούπολης - Τμή-
μα Τροχαίας, Κεντρικό Λιμε-
ναρχείο Αλεξανδρούπολης, 
ΕΚΑΒ - Παράρτημα Αλεξαν-
δρούπολης, Γενικό Πανεπι-

στημιακό Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης, Σώμα Εθελοντών 
Νοσηλευτικής Περιφερειακού 
Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Αλεξανδρούπολης, 
Σώμα Εθελοντών Σαμαρει-
τών, Διασωστών και Ναυαγο-
σωστών του Περιφερειακού 
Τμήματος Κομοτηνής του Ελ-

ληνικού Ερυθρού Σταυρού, Ελ-
ληνική Ομάδα Διάσωσης - Πα-
ράρτημα Έβρου και Παράρτημα 
Ροδόπης, Περιφερειακό Τμή-
μα Θράκης του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, 
Σύνδεσμος Κριτών Κλασικού 
Αθλητισμού Θράκης, Πρωτο-
δικείο Αλεξανδρούπολης, Δι-
αχειριστή Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας Παράρτημα Αλεξανδρούπο-
λης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευση Έβρου, Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση 
Έβρου, Μουσικογυμναστικός 
Σύλλογος Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης, Δρομέας Θράκης, 
Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων 
με Αναπηρία Αλεξανδρούπο-
λης «ΚΟΤΙΝΟΣ», Moto Club 
Alexandroupolis «ΟΙ ΑΓΡΙΑ-
ΝΕΣ», 1ο Επαγγελματικό Λύ-
κειο Αλεξανδρούπολης, Μει-
ονοτικό Σχολείο Σαπών, 2ο 
Σύστημα Προσκόπων Αλεξαν-
δρούπολης, Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Λαδιωτών, Ομάδα Εθε-
λοντών Αλεξανδρούπολης.

Γιορτή Εθελοντών Run Greece Αλεξανδρούπολης 2022

360 εθελοντές συνέδραμαν στην επιτυχία 
του και τιμήθηκαν από τον ΣΕΓΑΣ την Π.Ε. 
Έβρου και το Δήμο Αλεξανδρούπολης
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της Κικής 
Ηπειρώτου 

Με την προσθήκη στον 
τίτλο του του ονόματος της 
Ελένης Φιλιππίδη, της λαο-
γράφου με την πλούσια πο-
λιτιστική και κοινωνική δρά-
ση στην Αλεξανδρούπολη και 
τον Έβρο, τιμά τη σημαντι-
κή αυτή προσωπικότητα και 
την προσφορά της στον τόπο 
μας το 5ο Ημερήσιο Γυμνά-
σιο Αλεξανδρούπολης.

Πρόκειται για μία διαδι-
κασία που ξεκίνησε από την 
προηγούμενη σχολική χρο-
νιά, η οποία επισφραγίστηκε 
με την απόφαση του Συλλό-
γου Διδασκόντων του σχο-
λείου πριν λίγους μήνες. Στο 
κάλεσμα του Γυμνασίου για 
την μετονομασία του, υπο-
βλήθηκαν συνολικά 38 προ-
τάσεις που αφορούσαν 26 
προσωπικότητες. Οι υποψη-
φιότητες τέθηκαν σε ηλε-
κτρονική ψηφοφορία στην 
οποία συμμετείχαν 157 μέ-
λη της σχολικής κοινότητας 
και στη συνέχεια, μετά από 
μυστική ψηφοφορία, προέ-
κυψε το όνομα της Ελένης 
Φιλιππίδη. Τη μετονομασία 
του σχολείου από «5ο Ημε-
ρήσιο Γυμνάσιο Αλεξανδρού-
πολης» σε «5ο Ημερήσιο Γυ-
μνάσιο Αλεξανδρούπολης 
–Ελένη Φιλιππίδη» ενέκρινε 
ομόφωνα και η Σχολική Επι-
τροπή Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης.

Να σημειωθεί πως στην 
περιοχή μας αρκετά σχολεία 
έχουν προσθέσει ονόματα 
σημαντικών προσωπικοτή-
των στον τίτλο τους, όπως το 
3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπο-
λης – Δόμνα Βισβίζη, το 4ο 
Δημοτικό Σχολείο  Αλεξαν-
δρούπολης - Χρόνης Αηδο-
νίδης, 1ο Γυμνάσιο Αλεξαν-
δρούπολης – Λεονταρίδειο, 
4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρού-
πολης - Θεόδωρος Κάστα-
νος κλπ.

Ποια ήταν η Ελένη 
Φιλιππίδη

Η Ελένη Φιλιππίδη, αν 
και δεν ήταν Θρακιώτισσα, 
αγάπησε τη Θράκη. Γεννήθη-
κε το 1917 στη Θεσσαλονί-
κη, ωστόσο η καταγωγή της 
ήταν από τη Σιάτιστα Μακε-
δονίας. Κόρη του εμπόρου 

Γεώργιου Κωτούλα και της 
Θεοδώρας, σπούδασε στο 
Διδασκαλείο Θηλέων Θεσ-
σαλονίκης και ήταν διπλω-
ματούχος του Μακεδονικού 
Ωδείου, στο βιολί. Πήρε μα-
θήματα σχεδίου από το ζω-
γράφο Πολύκλειτο Ρέγκο 
και δούλεψε με τον καθη-
γητή Φιλοσοφίας, στο Πανε-
πιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 
Αβροτέλη Ελευθερόπουλο, 
ως στενογράφος των παρα-
δόσεων του. Στα πρώτα νεα-
νικά της χρόνια είχε την τύχη 
να γνωρίσει ξεχωριστές προ-
σωπικότητες, που την επηρέ-
ασαν βαθιά στις πνευματι-
κές της αναζητήσεις και την 
βοήθησαν να διαμορφώσει 
το δικό της πρόσωπο και τα 
ενδιαφέροντα της. Η παρα-
κολούθηση των παραδόσε-
ων του λαογράφου Στίλπωνα 
Κυριακίδη, στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και η φιλία της 
με την Αγγελική Χατζημιχάλη, 
υπήρξαν καθοριστικοί σταθ-
μοί στη λαογραφική της πο-
ρεία. Άσκησε το επάγγελμα 
της ξεναγού ενώ παράλλη-
λα ταξίδευε σε πολλά μέρη 
της Ελλάδος. Έφυγε από τη 
ζωή το 1994.

Προσωπική ζωή
Το 1940, ενώ εργαζόταν 

ως στενογράφος στο Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο, γνώρισε 
τον Γιώργο Φιλιππίδη και 
στις 11 Ιανουαρίου του ίδιου 
έτους, παντρεύτηκαν. Απέ-
κτησαν 3 παιδιά, την Άννα, τη 
Θεογνωσία (Σούλα) και την 
Ιωάννα. Το 1946 εγκαταστά-
θηκαν οριστικά στην Αλεξαν-
δρούπολη.

Έργο
Η Ε. Φιλιππίδη, μιας που 

κράτησε το επίθετο του συ-
ζύγου της, δραστηριοποιήθη-
κε αμέσως στην κοινωνική, 
καλλιτεχνική αλλά και φι-
λανθρωπική ζωή της Αλεξαν-
δρούπολης. Το 1947, η Ελέ-
νη ανέλαβε την προεδρία του 
Συλλόγου Κυριών & Δεσποι-
νίδων, και η θητεία της , που 
κράτησε έως το 1950, σημά-
δεψε την πνευματική κίνηση 
της πόλης, με σειρά ομιλιών 
από επιλεγμένους ομιλητές, 
ντόπιους και ξένους και ενί-
σχυσε το κοινωνικό και φι-
λανθρωπικό έργο του Συλ-

λόγου. Τη δεκαετία του 50, 
ως πρόεδρος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του 
Γυμνασίου, συνέβαλε στην 
ανέγερση νέου κτιρίου, μετά 
και την αύξηση των μαθητών 
που προστέθηκαν από την 
περιφέρεια, μιας που η Λεο-

νταρίδειος Σχολή δεν επαρ-
κούσε πια. Το 1958 αναλαμ-
βάνει και πάλι την προεδρία 
του Συλλόγου Κυριών & Δε-
σποινίδων, πολύ δημιουργικά 
και πρωτοπορεί.

Διετέλεσε επίσης πρόε-
δρος των παραρτημάτων της 
«Τέχνης» και του «Θρακικού 
Κέντρου» της Αλεξανδρού-
πολης, διευθύντρια για 15 
χρόνια του Δημοτικού Ωδεί-
ου Αλεξανδρούπολης, πρό-
εδρος του Σώματος Ελληνί-
δων Οδηγών, του Ερυθρού 
Σταυρού, της Νοσηλευτικής 
Σχολής του νοσοκομείου, του 
γυναικείου συλλόγου «Άγιος 
Ελευθέριος», σύμβουλος του 
Γηροκομείου και της Εταιρεί-
ας Προστασίας Ανηλίκων, γε-
νικός γραμματέας της Εται-
ρείας Αποφυλακιζομένων. Το 
1977 πρωτοστάτησε στην 
ίδρυση του «Ερευνητικού Κέ-
ντρου Αλεξανδρούπολης», το 
οποίο έδωσε πλούσιους επι-
στημονικούς καρπούς.

