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«Μετά το 

Μελισσοκομικό το 

Σουφλί θα αποκτήσει 

και Σηροτροφικό 

Πάρκο» 

Δήλωσε η Γ.Γ. του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κα Καλογήρου 

μετά τξ συνάντηση με τον 
Δήμαρχο Σουφλίου κο 

Καλακίκο

� 5

Νέα εβδομάδα ξεκινά 
στον κινηματογράφο 

«Ηλύσια»

Το πρόγραμμα προβο-
λών των πέντε ταινιών 

που προβάλλει
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Συγκινεί η εθελοντική παρέμβαση 
συμπολίτη μας στα πάρκα του 

Αγίου Βασιλείου

Κάτοικος της Αλεξανδρούπολης καθάρισε τις παιδικές χαρές από τις 
‘μουτζούρες’. Εντυπωσιακές οι εικόνες μετά την παρέμβασή του
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Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο 
1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο 

Αλεξανδρούπολης

Το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών διεκπεραιώνεται με δυσκολία, ενώ 
υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο, ελλείψει προσωπικού, να σταματήσει 
η λειτουργία του ολοημέρου! Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στερούνται τις ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις � 8

Προβληματίζει την Περιφέρεια η Προβληματίζει την Περιφέρεια η 
έλλειψη ΣΕΑ στην Εγνατία Οδόέλλειψη ΣΕΑ στην Εγνατία Οδό

Βραβεύθηκαν οι διεθνώς και Βραβεύθηκαν οι διεθνώς και 
πανελληνίως διακριθέντες πανελληνίως διακριθέντες 
αθλητές του Διδυμοτείχου αθλητές του Διδυμοτείχου 

� 1616Εγκαίνια για την έκθεση 
«Σουφλί & Μετάξι» στο 

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έργων 
φοιτητών από Σουηδία και Ελλάδα που συμμετείχαν 

σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην περιοχή του 
Σουφλίου, σκοπός να αναδειχθεί η μοναδικότητά του 
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Το ένα λουκέτο μετά το 
άλλο σε καφέ και εστιατόρια 
της παραλιακής 

● Ραντεβού την 
άνοιξη δίνουν με 
τους πελάτες τους 
οι επαγγελματίες, 
με αποτέλεσμα να 
ερημώνει η «βιτρί-
να» της Αλεξαν-
δρούπολης

● Μπορεί ο καιρός 
να θυμίζει περισσό-
τερο αρχές και όχι 
τέλη φθινοπώρου, η 
παρατεταμένη «βα-
ρυχειμωνιά», όμως, 
στην οικονομία, με 
την ακρίβεια στις 
πρώτες ύλες και στο 
ρεύμα έχει εκτοξεύ-
σει το λειτουργικό 
κόστος των πάσης 
φύσεως καταστη-
μάτων

● Λουκέτα σε όλη 
τη χώρα - Τι ζητούν 
οι επαγγελματίες 
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∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1507
Ο σύζυγος της Λίζας Γκεραρντίνι, 
πλούσιος έμπορος από τη Βενε-
τία, μισθώνει τις υπηρεσίες του 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι για να ζω-
γραφίσει το πορτρέτο της γυναί-
κας του. Ο ιταλός μετρ θα δημι-
ουργήσει το αριστούργημά του, 
που θα μείνει στην ιστορία ως 
Μόνα Λίζα.

1839
Ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’ ξεκινά 
την προσπάθεια εκσυγχρονισμού 
της παραπαίουσας Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, που θα μείνει 
γνωστή ως «Τανζιμάτ».

1898
Έπειτα από 229 χρόνια κατοχής, 
οι τελευταίοι τούρκοι στρατιώτες 
αποχωρούν από την Κρήτη. Στις 9 
∆εκεμβρίου θα αποβιβαστεί στη 
Σούδα ο ύπατος αρμοστής Πρί-
γκιπας Γεώργιος.