Παράδοση
Η παραδοσιακή τέχνη του 

ευρύτερου Θρακικού χώρου 
και ιδιαίτερα η κεντητική-
υφαντουργική των Σαρα-
κατσάνων της Θράκης, της 
κίνησαν εξ αρχής το ενδιαφέ-
ρον. Η Ελένη Φιλιππίδη πλη-

σίασε του Σαρακατσάνους, 
αγάπησε τον τρόπο ζωής των 
χωρικών της Θράκης και με 
τη συμπαράσταση του συ-
ζύγου της, συνέλεξε πληρο-
φορίες και ενδυματολογικό 
υλικό των Σαρακατσαναίων, 
περιέγραψε, μελέτησε και 
δημοσίευσε μελέτες που στη-
ρίζονταν σε επιτόπια έρευ-
να. Μάλιστα εκτός από ομι-
λίες και διαλέξεις που έκανε, 
ίδρυσε αργότερα επιστημονι-
κές εταιρείες π.χ. Ερευνητι-
κό Κέντρο Αλεξανδρούπολης 
(1977). Με τη συμπαράσταση 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Κυριών & Δε-
σποινίδων, και την εξεύρε-
ση κατάλληλου οικοπέδου, 
η πρόεδρος Ελένη Φιλιππί-
δη, προχώρησε στην ίδρυ-
ση Ταπητουργικής Σχολής. 
Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας 
της Ταπητουργικής Σχολής, 
νέες της Θράκης διδάχθη-
καν την τέχνη του υφαντού 
και του χαλιού πάνω σε δικά 

της σχέδια εμπνευσμένα από 
την πλούσια θρακική παρά-
δοση και τα χειροποίητα χα-
λιά της Σχολής εκτέθηκαν σε 
πολλές πόλεις της Ελλάδας 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβά-
λα και φυσικά Αλεξανδρού-
πολη όπου και έκαναν εντύ-
πωση για την ποιότητα, τους 
χρωματισμούς και προπαντός 
για τα ελληνικά σχέδια που 
αναπαρήγαγε σχηματικά και 
χρωματικά η Ε. Φιλιππίδη. Τα 
χαλιά κυκλοφόρησαν στην 
αγορά ως τάπητες της Θρά-
κης. Η σχολή έκλεισε για δι-
άφορους λόγους, την περί-
οδο της δικτατορίας. Μετά 
το 1968, η Ε. Φιλιππίδη συ-
νέχισε το έργο της ιδιωτικά. 
Μετέφερε τα σαρακατσάνι-
κα σχέδια, με ανανεωμένες 
συνθέσεις, σε κεντήματα, για 
σύγχρονη χρήση, με τη βοή-
θεια της κόρης της Ιωάννα.

Φιλανθρωπικό 
& κοινωνικό έργο

Ως πρόεδρος του Συλλό-
γου Κυριών & Δεσποινίδων, 
κατά τη δεκαετία 1958-68, 
έχει να παρουσιάσει πλούσιο 
φιλανθρωπικό και κοινωνικό 
έργο. Προώθησε νέους να 
σπουδάσουν με την οικονο-
μική στήριξη του Συλλόγου, 
βοήθησε ώστε να προσανα-
τολιστούν επαγγελματικά 
κορίτσια της Θράκης, που 
τα προωθούσε στο Ελληνι-
κό Σπίτι της Αγγελικής Χα-
τζημιχάλης. Επιπλέον στέγα-
σε μαθήτριες στον δεύτερο 
όροφο της Ταπητουργικής 
Σχολής, παρέχοντας σ΄αυ-
τές συσσίτιο. Η κοινωνική και 
πολιτιστική δράση της απλώ-
θηκε και σε άλλους χώρους, 

στο Σώμα Ελληνίδων Οδη-
γών, στον Ερυθρό Σταυρό, 
στο Θρακικό κέντρο και τη 
βιβλιοθήκη του, στη Νοση-
λευτική Σχολή του Νοσοκο-
μείου, την Εταιρεία Προστα-
σίας Ανηλίκων, την Εταιρεία 
Αποφυλακιζομένων. Επιπλέ-
ον με δικούς της αγώνες και 
προσωπικές προσπάθειες, 
ιδρύθηκε το παράρτημα «Τέ-
χνη» της Αλεξανδρούπολης, 
μοναδικό τότε στην Βόρειο 
Ελλάδα αλλά και το Εθνικό 
Ωδείο. Η πλούσια συλλογή 
της παραχωρήθηκε από την 
οικογένειά της στο Σύλλο-
γο Αρχαιοφίλων και Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς και εί-
ναι εκτεθειμένη στο Ιστορικό 
Μουσείο Αλεξανδρούπολης.

Έπαινοι
Το έργο της αναγνωρίσθη-

κε από την πολιτεία. Το 1962 
βραβεύτηκε από το Ροταραι-
νό Όμιλο Θεσσαλονίκης, μα-
ζί με την Άννα Σικελιανού, με 
το βραβείο εις μνήμην Αγγ.
Χατζηημιχάλη. Το 1975 τιμή-
θηκε από την Ακαδημία Αθη-
νών για τις ιστορικές και λα-
ογραφικές μελέτες της για τη 
Θράκη ενώ το 1978 ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης, κατά τους 
εορτασμούς για τα 100 χρό-
νια ζωής της πόλης, της απέ-
νειμε τιμητικό μετάλλιο. Το 
1988 της απενεμήθη μετάλ-
λιο από το Υπουργείο Μα-
κεδονίας & Θράκης. Στις 20 
Μάιου 1995, ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης μετονόμα-
σε την οδό Προύσης σε οδό 
Ελένης Φιλιππίδη. (πληρο-
φορίες από Wikipedia, φωτο: 
rdoumpozanis-teo.blogspot.
com)

Σε «5ο Γυμνάσιο – Ελένη Φιλιππίδη» 
μετονομάζεται το σχολείο της 
Αλεξανδρούπολης

Η ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΗΤΑΝ 
ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΠΙΟ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ    

Συνολικά υποβλήθηκαν 38 προτάσεις που 
αφορούσαν 26 προσωπικότητες

Για την λαογραφική, κοινωφελή, 
πνευματική και εκπολιτιστική εν 

γένει δράση της η Ελένη Φιλιππίδου, 
βραβεύτηκε από την Ακαδημία 

Αθηνών την 30η Δεκεμβρίου του 1970

Μία ξεχωριστή μορφή της Θράκης, 
η λαογράφος Ελένη Φιλιππίδη
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ΑΔΑ: Ψ379ΩΨΟ-Θ7Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ημερομηνία 17-10-2022                                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ.:34420
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                  
             
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού 
για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) με  κωδικό  ΟΠΣ 5029452  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά απο-
κλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη απόλυτη τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρο-
μής στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1.013.392,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά 
Τρόφιμα (Γαλακτοκομικά, Κρέατα, Έλαια, Οπωρολαχανικά και Διάφορα Τρόφιμα – είδη παντοπωλείου) και  Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής (Είδη Κα-
θαριότητας και Ατομικής Υγιεινής, Βρεφικά Είδη). 

Το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης συνίσταται στην προμήθεια, την οργάνωση σε κατάλληλες συσκευασίες, τη διανομή, την προσωρινή και 
ενδιάμεση αποθήκευση τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ).

Οι ως άνω παράγοντες καθιστούν αναγκαία την ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου. Και τούτο διότι, η 
υποδιαίρεση της σύμβασης, συνεπάγεται τεχνικές δυσκολίες στην εκτέλεση αυτής, αδυναμία συντονισμού των διαφορετικών εργολάβων καθώς και 
πιθανή αύξηση του κόστους εκτέλεσης. Κατόπιν των ανωτέρω, μοναδική λύση για την ορθή και επωφελή εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης 
παρίσταται η μη υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα.