1918
Άνδρες του γερμανικού ναυτικού
Ξεσπά στο Κίελο η επανάσταση 
των ανδρών του γερμανικού ναυ-
τικού. Οι εργάτες του λιμανιού 
ενώνονται μαζί τους και οδηγούν 
σε παραίτηση τον Κάιζερ. Η επα-
νάσταση, που εξαπλώθηκε σε όλη 
τη Γερμανία, προκάλεσε τη λήξη 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, κα-
θώς συνοδεύτηκε από την ήττα 
των Κεντρικών Αυτοκρατοριών.

1944
Κυκλοφορεί το μεγαλύτερο σε 
ονομαστική αξία ελληνικό χαρ-
τονόμισμα των 100 δισεκατομμυ-
ρίων δραχμών, το οποίο φέρει την 
υπογραφή του τότε διοικητή της 
Τραπέζης της Ελλάδος Ξενοφώ-
ντα Ζολώτα. Είναι το τελευταίο 
χαρτονόμισμα κατοχικών δραχ-
μών, έστω κι αν οι Γερμανοί έχουν 
αποχωρήσει ήδη από την Ελλάδα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1801
Βιντσέντσο Μπελίνι, ιταλός 
μουσουργός. («Νόρμα») (Θαν. 
23/9/1835)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1869
Ανδρέας Κάλβος, έλληνας ποιη-
τής. («Ωδές») (Γεν. ?/3/1792)

1954
Ανρί Ματίς, γάλλος ζωγράφος και 
γλύπτης. (Γεν. 31/12/1869)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Αναγκαίο και για τον Υφυπ. Αθλητισμού το 
νέο κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης 

03
NOE
2017

Το θέμα της κατασκευής του νέου κλειστού γυ-
μναστηρίου Αλεξανδρούπολης μονοπώλησε την 
συνάντηση μεταξύ του Υφυπουργού Αθλητισμού 
Γιώργου Βασιλειάδη και του ∆ημάρχου Βαγγέ-
λη Λαμπάκη κατά τη συνάντησή τους στο κολυμ-
βητήριο της πόλης. Οι δύο τους είχαν εκτενή συ-
ζήτηση για τα θέματα αθλητικών υποδομών στον 
∆ήμο, παρουσία των Αντιδημάρχων Αθλητισμού, Γ. 
Βαταμίδη και Τεχνικών Υπηρεσιών Γ. Κουκουράβα

Από την αρχή της συνάντησης, η ανάγκη άμεσης 
δρομολόγησης κατασκευής νέου σύγχρονου κλειστού 
γυμναστηρίου ήταν κοινά αποδεκτή και δεν υπήρχε η 
παραμικρή διαφωνία από πλευράς Βασιλειάδη, οπότε 
δεν χρειαζόταν να πειστεί επ΄αυτού. Ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού ήρθε «διαβασμένος» στον Έβρο λέγοντας 
ότι «γνωρίζω πολύ καλά πως είναι μια αναγκαιότητα 
για την Αλεξανδρούπολη ένα νέο κλειστό γυμναστήριο 
και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν». Ένσταση για 
το ποσό που προϋπολογίζουν οι υπηρεσίες του δήμου 
για το νέο κλειστό που φτάνει τα 6,7 εκ ευρώ και υπερ-
βαίνει κατά πολύ το εγκεκριμένο κονδύλιο των 3,9 εκ.

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 06:49
Δύση - 17:10
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Μικρογνωμικά

Γράφει στο facebook η Δομή Φιλο-
ξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» 
της ΑΡΣΙΣ που λειτουργεί στην Αλεξαν-
δρούπολη:

«Ο Σ. έμεινε μαζί μας για περίπου 
τρία χρόνια. Τρία χρόνια με γέλια, με 
χαρές, με συγκινήσεις, με άγχη, αγω-
νίες, αλλά κυρίως με πολλή αγάπη και 
ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας της οικογενειακής του επα-
νένωσης.  

Σήμερα ο Σ. θα πετάξει για μια άλ-
λη ευρωπαϊκή χώρα, προκειμένου να 
συναντήσει τη φυσική του οικογένεια 

και να σχεδιάσουν όλοι μαζί την κοινή 
τους πορεία στο μέλλον, μακριά από τη 
φρίκη του πολέμου. 