Οι προσφορές πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίδονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, και να περιλαμβάνουν ανά προϊόν/ αγαθό (τι-
μή προϊόντος για τα προϊόντα με σταθερή τιμή και ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του προϊόντος για τα προϊόντα των οποίων η τιμή εξαρτάται από 
το Δελτίο Τιμών της Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης από την οποία προκύπτει η προσφερόμενη τιμή) και συνολικό τίμημα για το 
σύνολο των προς προμήθεια ειδών. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

ΕΙ
Δ

Ο
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
ΠΕΡΙΓΡΑ-
ΦΗ CPV Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗ-
ΤΑ

Τ Ι Μ Η 
ΜΟΝ. ΑΞΙΑ

Σ Υ -
Ν Τ Ε -
Λ Ε Σ -
Τ Η Σ 
ΦΠΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ 

1
ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΠΟΠ σε συ-
σκευασία 400 gr 15542300-2

Επιτρα-
πέζιο τυρί ΤΕΜ. 18.000 4,50 81.000,00 13% 10.530,00 91.530,00

2

ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΟΣ-
ΤΟ σε συσκ. 1000 γρ.-
1.250 γρ 15115100-8

Αρνί κρέ-
ας ΤΕΜ. 18.000 9,00 162.000,00 13% 21.060,00 183.060,00

3
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ σε συσκ. 
1000 γρ. ±10% 15111000-9

Β ό ε ι ο 
κρέας ΤΕΜ. 20.000 8,50 170.000,00 13% 22.100,00 192.100,00

4

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ σε τεμ. 
350-400 γρ. ΕΜΠΛΟΥ-
ΤΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 15511600-9

Συμπυ-
κνωμένο 
γάλα ΤΕΜ. 8.000 1.10 8.800,00 13% 1.144,00 9.944,00

5
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ σε τεμ. 
400 γρ. 15511600-9

Συμπυ-
κνωμένο 
γάλα ΤΕΜ. 18.000 0,90 16.200,00 13% 2.106,00 18.306,00

6 ΖΥΜΑΡΙΚΑ Νο 6 [500]γρ 15851100-9
Μακαρό-
νια Νο 10 ΤΕΜ. 18.000 0.80 14.400,00 13% 1.872,00 16.272,00

7
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 200 
γρ. ±10% 15331425-2

Τοματο-
πολτός ΤΕΜ. 18.000 0,50 9.000,00 13% 1.170,00 10.170,00

8 ΦΑΚΗ 500 γρ±10% 03212211-2 Φακή ΤΕΜ. 18.000 1,20 21.600,00 13% 2.808,00 24.408,00

9
ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ 
ΠΟΠ[250-400γρ] 15540000-5

Τυρί Γρα-
βιέρα ΤΕΜ. 18.000 2,80 50.400,00 13% 6.552,00 56.952,00

10

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΙ-
ΟΛΑΔΟ σε φιάλη 1 λί-
τρου ±5% 15411110-6

Ελαιόλα-
δο ΤΕΜ. 24.000 5,20 124.800,00 13% 16.224,00 141.024,00

11 ΖΑΧΑΡΗ 1 Κ. ±5% 15831200-4 Ζάχαρη ΤΕΜ. 18.000 0,90 16.200,00 13% 2.106,00 18.306,00
12 ΑΛΕΥΡΙ 1 κ. 15612120-8 Αλεύρι ΤΕΜ. 18.000 0,90 16.200,00 13% 2.106,00 18.306,00

13
ΜΗΛΑ σε συσκ. δύο κι-
λών ±1% 03222321-9 Μήλα ΤΕΜ. 18.000 3,40 61.200,00 13% 7.956,00 69.156,00

14
ΠΑΤΑΤΕΣ σε συσκ. δύο 
κιλών ±1% 03212100-1 Πατάτες ΤΕΜ. 18.000 2,00 36.000,00 13% 4.680,00 40.680,00

15
ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ-
ΚΩΝ 300γρ 15610000-0

Κ ρ έ μ α 
Δημητρι-
ακών ΤΕΜ. 600` 4,00 2.400,00 13% 312,00 2.712,00

ΣΥΝΟΛΟ 790.200,00 102.726,00 892.926,00
ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Κ.Α 15.6699.013

16
ΧΛΩΡΙΝΗ σε συσκ. 750 
ml 39830000-9

Π ρ ο ϊ ό -
ντα κα-
θαρισμού ΤΕΜ. 8.500 1,10 9.350,00 24% 2.244,00 11.594,00

17
ΣΑΜΠΟΥΑΝ σε συσκ. 
250-400ml 33711610-6

σαμπου-
άν ΤΕΜ. 9.000 0,80 7.200,00 24% 1.728,00 8.928,00

18

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
σε συσκ. 55 μεζούρες 
τουλάχιστον 39831200-8

Απορρυ-
παντικά ΤΕΜ. 13.000 5,00 65.000,00 24% 15.600,00 80.600,00

19
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΣΥ-
ΝΟΛΟ 33771200-7

Βρεφικές 
πάνες ΣΥΣΚ. 3.000 4,50 13.500,00 24% 3.240,00 16.740,00

Από 4-10 κιλά αριθμός 
τεμ. από 20-50 ΣΥΣΚ. 300 0,00 0,00 0,00
Από 7-20 κιλά αριθμός 
τεμ. από 20-50 ΣΥΣΚ. 1.000 0,00 0,00 0,00
Από 10-25 κιλά αριθμός 
τεμ. από 20-50 ΣΥΣΚ. 1.700 0,00 0,00 0,00

20

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 60+ 
τεμ. με αυτοκόλλητη ται-
νία ή καπάκι 33771000-5

Προϊόντα 
υγιεινής 
από χαρτί ΤΕΜ. 3.000 0,70 2.100,00 24% 504,00 2.604,00

ΣΥΝΟΛΟ 97.150,00 23.316,00 120.466,00

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, σύμφωνα και με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών 
φορέων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρε-
σιών πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 και να εγγραφούν στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ως άνω Υ.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέ-
σω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέ-
σω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 02/12/2022 και ώρα 12.00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών θα γίνει από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής ως εξής, ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 7η /12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 09.00 πμ.

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφο-
ρά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει 
η αναθέτουσα αρχή

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής 
ποσού 17.755,00€  που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογι-
σθείσης δαπάνης των προσφερόμενων τμημάτων (χωρίς Φ.Π.Α).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώ-
σουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενι-
αίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 
34417/2022 Διακήρυξης. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος 
δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερίδας Ε.Ε. είναι η 10/10/2022.

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Αρμόδια: Μόκαλη Αθανασία και Τζανάβαρλη Σάρα 
2551350165 και 2551350247 αντίστοιχα , Διεύθυνση Λ. Δημοκρατί-
ας 306. Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με 
ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα από τον ιστότοπο του Δήμου 
(www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), καθώς και από τη δικτυ-
ακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α.Α. Συστ. 174055).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: 9ΠΠ1Ω15-Ξ87
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9539/21-10-2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του 
εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΤΥΧΕΡΟΥ» εκτιμώ-
μενης αξίας 169.354,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%). Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
(συμπεριλαμβάνει 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ, , 4 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ), με προϋπολογισμό 169.354,84 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
& ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις, απολογιστικά) .

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

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

4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2554 350130-131, FAX επικοινω-
νίας 2554 350113, αρμόδιος υπάλληλος κα. Κοτσάνη Ελένη και Σι-
δερά Μαρία .

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών  ορίζεται η 11/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφο-
ρών ορίζεται η 17/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ 

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

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

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
169.354,84 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεωρή-
σεις, απολογιστικά) και που είναι εγκατεστημένα σε:

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

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

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

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 3.387,10 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει 
να ισχύ ει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι 
μέχρι 11/10/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠ.ΕΣ.-ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ-ΣΑΕ055 και 
ΤΑΚΤΙΚΑ.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από  την Αναθέ-
τουσα Αρχή δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου.

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 3 μήνες.

Σουφλί, 21/10/2022
Ο Δήμαρχος Σουφλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

«ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣ-
ΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΤΥΧΕΡΟΥ»

CPV: 45233142-6      
 Α.Α. Συστήματος: 192808

       

 
ΟΠΕΚΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΙΑΧΙΕΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 
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                            προςτους Απόρους 
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ΑΔΑ: 6ΤΗ6ΩΞΒ-1ΝΒ

ΑΡ. ΠΡΩΤ:             22145-20/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗ-
ΡΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
Κ.Α.: 64.7341.44
CPV: 45212225-9  

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜMΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2014-2020»
ΣΑΕ 2751 Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ενάριθμος Έργου: 2019ΣΕ27510092

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣ-
ΤΗΡΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Ο Δικαιούχος Δήμος Ορεστιάδας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση 
του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙ-

ΑΔΑΣ 
εκτιμώμενης αξίας 1.954.221,11 € (πλέον ΦΠΑ) και συνολικού προϋπολογισμού 2.423.234,18 € που ανα-

λύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 1.418.877,58 €,

ΓΕ + ΟΕ: 255.397,96 €,
Απρόβλεπτα: 251.141,33 €,

Απολογιστικά (τέλη διάθεσης Α.Ε.Κ.Κ): 14.160,00  €
Αναθεώρηση: 14.644,24 €,

ΦΠΑ: 469.013,07 €

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www. promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας: www.orestiada.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το πρότυπο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα. 

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2022 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 15:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά-
δες τιμών της παρ. 95 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ . 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία σε έργα κατηγορίας 
α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και  γ) Η/Μ που είναι εγκατεστημένοι σε:

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

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

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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

4. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις 

δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 

ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή-
ματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσε-
ων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρεί-
ται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρ-
χεται στο ποσό των  39.084,42 ευρώ. Η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκατρείς (13) μήνες. 

6. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
7. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜMΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020». Κωδ. Π/Υ Δήμου Ορεστιάδας: 64.7341.44
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 

αρμόδιος υπάλληλος Παπαδόπουλος Δημήτριος (2552350351) και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ορεστιάδα 20/10/2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΔΑ: 67ΩΑΟΡΝΗ-ΤΟΦ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21-10-2022
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5526
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοι-
κτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών 
Επισκευής Γεωτρήσεων Και Αντλιοστασίων Για 2 Έτη», προϋπολογισμού 310.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει συνο-
λικής τιμής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβα-
σης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyaalex.gr).

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά την προμήθεια, την εγκατάσταση ανταλλακτικών και την επισκευή του 
ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού των γεωτρήσεων – αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., μετά από 
βλάβες που θα προκύψουν για τους επόμενους 24 μήνες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην 
οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr

Α/Α ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥ-
ΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟ-
ΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

173734 21-10-2022
Ώρα: 14:00

21-10-2022
Ώρα: 14:00

07-11-2022
Ώρα: 13:00

11-11-2022
Ώρα: 10:00 π.μ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 62.07.9235 
και για τον ΦΠΑ από τον Κ.Α. 54.00.2990 και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2022, 2023 και 
2024 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται 
σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού Έξι 
Χιλιάδων Διακοσίων Ευρώ (6.200,00 €). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
είναι 210 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



Η ΓΝΩΜΗ
24  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  202212    

 SUDoKU

6 8 9

8 2 5 3

1 4 8

9 2 4

1 7 8 9

2 8 7

5 6 8

5 3 2 8

8 4 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.75)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Oct 21 08:00:15 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

9 7 5 6 3 2 4 1 8
3 4 1 8 9 5 6 7 2
2 6 8 4 7 1 3 5 9
4 1 7 2 5 8 9 6 3
6 8 3 9 1 7 2 4 5
5 9 2 3 6 4 7 8 1
7 2 4 1 8 3 5 9 6
1 3 6 5 4 9 8 2 7
8 5 9 7 2 6 1 3 4

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Oct 20 07:44:35 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

5 3 6

2 8 9 5 1

2

6 4 2 1 8

9 2

2 9 1 4 6

4

4 1 7 8 9

2 6 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Oct 21 08:00:17 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο Αποστόλης που είναι 80 ετών, και η Σουλ-
τάνα 79 πήραν την απόφαση  να παντρευτούν!!!

Περπατάνε χαρούμενοι στο δρόμο και κάνουν 
τα σχέδια για το γάμο τους.

Καθώς βαδίζουν, συναντάνε ένα φαρμακείο 
και μπαίνουν μέσα.

“Είστε ο ιδιοκτήτης;” ρωτάει ο Γιώργος
“Μάλιστα”, λέει ο φαρμακοποιός.
“Έχετε φάρμακα για την καρδιά;”
“Φυσικά”, απαντάει ο φαρμακοποιός.
“Φάρμακα για το κυκλοφοριακό;”
“Φυσικά, κύριε”
“Φάρμακα για τους ρευματισμούς;”
“Βεβαίως”
“Και Βιάγκρα; Έχετε;”
“Μα και βέβαια έχουμε”
“Φάρμακα για τη μνήμη;”
“Οτιδήποτε σχετικό κυκλοφορεί υπάρχει, κύ-

ριε”
“Βιταμίνες; Υπνωτικά;”
“Ναι, βέβαια, έχουμε!”
Και ο Αποστόλης λέει:
-Πολύ ωραία! Θα θέλαμε να προτείνουμε το 

κατάστημά σας για τη λίστα δώρων στο γάμο μας!

* * * * * *

Η Παναγιώτα θέλει να χωρίσει από τον Φά-
νη τον άνδρα της και αποφάσισε να του το ανα-
κοινώσει:

-Φάνη έχω να σου πω ένα δυσάρεστο νέο…
– Τι θα μου πεις Παναγιωτούλα μου; Γιατί εγώ 

έχω να σου πω ένα πολύ ευχάριστο νέο…
Λέει τότε η Παναγιώτα:
-Ξεκίνα πρώτος εσύ με το ευχάριστο νέο…
-Λοιπόν αγάπη μου κέρδισα στο τζόκερ 2 

εκατομμύρια ευρώ… Τώρα πες μου και εσύ το 
δυσάρεστο νέο…

-Άστα να πάνε αγάπη μου…. Έκαψα τα σμυρ-
νέϊκα σουτζουκάκια…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Κήρυκας θρησκευτικών ιδεών.
12. Η εύφημος… απονέμεται.
13. Πίεση με το πόδι.
14. Άριστη ποιότητα δηλώνουν.
15. Κατάλληλος για στρατιωτική θητεία.
17. Ρωμανός… του Βυζαντίου.
19. Μ' αυτούς τους όρους (επίρρ.).
21. Βρίσκονται στην… ξηρά.
22. Είναι τα φορέματα εγκυμοσύνης.
24. Ολυμπιακά αρχικά.
25. Λέγεται η ηθοποιός Σπέισεκ.
27. Πάει με… δούναι.
29. Σπάνιο ζώο του Κογκό.
31. Για πάντα (αρχ.).
33. Μονάδα φωτομετρίας.
34. Χαμηλό τραπέζι, σοφράς.
36. Άφωνος… τάδε.
37. Χώρα που είναι υποτελής σε άλλη.
39. Παλιά "δόξα" του ελαφρού θεάτρου.
41. Όνομα γαλλικού διαστημικού προ-
γράμματος.
43. Και με τη φέξη αναφέρεται.
45. Μισή… ρίζα.
46. Σ' αυτόν κατέφυγε ο Ιακώβ για να 
γλιτώσει από τον Ησαύ.
48. Ταμείο ναυτικών (αρχικά).
50. Δεν είναι ο… άρρωστος.
52. Ίδια σε ένταση.
54. Σε ετοιμότητα (επίρρ.).
55. Μυθικός ήρωας των Αρκάδων.

-- Συστατικά --

• 4 φλιτζάνια τσαγιού αλεύρι
• 1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο
• 1 ½ φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
• 4 κ.σ. κανέλα
• λίγο γαρίφαλο
• 1 φλούδα ενός πορτοκαλιού
• 2 φλιτζάνια σταφίδες
• 2 φλιτζάνια ψίχα καρυδιών
• 5 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
• κανελοζάχαρη 

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Βάζουμε το αλεύρι σε μια λεκάνη και ρίχνουμε λίγο 

λίγο το λάδι μας, τρίβοντας με τις παλάμες μας το 
αλεύρι, ώστε να το απορροφήσει.

• Λιώνουμε τη ζάχαρη σε 2 ποτήρια νερό και τη ρί-
χνουμε στο αλεύρι.

• Στην συνέχεια, τα ζυμώνουμε λίγο και προσθέτου-
με τα μυρωδικά, καθώς και όλα τα υπόλοιπα υλικά.

• Τα δουλεύουμε όλα μαζί ώστε να γίνουν μια αραιή 
ζύμη.

• Ρίχνουμε τη ζύμη της καρυδόπιτας σε ένα ταψί, 
αλειμμένο με λάδι και την ψήνουμε σε προθερμα-

σμένο φούρνο στους 180 βαθμούς.
• Κατά διαστήματα, βυθίζουμε ένα μαχαίρι στην κα-

ρυδόπιτα να δούμε αν έχει ψηθεί στο εσωτερικό 
της. Αν βγει στεγνό, είναι έτοιμη.

• Όταν ψηθεί, τη βγάζουμε από το φούρνο και την 
πασπαλίζουμε με κανελοζάχαρη.

• Η γλυκιά καρυδόπίτά μας είναι έτοιμη. Την αφήνου-
με να κρυώσει, κόβουμε σε κομμάτια της αρεσκείας 
μας και σερβίρουμε.

• Καλή μας απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Καρυδόπιτα με ελαιόλαδο και άρωμα κανέλας, γλυκό 
όνειρο!

Κάθετα
1. Ο επικεφαλής της μουσουλμανικής κοι-
νότητας.
2. Χώρος που… παραβιάζεται.
3. Έχει έδρα το Μπερναμπέου.
4. Άγιος… χωρικών.
5. Της μαμάς του το… βουτυρόπαιδο.
6. Αυτά διπλώνουν στα δύο.
7. Λέξη από αρχαίο ρητό των Σπαρτιατισσών.
8. Τραπεζικά συνδικαλιστικά αρχικά.
9. Εξοργιστική αισχροκέρδεια (μτφ.).
10. Γάλλος… άντρας.
11. Τέτοια φρούτα δεν τρώγονται.
16. Μέρος του αφτιού.
18. Περίφημα τα… κάστρα της.
20. Δεκατετράστιχο ποίημα με αυστηρή στι-
χουργική μορφή.
23. Γιος του Αδάμ.
26. Είδος επιτραπέζιου παιχνιδιού.
28. Τεχνητή πυκνή αρωματική ύλη (ξ.λ.).
30. Ομοταξία των σπονδυλωτών ζώων.
32. Και κρύος… μας λούζει όταν φοβόμαστε.
33. Αδύνατα, ισχνά.
35. Αποτέλεσμα… κρυολογήματος.
38. Δυστυχισμένος, κακομοίρης (αρχ.).
40. Η γενέτειρα του Γιαννούλη Χαλεπά.
42. Αραβικό νόμισμα.
44. Η πρωτεύουσα ασιατικού κράτους.
47. Μάστιγα των γηπέδων.
49. Γάλλος ηπατολόγος.
51. Ατέλειωτη… λέξη.
53. Άρθρο (πληθ.).
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Πριν από ένα χρόνο ξεκίνη-
σε στους κεντρικούς δρό-
μους του Παρισιού η 
τοποθέτηση ρα-
ντάρ που δι-
απιστώνουν 
την παραπά-
νω από το 
φυσιολογικό 
παραγωγή θο-
ρύβου στο ση-
μείο στο οποίο βρί-

σκονται, να εντοπίζουν το όχημα 
που παράγει την ηχορύπανση 

και να καταγράφουν την 
πινακίδα του για τα… 

περαιτέρω.
Ανάλογη κίνη-

ση κάνει η Βρετα-
νία η οποία όπως 
έγινε γνωστό θα 

αρχίσει να τοποθε-
τεί σε διάφορα ση-

μεία κάμερες που έχουν 

την ίδια ικανότητα με τα παρισινά 
ραντάρ. Οι κάμερες μπορούν να 
εντοπίζουν οχήματα που προκα-
λούν ηχορύπανση και να κατα-
γράφουν τα στοιχεία τους.

Οι κάμερες θα τοποθετηθούν 
σε πρώτη φάση σε διάφορα οδι-
κά δίκτυα της Βρετανίας στα 
οποία πραγματοποιούνται συχνά 
«κόντρες», παράνομοι αγώνες 
ταχύτητας, όπου συμμετέχουν 
συνήθως νεαρής ηλικίας άτο-
μα που έχουν τροποποιήσει τα 
αυτοκίνητα τους (μηχανές, εξα-
τμίσεις) με τρόπο τέτοιο ώστε 
ανάμεσα στα άλλα να παράγουν 
πολύ μεγάλο θόρυβο.

Σύμφωνα με πρόσφατες 
έρευνες η ηχορύπανση στις αστι-
κές περιοχές συνδέεται με την 
εμφάνιση διαφόρων σοβαρών 
παθήσεων στον άνθρωπο ενώ 
μια μελέτη που έγινε για λογα-
ριασμό της Βρετανικής κυβέρ-
νηση αναφέρει ότι το κόστος 
της ηχορύπανσης στην οικονο-
μία κυρίως από όσους χάνουν 
το βραδινό ύπνο τους εξαιτίας 
της ανέρχεται σε περίπου 11 
δισ. ευρώ.

Naftemporiki.gr

Εταιρεία που επιχειρεί να αναστήσει το 
τριχωτό μαμούθ και άλλα εξαφανισμένα 
είδη χρηματοδοτείται έμμεσα από τη 
CIA, η οποία όπως φαίνεται θέλει να 
αποκτήσει την τεχνογνωσία.

Μέσω της επενδυτικής εται-
ρείας  In-Q-Tel, η αμερικανική 
υπηρεσία πληροφοριών δε-
σμεύτηκε να χρηματοδοτήσει 
την Colossal Biosciences, εται-
ρεία βιοτεχνολογίας με έδρα το 
Τέξας, αναφέρει το The Intercept.

Η Colossal, με συνιδρυτή τον διάση-
μο γενετιστή του Χάρβαρντ Τζορτζ Τσερτς, 
έχει στόχο «να δει το τριχωτό μαμούθ να 
κάνει και πάλι πάταγο στην τούνδρα», όπως 

αναφέρει στο δικτυακό τόπο της.
Ωστόσο η CIA δεν ενδιαφέ-

ρεται για τα μαμούθ και 
τα ντόντο αλλά για την 

γενετική τεχνολογία 
που αναπτύσσει η 
εταιρεία, διευκρι-
νίζει η In-Q-Tel σε 
εταιρικό ιστολόγιο. 
«Από στρατηγική 

άποψη, δεν αφορά 
τόσο τα μαμούθ όσο 

την τεχνολογική ικανότη-
τα» λέει η επενδυτική εταιρεία.

To τριχωτό μαμούθ  ζούσε στην τούν-
δρα και τη στέπα του βορείου ημισφαιρί-

ου μέχρι πριν από περίπου 11.000 χρόνια, 
οπότε τέλειωσε η πιο πρόσφατη εποχή των 
παγετώνων και το κλίμα έγινε θερμότερο.

Κατεψυγμένα και μουμιοποιημένα τρι-
χωτά μαμούθ έρχονται συχνά στο φως στη 
Σιβηρία. Θεωρητικά, οι επιστήμονες θα μπο-
ρούσαν να απομονώσουν το DNA και να 
κλωνοποιήσουν το είδος χρησιμοποιώντας 
ωάρια ελέφαντα από τα οποία έχει προη-
γουμένως απομακρυνθεί το γενετικό υλικό.

Μέχρι σήμερα όμως το γονιδίωμα του 
εξαφανισμένου είδους δεν έχει αλληλου-
χηθεί πλήρως και η προσέγγιση της κλω-
νοποίησης θα αποτελούσε γιγάντια τεχνι-
κή πρόκληση.

in.gr

Η CIA χρηματοδοτεί την ανάσταση του 
τριχωτού μαμούθ

Ένα ύφασμα 
ενσωματώνει 1,200 

μικροσκοπικές ηλιακές 
κυψέλες

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει 
μαζί του φεύγοντας από το 
σπίτι τουλάχιστον μια 
ηλεκτρονική συ-
σκευή (κινητό τη-
λέφωνο, tablet, 
laptop, έξυπνο 
ρολόι κ.α.) και 
αποτελεί μόνι-
μο άγχος η φόρ-
τιση τους. Ερευνη-
τές του Πανεπιστημίου 
Nottingham Trent στη Βρετα-
νία βρήκαν ένα τρόπο ώστε να ξε-
νοιάσουμε μια και καλή από αυτό 
το άγχος. Δημιούργησαν ένα ύφα-
σμα το οποίο ενσωματώνει 1,200 

μικροσκοπικές ηλιακές κυψέλες. 
Σύμφωνα με τους 

ερευνητές με το 
ύφασμα αυ-

τό μπορούν να 
δημιουργού-
νται ρούχα 
τα οποία θα 
φορτίζουν μέ-

σω της ηλιακής 
ενέργειας το κι-

νητό τηλέφωνο και 
όποιο άλλο gadget έχει μα-

ζί του αυτός που θα φορά αυτά 
τα…φωτοβολταϊκά ρούχα.

«Το πρωτότυπο που δημιουρ-
γήσαμε αποτελεί ένα πρώτο δείγ-

μα της προοπτικής που έχουν τα 
ηλεκτρονικά υφάσματα. Μέχρι σή-
μερα ελάχιστοι άνθρωποι είχαν 
σκεφτεί ότι τα ρούχα τους ή γε-
νικότερα προϊόντα από ύφασμα 
μπορούν να χρησιμοποιούν για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Το ύφασμα που φτιάξαμε 
είναι παρόμοιο με όλα τα συμβα-
τικά υφάσματα από τα οποία κα-
τασκευάζονται ρούχα και μπορεί 
να μπει σε πλυντήριο χωρίς να 
πάθει απολύτως τίποτε ο φωτο-
βολταϊκός μηχανισμός» αναφέρει 
ο δρ. Θίοντορ Χιουζ Ρίλει, μέλος 
της ερευνητικής ομάδας.

Naftemporiki.gr

Τα ρούχα που φοράμε θα φορτίζουν το
 κινητό τηλέφωνο και τα άλλα gadget μας

Μέχρι τα τέλη του 2023 το 
Όσλο σχεδιάζει να έχει γίνει η 
πρώτη πρωτεύουσα του κόσμου 
με πλήρως ηλεκτροκίνητες δημό-
σιες συγκοινωνίες, ένα σημαντι-
κό βήμα στην προσπάθειά της να 
μηδενίσει τις συνολικές εκπομπές 
άνθρακα έως το 2030.

Το σχέδιο προβλέπει την αντι-
κατάσταση των ντιζελοκίνητων 
λεωφορείων με 450 ηλεκτρικά. Η  
αναβάθμιση θα κοστίζει 47 εκατ. 
δολάρια αλλά μακροπρόθεσμα 
θα εξοικονομήσει χρήματα, λέει 
στο Reuters η Σίριν Σταβ, αντιδή-
μαρχος Περιβάλλοντος και Μετα-
φορών. Η συντήρηση είναι φθη-
νότερη και τα λειτουργικά έξοδα 
χαμηλότερα, εξηγεί.