Όλοι και όλες του ευχόμαστε να εί-
ναι πάντα γερός και με καθαρή ψυχή 
να προκόψει και να προοδεύσει στη 
ζωή του. 

Τον αποχαιρετίσαμε και μας αποχαι-
ρέτισε με ένα μεγάλο πάρτι που οργα-
νώσαμε στη Δομή, προκειμένου οι ευ-
χές μας να τον συνοδεύσουν στη νέα 
του ζωή! �»

Καλή ζωή…! 
Κ.Η.

Η ιστορία του Σ. 

UNESCO: Έγκλημα χωρίς τιμωρία οι 
δολοφονίες δημοσιογράφων παγκοσμίως     

Πυρά από ΙΝΚΑ

«Να σταματήσει η κυβέρνηση το επι-
κοινωνιακό σόου και να μη σκοτώνεται 
ο κύριος Παπαθανάσης και το υπουρ-
γείο ολόκληρο να πείσουν τον κόσμο 
ότι το καλάθι του νοικοκυριού είναι προς 
τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς είχαμε πει 
από την αρχή ότι είμαστε αντίθετοι ως 
προς το καλάθι του νοικοκυριού» τόνισε 
μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 
και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές 
Διαδρομές στο Πρώτο» με την Μαρία 

Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο 
Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ. 

 Ο κ. Λεχουρίτης, σημείωσε ότι θα 
έπρεπε η κυβέρνηση να ψάξει την «ρί-
ζα του κακού για την ακρίβεια» από το 
χωράφι στο ράφι και όχι κατευθείαν στο 
ράφι. «Αυτό είναι το μεγάλο λάθος της 
κυβέρνησης. Δεν μπορεί λοιπόν ένα προ-
ϊόν να ξεκινάει δέκα λεπτά από το χω-
ράφι και να καταλήγει στο ράφι το ένα 
ευρώ» είπε χαρακτηριστικά.

Κ.Η. 

Ατιμώρητες στη μεγάλη πλειονότητα 
των περιπτώσεων παραμένουν σε παγκό-
σμια κλίμακα οι δολοφονίες δημοσιογρά-
φων, στηλιτεύει σήμερα η UNESCO, απευ-
θύνοντας έκκληση στους ηγέτες όλων των 
χωρών να λάβουν μέτρα ώστε να ενισχυ-
θούν οι δυνατότητες να διενεργούνται 
έρευνες και να τιμωρούνται οι δράστες.

«Σύμφωνα με νέα δεδομένα της 
UNESCO, το ποσοστό της ατιμωρησίας 
για τις δολοφονίες δημοσιογράφων πα-
γκοσμίως ανέρχεται στο 86%», ή με άλ-
λα λόγια υποχώρη-
σε κατά 9 μονάδες τα 
τελευταία δέκα χρό-
νια, τονίζει σε έκθε-
σή της η Εκπαιδευτι-
κή, Επιστημονική και 
Επιμορφωτική Ορ-
γάνωση των Ηνωμέ-
νων Εθνών. Ωστόσο, 
η μείωση αυτή είναι 
«πολύ ανεπαρκής για 
να σταματήσει» την 
επιδείνωση της βίας 

εναντίον δημοσιογράφων, προειδοποιεί 
η UNESCO.

Κατά την περίοδο 2020-2021, 117 δη-
μοσιογράφοι δολοφονήθηκαν εξαιτίας της 
δουλειάς τους. Πρόκειται για τον χαμηλό-
τερο αριθμό από την πρώτη δημοσίευση 
αυτής της έκθεσης από την UNESCO, το 
2008. Η οργάνωση υπογραμμίζει πάντως 
πως το 2022, 66 δημοσιογράφοι είχαν 
ήδη δολοφονηθεί ως την 30ή Σεπτεμβρί-
ου σε παγκόσμια κλίμακα.

Γ.Π.