Μάλιστα στον 
τελευταίο δια-
γωνισμό που 
πραγματοποίη-
σε η νορβηγική 
πρωτεύουσα τα 
ηλεκτρικά λεω-
φορεία ήταν 5% 
φθηνότερα.

Η πόλη των 700.000 
κατοίκων έχει ήδη εξηλεκτρίσει τα 
περισσότερα φεριμπότ που δια-
πλέουν το φιορδ της. Δίνει έτσι 

το παράδειγμα 
σε άλλα αστι-
κά κέντρα που 
προσπαθούν 
να περιορίσουν 

τη ρύπανση και 
τις εκπομπές άν-

θρακα.
Τα πρώτα ηλεκτρικά 

λεωφορεία έχουν ήδη ξεκινήσει 
δρομολόγια (Reuters)

Το λανσάρισμα των ηλεκτρο-

κίνητων λεωφορείων ήταν μια 
σημαντική στιγμή για την πόλη, 
συμφώνησε η Ίνγκβιλντ Ρέρχολτ 
της νορβηγικής περιβαλλοντικής 
οργάνωσης ZERO.

«Είναι ωστόσο σημαντικό για 
το μέλλον του Όσλο να διασφα-
λιστεί ότι υπάρχει διαφάνεια για 
το πόσες εκπομπές συνδέονται με 
την παραγωγή αυτών των φερι-
μπότ και οχημάτων» πρόσθεσε.

in.gr

Το Όσλο θα γίνει η πρώτη πρωτεύουσα με
 συγκοινωνίες μηδενικών εκπομπών

Κάμερες κυνηγοί της ηχορύπανσης στους 
δρόμους της Βρετανίας

Science

Το 
σχέδιο προβλέπει 
αντικατάσταση 

των ντιζελοκίνητων 
λεωφορείων με 

ηλεκτρικά

««Μέχρι σήμερα ελάχιστοι άνθρωποι είχαν σκεφτεί ότι τα ρούχα τους μπορούν να χρησιμοποιούν 
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύφασμα που φτιάξαμε είναι παρόμοιο με τα συμβατικά 

υφάσματα και μπορεί να μπει σε πλυντήριο χωρίς να πάθει τίποτε ο φωτοβολταϊκός μηχανισμός» » 
Δρ. Θίοντορ Χιουζ Ρίλει

Νεογέννητο 
μαμούθ που βρέθηκε 
διατηρημένο στους 

πάγους της Σιβηρίας 
το 2007

 Η 
ηχορύπανση 

συνδέεται με την 
εμφάνιση διαφόρων 

σοβαρών 
παθήσεων
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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

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Γ. - ΚΑΝΙΔΗΣ Γ. ΟΕ
Μομφεράτου 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551025331

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εμμ. Ρήγα 35  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  25520 26404

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μοσχονησίων 01 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023694

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΕ
1ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 25510 25171

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Λ. Δημοκρατίας 85  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035013

INFORMATICA A.E.
2ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 25510 33733

ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εμπόριο Μηχ. Γραφείου
Λ. Δημοκρατίας 37 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023204

Πληροφορική
Υπολογιστές

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Φυλής 02 & Υψηλάντου •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027558

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • Πολ. μηχ.
Λ. Δημοκρατίας 197 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6973384974

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Μαυρομιχάλη 29  •  Διδ/χο
Τηλέφωνο : 2553023900

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΑΚΜΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Εμπορίου 5Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551037645

Τεχνικές
Εταιρίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρήγα Φεραίου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ
Ρήγα Φεραίου 7 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Κομνηνών 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020464

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Νικομηδείας 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020412

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Ανθεμίου 18  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

ΣΙΔΕΚΑΤ ΑΕ • Οικοδομικά Υλικά
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Γ. - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ι ΟΕ
Είδη Υγειηνής
Κ. Παλαιολόγου 22 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032655

ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ • Εμπ. Υδραυλικών Ειδών
ΔΑ13 ΟΤ33Β-ΤΘ1136 • Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2310569800

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Μονώσεις
Μακάριου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6934621349

Οικοδομικά
Υλικά

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Χωματουργικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας  2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023958

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΚΑΦΕ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΖΗ
Εμπορίου 41   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 23050

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Αδριανουπόλεως 4Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 22808

Βιβλιοπωλεία

ΙΣΤΟPIKO MOYΣEIO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 335  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο :  2551028926

Πολιτισμός

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  •  Κολοκοτρώνη 22  
Διδ/χο  •  Τηλέφωνο :  2553024084

"ΜΙΜΟΖΑ"  ΜΠΑΖΑ ΜΑΡΙΝΑ
Ανθοστολισμοί Γάμων - Βάπτισης
Λ. Δημοκρατίας 408  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510 32805

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Τυπογραφείο - Βιβλιοδετείο
Εμπορίου 2   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551029520

ΡΙΖΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Πολ. μηχ.
Ζαρίφη Γεώργιου 3 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29380

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD  
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 35638

Security

Ηλεκτρολογικά

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
(ΑΦΟΙ Χ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 
1ο χλμ. Αλεξ/πολης Κίρκης  2 
Τηλέφωνο :  2551024796

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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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
14:00-22:00 Χατζή Ι. Καβύρη 44 (γωνία Αν. 
Θράκης) ✆2551028913
18:00-08:00 Αχτσή Α. - Αχτσής Σ. Λ. Δημο-
κρατίας 152 (έναντι SevenSpot) ✆2551029523

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Παπανδρέου Αθανάσιος Βασ. Κων/νου 142 
✆2552023701 

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

Θεοδότη, Θεόδοτος, Ιλαρίων, 
Ούρσουλα, Ορσαλία, 
Σωκράτης, Σωκρατία

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα φίλε Κριέ, η Σύνοδος Ήλιου-
Αφροδίτης και το Τρίγωνο Ερμή-Κρό-
νου, θα σου φέρουν σίγουρα ψυ-
χαγωγικές δράσεις, διασκεδάσεις, 
απολαύσεις, δημιουργικότητα και λάμ-
ψη! Έχεις όλα τα βλέμματα πάνω σου 
κατά την διάρκεια κοινωνικών συνα-
ναστροφών και το απολαμβάνεις στο 
έπακρο!     

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ταύρε, με την Σύνο-
δο Ήλιου-Αφροδίτης και το Τρίγωνο 
Ερμή-Κρόνου, υλοποιείς με απόλυτη 
επιτυχία επιθυμίες, σκοπούς και στό-
χους, που έχουν να κάνουν με το σπίτι 
και την οικογένεια! Προσπάθησε τώρα 
που έχεις εύνοια, να εξομαλύνεις συγ-
γενικές σχέσεις!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Σήμερα φίλε Δίδυμε, με την Σύνοδο 
Ήλιου-Αφροδίτης και το Τρίγωνο Ερμή-
Κρόνου, ευνοούνται απόλυτα επαφές, 
επικοινωνίες, νέα ξεκινήματα, μετακι-
νήσεις, αλλά και σχέσεις με αδέλφια 
και γείτονες!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα φίλε Καρκίνε, με την Σύνο-
δο Ήλιου-Αφροδίτης και το Τρίγωνο 
Ερμή-Κρόνου, θα ξεχωρίσεις για την 
αυξημένη σου αυτοπεποίθηση και την 
ώριμη γοητεία σου! Σημαντικά για σένα 
θέματα και σχέσεις στην ζωή σου, στα-
θεροποιούνται, ακριβώς όπως εσύ μέ-
χρι τώρα επιθυμούσες και είχες ανάγκη!   

ΛΕΩΝ
Σήμερα φίλε Λέοντα, με την Σύνοδο 
Ήλιου-Αφροδίτης και το Τρίγωνο Ερ-
μή-Κρόνου, η τύχη είναι σε όλους τους 
τομείς με το μέρος σου! Οφείλεις να 
εκμεταλλευτείς όλες τις ευκαιρίες που 
θα έρθουν στην ζωή σου και να κάνεις 
επιθυμίες και όνειρα πραγματικότητα!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, με την Σύνοδο 
Ήλιου-Αφροδίτης και το Τρίγωνο Ερμή-
Κρόνου, κάνε μια θετική ενδοσκόπηση 
και αναλογίσου τι πραγματικά θέλεις 
για να είσαι ευτυχισμένος και θα νιώ-
σεις δυνατός, ανανεωμένος ψυχικά και 
ικανός να το πετύχεις πλέον!   

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, με την Σύνοδο Ήλιου-
Αφροδίτης και το Τρίγωνο Ερμή-Κρό-
νου, οι φίλοι σε στηρίζουν, σε βοηθούν 
έμπρακτα και αποτελεσματικά και σου 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη για να 
κάνεις πραγματικότητα τα μεγάλα όνει-
ρα και τα σπουδαία σχέδια σου!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, θετικές και ουσιαστικές 
εξελίξεις θα υπάρξουν σε όλους τους 
σημαντικούς τομείς της ζωής σου με 
την Σύνοδο Ήλιου-Αφροδίτης και το 
Τρίγωνο Ερμή-Κρόνου, την σημερινή 
ημέρα!      