Δύο χρόνια θα συμπληρωθούν τον Ιανουάριο από τότε που μεταφέρθηκε το γλυπτό του Κωστή Γεωργίου, από 
το συγκεκριμένο βάθρο στη νέα του θέση δίπλα στην Αργώ. Το άδειο, πλέον, βάθρο, όμως, εκεί, αμετακίνητο. 
Για ποιο λόγο βρίσκεται ακόμη στο συγκεκριμένο σημείο, ασχημαίνοντας την πλατεία του Φάρου; Ας μην ανη-
συχούν οι αρμόδιοι, δεν θα μας λείψει αν ξαφνικά μια μέρα εξαφανιστεί…   

Σημασία έχει τα προϊόντα τα 
οποία μπαίνουν στο «καλάθι 
του νοικοκυριού», σε σχέση 
με τα υπόλοιπα προϊόντα, να 
είναι μια φτηνότερη λύση για 
να στηριχθούν τα νοικοκυριά. 
Το κάθε ευρώ μετράει για 
τους συμπολίτες μας, ειδικά 
σε μια περίοδο μεγάλης κρί-
σης ακρίβειας.

Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Το «καλάθι το νοικοκυριού» εί-
ναι ένα μέτρο ατελέσφορο, σε  
βαθμό κοροϊδίας , καθώς δεν 
θα υπάρξει διατίμηση, αλλά αό-
ριστες υποσχέσεις για αυξήσεις 
κάτω του πληθωρισμού… Αφού 
πλέον οι έλεγχοι για την αισχρο-
κέρδεια πραγματοποιούνται 
κατόπιν ραντεβού, ας μας πει η 
κυβέρνηση και πόσα εικονικά 
πρόστιμα πρόκειται να επιβάλ-
λουν. 

Μ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΡΙΖΑ 

1η Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας 
στην ΑΜΘ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα Ψυχικής Υγείας, και με σύνθημα 
«ΟΣΑ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΤΟ 
ΣΩΜΑ», διοργανώνει την 1η Εβδομάδα 
Ψυχικής Υγείας της Π.Α.Μ.Θ. από τις 5 
έως τις 9 Νοεμβρίου 2022. Η δράση πε-
ριλαμβάνει εκδηλώσεις σε όλες τις Πε-
ριφερειακές Ενότητες και αποτελεί μία 
σημαντική προσπάθεια διασύνδεσης και 
διαλόγου των φορέων ψυχικής και κοι-
νωνικής υγείας της ευρύτερης περιοχής 
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
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Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, 
μέλος του Εθνικού Διαδημο-
τικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας, ενώνει τις 
δυνάμεις του με τον σύλλογο 
«Όραμα Ελπίδας» με στόχο την 
ενίσχυση της Τράπεζας Εθελο-
ντών Δοτών.

Η καινοτόμος κοινωνική 
πρωτοβουλία έχει σαν σκοπό 
να ευαισθητοποιήσει υποψήφι-
ους δότες μυελού των οστών. 
Όλοι έχουμε μυελό των οστών. 
Δυστυχώς όμως στην πατρίδα 
μας είναι καταγεγραμμένοι ελά-
χιστοι δότες σε σχέση με άλ-
λες χώρες. Κύρια αιτία είναι το 
έλλειμμα ενημέρωσης. Σήμερα 
κάνουμε από τον δήμο μας μια 
νέα αρχή.

Πώς μπορώ να γίνω Εθελο-
ντής Δότης μυελού των οστών;

Η εγγραφή στους εθελοντές 
δότες αιμοποιητικών κυττάρων/
μυελού των οστών στο Εθνι-

κό και Παγκόσμιο Αρχείο μυε-
λού των οστών γίνεται στο γρα-
φείο Εθελοντισμού του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, πλατεία Κύ-
πρου καθημερινά 11.00-13.00 
και το απόγευμα κάθε Τρίτη 
και Πέμπτη 18.00-20.00 (τηλ. 
2551350001, 6948484668)

Είναι πολύ απλό να γίνει κά-

ποιος εθελοντής δότης! Χρειά-
ζεται μία καρδιά γεμάτη αγάπη 
για τον συνάνθρωπο και αρκεί 
λίγο σάλιο και μία μπατονέτα!

Για να εγγραφείς ως εθε-

λοντής δότης μυελού των 

οστών αρκεί:

1)Να είσαι 18-45 ετών, υγιής
2)Να συμπληρώσεις αίτηση εγ-
γραφής και ένα σύντομο ιατρικό 
ιστορικό και

3)Να δώσεις δείγμα στοματι-
κού επιχρίσματος (σιέλου).

Το δείγμα αυτό αποστέλλε-
ται σε εξειδικευμένο εργαστή-
ριο για την εξέταση της ιστικής 
σου ταυτότητας και ανώνυμα, 
με έναν κωδικό αριθμό, κατα-

χωρείσαι στο Εθνικό και Παγκό-
σμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών. Σε αυτό 
το αρχείο βρίσκονται οι ελπί-
δες των ασθενών που χρειά-
ζονται μεταμόσχευση μυελού 
των οστών από όλο τον κόσμο.

Το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ έχει λά-
βει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την προστασία των προσωπι-
κών σου δεδομένων σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας δωρεάς 
αιμοποιητικών κυττάρων/μυε-
λού των οστών, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Βρέθηκα Συμβατός
Αν βρεθείς συμβατός με κά-

ποιον ασθενή, ειδοποιείσαι από 
το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ και γίνε-

ται ένας πλήρης ιατρικός έλεγ-
χος για να διαπιστωθεί η καλή 
κατάσταση της υγείας σου. Στη 
συνέχεια θα προχωρήσεις στη 
δωρεά προγονικών αιμοποιη-
τικών κυττάρων.

Υπάρχουν δύο τρόποι συλλο-
γής αιμοποιητικού μοσχεύματος:

Αφού ενημερωθείς διεξοδι-
κά για τη διαδικασία δωρεάς και 
συζητήσεις οποιαδήποτε απο-
ρία σου με τους υπεύθυνους 
ιατρούς της συλλογής των αι-
μοποιητικών κυττάρων, θα απο-
φασίσεις με ποιον από τους δύο 
τρόπους επιθυμείς να προχωρή-
σεις στη συλλογή.

1)Συλλογή προγονικών αι-
μοποιητικών κυττάρων από το 

αίμα: Η διαδικασία είναι απλή, 
όμοια της αιμοδοσίας, γίνεται με 
μηχάνημα κυτταραφαίρεσης και 
διαρκεί περίπου 3 ώρες αφού 
προηγηθεί χορήγηση αυξητικού 
αιμοποιητικού παράγοντα (ου-
σία του οργανισμού που βοηθά 
στην αύξηση των προγονικών 
αιμοποιητικών κυττάρων). Σή-
μερα είναι ο πιο συνηθισμένος 
τρόπος συλλογής.

2)Λήψη μυελού των οστών 
στο χειρουργείο υπό γενική 
αναισθησία: Κι αυτή είναι μία 
απλή και σύντομη διαδικασία 
που γίνεται με παρακέντηση των 
οστών της λεκάνης (λαγόνιες 
ακρολοφίες) όπου υπάρχει ο μυ-
ελός των οστών

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των 
Οστών στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ      

Οι προϋποθέσεις: Πώς μπορώ να γίνω 
Εθελοντής Δότης μυελού των οστών;

Η παράταξη Πόλη και Πολί-
τες και ο επικεφαλής της, καλούν 
όλους τους Δημότες, όπως και όλα 
τα ΜΜΕ της πόλης και του νομού, 
στη μεγάλη γενέθλια εκδήλωση των 
είκοσι χρόνων παρουσίας της πα-
ράταξης στην τοπική αυτοδιοίκη-
ση πρώτου βαθμού, αλλά και στην 
επίσημη ανακοίνωση της συμμετο-
χής της στις επερχόμενες δημοτικές 
εκλογές, τον Οκτώβρη του 2023.