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, η Σύνοδος Ήλιου-
Αφροδίτης και το Τρίγωνο Ερμή-Κρό-
νου, σου δίνουν άπλετη τύχη, σε ότι κι 
αν κάνεις σήμερα! Οι συγκυρίες μέσα 
από επαφές, συναντήσεις και μετακινή-
σεις, θα σου δώσουν πολλές ευκαιρίες!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Η τύχη είναι απόλυτα με το μέρος σου 
φίλε Αιγόκερε, όσον αφορά βαθιές επι-
θυμίες και σχέδια που έχεις σαν σκοπό 
να υλοποιήσεις εδώ και καιρό! Η Σύνο-
δος Ήλιου-Αφροδίτης και το Τρίγωνο 
Ερμή-Κρόνου, θα σου δώσουν εσωτε-
ρική δύναμη! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, το Τρίγωνο Αφροδί-
της-Δία, θα σε ωθήσει σήμερα σε ορι-
σμένες σοβαρές, ουσιαστικές και ωφέ-
λιμες αποφάσεις στις διαπροσωπικές 
σου σχέσεις και συναναστροφές, που 
θα βελτιώσουν πολύ αυτόν τον τομέα! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, το Τρίγωνο Αφροδίτης-
Δία, θα σου φέρει σίγουρη επιτυχία και 
εύνοια στην καθημερινότητα σου και 
θα γλυκάνει με πολλούς τρόπους την 
καθημερινότητα σου! 

Πωλείται οικόπεδο 127 τμ στην Αλεξαν-
δρούπολη, περιοχή Εξώπολη,  εντός σχε-
δίου πόλης  με συντελεστή δόμησης 1
Τιμή 100 χιλ ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971597243

 4 ιδέες για να κάνετε 
ενδιαφέρον το σαλόνι 
σας

Συνδυάστε χρωματικά έπιπλα και δι-
ακοσμητικά

Αν έχετε κάποιο έπιπλο που έχει έντονη 
απόχρωση, τότε βρείτε ακόμα ένα σημείο για 
να τοποθετήσετε κάποιο διακοσμητικό στην 
ίδια ακριβώς απόχρωση. Για παράδειγμα, αν 
έχετε έναν καναπέ ή μια πολυθρόνα σε έντο-
νο μοβ, τότε επιλέξτε μερικά μοβ μαξιλαράκια 
για τον άλλο σας καναπέ για να δημιουργηθεί 
ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Βάλτε διαφορετικά σχήματα στον 
χώρο σας

Προσθέστε έπιπλα με διαφορετικό σχήμα 
για να δώσετε ζωντάνια σε έναν χώρο. Δεν 
είναι απαραίτητο να βάλετε γύρω από έναν 
γωνιακό καναπέ έπιπλα με γωνίες. Μπορεί-
τε να βάλετε ένα στρογγυλό τραπέζι δημι-
ουργώντας μια αντίθεση που ταιριάζει σε 

μοντέρνα σαλόνια.
Χρησιμοποιήστε έπιπλα που έχουν 

πάνω από μια χρήσεις
Χρησιμοποιώντας έπιπλα με πολλαπλές 

χρήσεις μπορείτε να κάνετε ένα σαλόνι να 
δείχνει πιο ζωντανό. Για παράδειγμα, μπορεί-
τε να αγοράσετε δύο μεγάλα χαμηλά σκα-
μπό που ενωμένα δείχνουν σαν έναν καναπέ 
χωρίς πλάτη αλλά μπορούν να σπάσουν και 
να τοποθετηθούν μπροστά από τον κεντρι-
κό καναπέ για να βάζετε τα πόδια σας όταν 
ξεκουράζεστε.

Μια γωνιά διαβάσματος είναι απα-
ραίτητη

Δημιουργήστε μια γωνιά διαβάσματος με 
ένα όμορφο καναπέ-κρεβάτι σε δυνατή από-
χρωση που θα τοποθετήσετε δίπλα σε κάποιο 
παράθυρο. Μπορείτε μάλιστα να βάλετε στο 
πάτωμα μερικά βιβλία ή ένα τραπεζάκι με τα 
αγαπημένα σας βιβλία και ένα όμορφο πο-
λύχρωμο βάζο πάνω σε αυτά.

Αν θέλετε να ενισχύσετε το βαρετό σαλόνι 
σας να θυμάστε πως το χρώμα πάντα βοη-
θάει αρκεί να μην το παρακάνετε. 

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Το νέο λοιπόν βιβλίο του 
Θεόδωρου Ορδουμποζάνη , 
« Ο ί κ α δ ε … » ένα ιστορικό 
μυθιστόρημα για τη Θράκη, 
παρουσιάζουν η Ένωση Πο-
λιτιστικών Φορέων Έβρου και 
τα βιβλιοπωλεία Δημητριάδη, 
που μας προσκαλούν στη σχε-
τική εκδήλωση παρουσίασης 
η οποία πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 
στις 7 μμ, στο Πνευματικό Κέ-
ντρο της Ιεράς Μητρόπολης 
Αλεξανδρούπολης.

Ένα μεγάλο μέρος του μυ-
θιστορήματος διαδραματίζε-
ται στη Σταυρούπολη Ξάνθης 
και ένα άλλο στο Δεδέαγατς – 
Αλεξανδρούπολη. Ο συγγρα-
φέας με το πλούσιο έργο του 
που προηγήθηκε και βέβαια με 
το Οίκαδε έχει ενταχθεί στους 
σημαντικούς δημιουργούς της 
σύγχρονης Θράκης.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Νικόλας και η Αφέντρα, 

μεγαλοκτηνοτρόφοι και νοι-
κοκυραίοι, σε μια κωμόπολη 
στον Βόρειο Έβρο, έχουν μυ-
ηθεί από τους πρώτους στην 
οργάνωση για την απελευθέ-
ρωση της Θράκης. Όταν δι-

έρρευσαν πληροφορίες για 
τη δράση τους, εκδιώχνο-
νται από τους Κομιτατζήδες 
και παίρνουν τον δρόμο της 
προσφυγιάς και της μεγάλης 
περιπέτεια. Κυνηγημένοι φθά-
νουν στο Δεδέαγατς, και από 
εκεί συνεχίζουν την προσφυ-
γική τους περιπέτεια με τελι-
κό προορισμό τα σύνορα της 
Ελεύθερης πατρίδας. Από εκεί 
παρακολουθούν όλα τα γε-
γονότα και τις ανακατατάξεις 
στον εθνικό και τον ευρύτε-
ρο βαλκανικό χώρο, μέχρι την 
απελευθέρωση της Θράκης 
από τους Βουλγάρους και την 
ενσωμάτωσή της στην Ελλά-
δα. Μαζί με τον γιο τους, τον 
Κωνσταντή, ζουν όλες τις εξε-
λίξεις του μεσοπολέμου, συμ-
μετέχουν στον Αλβανικό πόλε-
μο, υφίστανται την Γερμανική 
και Βουλγαρική κατοχή της 
και με την απελευθέρωση ξε-
κινούν νέες περιπέτειες. Νέο 
προσφυγικό ταξίδι τους επι-
φυλάσσουν τα γεγονότα, σε 
μια ελεύθερη πόλη της Θρά-
κης, όπου βιώνουν τον εμφύ-
λιο πόλεμο, την ανασυγκρό-
τηση της περιοχής, και την 
επτάχρονη δικτατορία μέχρι 

τα πρώτα χρόνια της μετα-
πολίτευσης. Δυο άντρες και 
τρεις γυναίκες οι πρωταγω-
νιστές, και μέσα από τη ζωή 
τους όλη η νεότερη ιστορία 
της Θράκης. Διώξεις, προσφυ-
γιές, πόλεμοι, έρωτες, γάμοι, 
θαύματα, θάνατοι και ότι άλλο 
μπορεί να επιφυλάσσει η ζωή, 
εκτός από την επιστροφή στη 
χαμένη πατρίδα, σε μια προ-
σφυγική οικογένεια, κεντημέ-
να όλα τους με συναρπαστικό 
τρόπο πάνω στον καμβά της 
σύγχρονης ιστορικής διαδρο-
μής της Θράκης

Για το βιβλίο 
θα μιλήσουν οι :
•  Σεβασμιώτατος Μητροπο-

λίτης Αλεξανδρουπόλεως 
κ.κ. Άνθιμος

•  Γιάννης Λασκαράκης, εκδό-
της - συγγραφέας

•  Δημήτρης Κελεμίδης, πρό-
εδρος της Ένωσης Πολιτι-
στικών Φορέων Έβρου και

•  Θεοφάνης Μαλκίδης, Δι-
δάκτωρ Παντείου Πανεπι-
στημίου Αθηνών
 Την εκδήλωση συντονίζει 

η φιλόλογος Μαρίνα Κωστο-
πούλου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Γεννήθηκε στην Σταυρού-
πολη Ξάνθης και από μικρός 
διαμένει μόνιμα στην Αλεξαν-
δρούπολη. Σπούδασε Νομικά, 
Δημόσια Διοίκηση και Πολι-
τικές Επιστήμες. Συνταξιού-
χος Δικαστικός Υπάλληλος. 
Διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ 
του Γενικού Πανεπιστημιακού 
Περιφερειακού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης.