Η εκδήλωση θα γίνει στο δημο-
τικό θέατρο (Τετάρτη 16 Νοέμβρη 
στις 7.μμ). Η παράταξη Πόλη και 
Πολίτες και ο επικεφαλής της, τιμώ-
ντας τους συνδημότες μας, πλαισι-
ώνουν την εκδήλωση με την παρου-
σία του καθηγητή μεταφορών και 
δικτύων του πανεπιστημίου Θρά-
κης κ. Ιωάννη Μουρμούρη, με θέμα 
Αλεξανδρούπολη και λιμάνι.

Με ανακοίνωση συμμετοχής στις επόμενες δημοτικές εκλογές 
και ομιλία του καθηγητή Μουρμούρη για το λιμάνι 

Ακόμη μία αρνητική πρωτιά κατα-
γράφει η Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας Θράκης, που σύμφωνα με 
την Eurostat βρέθηκε το 2021 ανά-
μεσα στις 3 Περιφέρειες της Ευρώπης 
με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας 
στους νέους 15-29 ετών! 

Πιο συγκεκριμένα, στην ΑΜΘ το 
45,1% των νέων (15-29 ετών) δη-
λαδή περίπου 1 στους 2 ήταν άνερ-
γος την περσινή χρονιά και φυσικά 
η κατάσταση αυτή είναι ιδιαιτέρως 
ανησυχητική και η ευθύνη έχει ταυ-
τότητα και ονοματεπώνυμο. 

Φυσικά την κύρια ευθύνη για την 
κατρακύλα της Περιφέρειας μας φέ-
ρει ο Χρήστος Μέτιος και η Διοίκηση 
της οποίας ηγείται μόνο κατ’ ευφημι-
σμόν. Διότι, αν όντως ασκούσε Διοί-
κηση θα ακούγαμε τη φωνή του στα 
πεδία των διεκδικήσεων, της προσέλ-
κυσης επενδύσεων, της αύξησης του 
τουριστικού ρεύματος. 

Όμως, αντί να δράσει σε όλα αυ-
τά τα πεδία και σε πολλά περισσότε-
ρα προκειμένου να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας και δη σε νέους αν-
θρώπους ώστε αυτοί να μην οδηγη-
θούν στο δρόμο της μετανάστευσης, 
αυτός επιλέγει να κρύβεται πίσω από 
το γραφείο του, προσποιούμενος ότι 

όλα είναι καλώς καμωμένα. 
Ας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ λοιπόν – αν έχει 

το θάρρος- σε όλους και όλες τους/
τις πολίτες της Περιφέρειας ΑΜΘ που 
βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν 
σε άλλες πόλεις ή και σε άλλες χώ-
ρες: ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΕΙ-
ΝΟΥΝ ΕΔΩ; 

Ας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ σε όλα αυτά τα 
παιδιά, που με μια βαλίτσα στο χέρι 
αναζητούν επαγγελματική αποκατά-
σταση: ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑ-
ΝΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ; 

Η απάντηση είναι: ΤΙΠΟΤΑ. Και 
γιατί δεν θέλει, αλλά και γιατί δεν 
μπορεί. Γι’ αυτό και ήρθε η ώρα να 
πληρώσει την αδράνεια και την ανι-
κανότητα του, με το ανάλογο τίμημα: 
το εισιτήριο για να πάει στο σπίτι του! 

«Ακόμη μία αρνητική πρωτιά για 
την Περιφέρεια ΑΜΘ με ευθύνη 
του Περιφερειάρχη»

Η «Περιφερειακή σύνθεση» του κου Τοψίδη 
σχολιάζει με δηκτικό τρόπο τα αποτελέσματα της 
Eurostat για την περιοχή μας

Γενέθλια εκδήλωση για τα 
20 χρόνια της παράταξης 
“Πόλη & Πολίτες”
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της Κικής Ηπειρώτου
Σοβαρότατες ελλείψεις προσωπι-

κού παρατηρούνται στο 1ο Πειρα-
ματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξαν-
δρούπολης, με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή η λειτουργία Τμήμα-
τος Ένταξης για παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκο-
λίες, ενώ τίθεται σε κίνδυνο ακόμη 
και η λειτουργία του ολοήμερου!

Το θέμα αναδεικνύει με επιστο-
λή του προς την Υπουργό Παιδείας 
Νίκη Κεραμέως ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων του σχολείου, την 
οποία μάλιστα κατέθεσε ως ανα-
φορά στη βουλή και ο βουλευτής 
Έβρου Αναστάσιος Δημοσχάκης. 

Όπως ενδεικτικά αναφέρεται, «το 
πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών διεκ-
περαιώνεται με δυσκολία και χάρη 
στην αυτοθυσία των δασκάλων, ενώ 
υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο, ελ-
λείψει προσωπικού, να σταματήσει 
η λειτουργία του ολοημέρου, γε-
γονός που θα αποτελέσει μεγάλο 
πλήγμα για τον οικογενειακό προ-
γραμματισμό».

Εξάλλου, την άμεση κάλυψη των 
κενών ζητά με επιστολή της προς 
το Υπουργείο και η διευθύντρια του 
σχολείου Αντιόπη-Ελένη Τεμπρίδου. 

Μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Οι άμε-
σες ανάγκες του σχολείου είναι 1 
εκπαιδευτικός ΠΕ70, 6 ώρες Καλ-
λιτεχνικών και ένας εκπαιδευτικός 
ΠΕ71 λόγω μακρόχρονης άδειας 
της τοποθετημένης εκπαιδευτικού. 
Δεν μπορεί να λειτουργήσει η ΕΔΥ 
του σχολείου, αν οι μαθητές που 
παραπέμπονται δεν τυχαίνουν της 
απαιτούμενης υποστήριξης. Αναμέ-
νουμε επίσης και έναν εκπαιδευτικό 
Παράλληλης Στήριξης».

Η επιστολή του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων

«Αξιότιμε Υπουργέ,
Το Πειραματικό Δημοτικό Σχο-

λείο Αλεξανδρούπολης λειτουργεί 
υποδειγματικά εδώ και πολλά χρό-
νια και ξεχωρίζει πάντα για το πρό-
γραμμα σπουδών και τους ομίλους 
που λειτουργούν σε αυτό, καθώς 
επίσης και για τις πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις που διοργανώνονται με 
μεγάλη επιτυχία κι απήχηση στην 
τοπική κοινωνία.

Δυστυχώς, φέτος από την αρχή 
της χρονιάς υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις στην στελέχωση του σχο-
λείου με αποτέλεσμα εκπαιδευτι-
κοί να τοποθετούνται και κατόπιν 

να αποχωρούν, ενώ οι υφιστάμενοι 
εκπαιδευτικοί να διεκπεραιώνουν 
οριακά το πρόγραμμα των μαθη-
μάτων, των ομίλων αλλά και του 
ολοημέρου, το οποίο αποτελεί βασι-
κή ανάγκη των γονέων και σοβαρή 
δέσμευση της Κυβέρνησης.

Χαρακτηριστικό της όλης κα-
τάστασης είναι ότι φέτος δεν λει-
τουργεί στο σχολείο μας, το ΜΟΝΟ 
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του 
Νομού Έβρου, Τμήμα Ένταξης με 
αποτέλεσμα τα παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκο-
λίες να στερούνται τις ειδικές εκ-

παιδευτικές παρεμβάσεις που δια-
σφαλίζουν την ομαλή ένταξη τους 
στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, 
δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες σε 
Παράλληλη Στήριξη.

Το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών 
διεκπεραιώνεται με δυσκολία και 
χάρη στην αυτοθυσία των δασκά-
λων, ενώ υφίσταται σοβαρό ενδε-
χόμενο, ελλείψει προσωπικού, να 
σταματήσει η λειτουργία του ολοη-
μέρου, γεγονός που θα αποτελέσει 
μεγάλο πλήγμα για τον οικογενεια-
κό προγραμματισμό.