Από το 1980 δημοσιογρα-
φεί σε τοπικές εφημερίδες και 
περιοδικά και αργότερα υπήρ-
ξε ο πρώτος Διευθυντής για 
2 χρόνια της εβδομαδιαίας 
εφημερίδας «Ο πολίτης της 

Θράκης». 
Και για πολλά χρόνια γρά-

φει στο περιοδικό «Ο ΦΑΡΟΣ 
ΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙ-
ΤΩΝ» το Συλλόγου Αλεξαν-
δρουπολιτών της Αθήνας. 

Το 2016 τιμήθηκε από την 
Ένωση Πολιτιστικών Φορέ-
ων Θράκης για την συγγρα-
φική του προσφορά στον τό-
πο. Έργα του:

1. «Προκτήτωρ Πόλις- Ένα 
ταξίδι μνήμης στην πρώιμη 
Αλεξανδρούπολη», 2006 [από 
τον Σύλλογο Προσωπικού και 
φίλων καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής «Ο ΓΑΛΗΝΟΣ» Αλε-
ξανδρούπολης. 

Πολυτελής έγχρωμη έκδο-
ση 255 σελίδων, αναφερό-
μενη στην πόλη της Αλεξαν-
δρούπολης με φωτογραφίες 
και αποσπάσματα κειμένων 
που έχουν γράψει διάφοροι 
και αναφέρονται στην ιστορία 
ή πρόσωπα για την ιστορία 
της Αλεξανδρούπολης.

2. «Ιστορικό Ημερολόγιο 
2018 – Ένα ταξίδι στον χρό-
νο – Αλεξανδρούπολη 1870 
– 2020», 2019 [Είναι ένα ημε-
ρολόγιο με ιστορικές αναφο-
ρές σε λογοτεχνικό κείμενο 
σύντομης ιστορίας της πό-
λης με κάποιες φωτογραφί-
ες. Προλογίστηκε από τον 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπό-
λεως. Πολυτελής ασπρόμαυ-
ρη έκδοση 120 σελίδων, που 
εκδόθηκε σε 1500 αντίτυπα 
από την «Λέσχη Αλεξανδρου-
πολιτών»] 

3. «Η Αλεξανδρούπολη των 
εικαστικών», 2020 [Αναφέρε-
ται στο πώς είδαν οι εικαστι-
κοί καλλιτέχνες την Αλεξαν-
δρούπολη στα έργα τους. Το 
βιβλίο γράφτηκε με αφορμή 
μια παλιά επιστολή του Γιάννη 
Παπαράλλη προς τον Ράλλη 
Κοψίδη για την προπολεμι-
κή Αλεξανδρούπολη και τους 
ζωγράφους της. Πολυτελής 
έκδοση 174 σελίδων. Εκδό-
της BLUEOWL Βιβλιοπωλείο 
Φωτεινής Σκαρλακίδου – Αλε-
ξανδρούπολη]. 

4. «Αλεξανδρούπολη 1870 
– 2020 – Σαν παραμύθι», 
2021 [Έγχρωμο, 232 σελί-
δων, με 150 γεγονότα όσα 
και τα χρόνια της πόλης ταξι-
νομημένα κατά δεκαετίες (από 
το 1870 μέχρι 2020) με σχετι-
κές φωτογραφίες. Πολυτελής 
έκδοση 232 σελίδων. Εκδότης 
Βιβλιοπωλείο Γιάννη Βαταμί-
δη – Αλεξανδρούπολη].

Ο συγγραφέας με το νέο 
του βιβλίο επιχείρησε ένα άλ-
μα, και τα κατάφερε. Συνδύα-
σε ιστορικά δεδομένα και μυ-
θοπλασία. Στο Οπισθόφυλλο 
του βιβλίου – που εκτυπώ-
θηκε στο ξανθιώτικο Τελεί-
α+Παύλα, διαβάζουμε την 
υπόθεση και πορεία του έρ-
γου.

Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του 
Θεόδωρου Ορδουμποζανη "οίκαδε" 

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ   

Ένα ιστορικό μυθιστόρημα για τη 
Θράκη και τα γεγονότα που την 
στιγμάτισαν… Ένα μεγάλο μέρος του 
μυθιστορήματος διαδραματίζεται στη 
Σταυρούπολη Ξάνθης και ένα άλλο 
στο Δεδέαγατς – Αλεξανδρούπολη

Το λαογραφικό μουσείο Σουφλίου “Τα Γνά-
φαλα” έχει τη χαρά να διοργανώσει την ανα-
δρομική έκθεση του Θόδωρου Φυλλαρίδη.

Θόδωρος Φυλλαρίδης
Διάρκεια : 21 Οκτωβρίου- 13 Νοεμβρί-

ου 2022
Εγκαίνια έκθεσης :Παρασκευή 21 Οκτω-

βρίου 2022, 20:30
Καθημερινά: 11:00-14:00 & 17:00-19:00
και κατόπιν ραντεβού για σχολεία και εκ-

παιδευτικές δραστηριότητες.
Διοργάνωση: Λαογραφικό Μουσείο Σου-

φλίου “Τα Γνάφαλα”
Χώρος: Κουκουλόσπιτο, Ελ. Βενιζέλου 

60, Σουφλί
Ένα ταξίδι στο έργο του Σουφλιώτη Θό-

δωρου Φυλλαρίδη και μια σκέψη για το 
πως η τέχνη στη ζωή μας είναι επιλογή και 
καθορίζει την ταυτότητά μας.

Ο Θεόδωρος Φυλλαρίδης (ο δεύτερος 
στη σειρά από τα πέντε αδέλφια) γεννήθηκε 
στο Σουφλί όπου και πέρασε τα μαθητικά του 
χρόνια . Φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδη-
μία Αλεξανδρούπολης και μετά της στρατιω-
τικές υποχρεώσεις εργάστηκε ως δάσκαλος 
σε πολλά μέρη της περιοχής μας . Σήμερα, 
ως συνταξιούχος δάσκαλος , ζει στην Αλε-
ξανδρούπολη.

Στο Κουκουλόσπιτο στο Σουφλί

Η Κινηματογραφική Λέσχη 
Αλεξανδρούπολης, τη Δευτέρα 
24/10 στις 20.15 και την Τρίτη 
25/10 στις 21.30 προβάλλει στο 
Δημοτικό θέατρο την κωμωδία 
«Το κόλπο της νυφίτσας»

Τέσσερις ηλικιωμένοι φίλοι 
μοιράζονται ένα μεγάλο σπίτι στην 
εξοχή. Η ήσυχη συμβίωσή τους 
απειλείται όταν ένα νεαρό ζευγάρι 
προσπαθεί να τους εξαπατήσει κά-
νοντάς τους να πουλήσουν το σπί-
τι. Στο επίκεντρο όλων βρίσκεται η 
δυναμική της παρέας των τεσσά-
ρων frenemies οι οποίοι συζούν 
στην έπαυλη, με τη χημεία τους να 
παραμένει ως το τέλος η κινητήρι-
ος δύναμη της, με τις βιτριολικές 
τους ατάκες, τα φονικά βλέμμα-

τα, και την ειρωνεία τους να κόβει 
σαν μαχαίρι την ατμόσφαιρα, να 
αποτελούν τις καλύτερες στιγμές 
της ταινίας. 

Μια διαβολική κωμωδία γεμά-
τη αριστοτεχνικές, σπαρταριστές 
ανατροπές από τον Χουάν Χοσέ 
Καμπανέλλα του οσκαρικού «Το 
Μυστικό στα Μάτια της».

Μια διασταύρωση μαύρης κω-
μωδίας, φιλμ μυστηρίου, σινεφιλι-
κής νοσταλγίας που κλείνει το μάτι 

στη "Λεωφόρο της Δύσης" και ένα 
αξιόμαχο καστ βετεράνων (Γκρα-
σιέλα Μπόργκες, Όσκαρ Μαρτί-
νεζ), είναι στοιχεία που ραφινά-
ρουν τη στιλάτη παραγωγή του 
Καμπανέλα.
Κωμωδία - Αργεντινή, Ισπανία 
|2019 | 129’
Σκηνοθεσία: Χουάν Χοσέ Κα-
μπανέλα - Πρωταγωνιστούν: 
Γκρατσιέλα Μπόρχες, Όσκαρ 
Μαρτίνεζ, Λούις Μπραντόνι

«Το κόλπο της νυφίτσας» 
προβάλλεται από την ΚΛΑ

Σπαρταριστή και 
ανατρεπτική κωμωδία

Έκθεση Ζωγραφικής - 
Θόδωρος Φυλλαρίδης 
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