Εκπροσωπώντας τους γονείς του 

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου 
Αλεξανδρούπολης παρακαλούμε να 
επιληφθείτε του ζητήματος προκει-
μένου να συνεχίσει το σχολείο μας 
να λειτουργεί με επάρκεια και αντά-
ξια του τίτλου του ως ΠΕΙΡΑΜΑΤΙ-
ΚΌ, εκπληρώνοντας την εκπαιδευ-
τική και κοινωνική αποστολή του.

Με τιμή
Για το ΔΣ το Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων
Η πρόεδρος
ΜΟΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ»

Με σημαντικές ελλείψεις και χωρίς Τμήμα 
Ένταξης η νέα σχολική χρονιά στην Ακαδημία

ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΤΑΙ 
ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ, ΕΝΩ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 
ΣΟΒΑΡΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΛΛΕΙΨΕΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ!    

Παράλληλα, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στερούνται τις ειδικές εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

Για την λειτουργία του 
πρώτου Μελισσοκομικού 
Πάρκου και την δημιουργία 
ενός Σηροτροφικού Πάρκου 
στην περιοχή του Δήμου Σου-
φλίου συζήτησαν η Γενική 
Γραμματέας του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Χριστιάννα Καλο-
γήρου με τον Δήμαρχο Σου-
φλίου Παναγιώτη Καλακίκο. 

Η συνάντηση πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 1 Νο-
εμβρίου στο γραφείο της κ. 
Καλογήρου και η Γενική Γραμ-
ματέας ανέφερε για την συ-
νάντηση, μεταξύ άλλων, πως 
“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας 
ώστε μετά το Μελισσοκομικό 
η περιοχή να αποκτήσει και 

Σηροτροφικό Πάρκο. Προτε-
ραιότητά μας πάντα η υλο-
ποίηση έργων που τονώνουν 
την αγροτική οικονομία των 
ακριτικών μας περιοχών”.

Αναλυτικά όσα γνωστοποί-
ησε για την συνάντηση η κ. 
Καλογήρου μέσω των Κοι-
νωνικών Δικτύων: Συνάντη-
ση στο γραφείο μου με τον 
Δήμαρχο Σουφλίου Πανα-
γιώτη Καλακίκο.Συζητήσα-
με θέματα τοπικής αγροτι-
κής ανάπτυξης, καθώς και την 
ιδιαίτερη σημασία του πρώ-
του Μελισσοκομικού Πάρκου 
που πρόσφατα παραδόθηκε 
και λειτουργεί στην περιοχή 
του Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς και συνδυάζεται με 

το ΔΙΕΚ (Δημόσιο Ινστιτού-
το Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης) που δίνει τη δυνατότητα 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης 
και κατάρτισης.

 Ο κλάδος της μελισσοκο-
μίας αποκτά για την περιοχή 
νέες προοπτικές, ενισχύοντας 
το εισόδημα των παραγωγών, 
δημιουργώντας θέσεις εργα-
σίας, αυξάνοντας, παράλλη-
λα, την επισκεψιμότητα στην 
περιοχή. Σημαντικό ζήτημα 
είναι η δημιουργία Πάρκου 
Σηροτροφίας, δεδομένου ότι 
ο τομέας είναι κομβικής ση-
μασίας για την τοπική οικο-
νομία. Ενώνουμε τις δυνάμεις 
μας ώστε μετά το Μελισσο-
κομικό η περιοχή να αποκτή-
σει και Σηροτροφικό Πάρκο. 
Προτεραιότητά μας πάντα η 
υλοποίηση έργων που τονώ-
νουν την αγροτική οικονομία 
των ακριτικών μας περιοχών.
radioevros.gr

«Μετά το Μελισσοκομικό η περιοχή του Σουφλίου 
θα αποκτήσει και Σηροτροφικό Πάρκο»
Δήλωσε η Γ.Γ. του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Καλογήρου 
μετά τξ συνάντηση με τον Δήμαρχο 
Σουφλίου κο Καλακίκο

Με σημαντικές ελλείψεις στο ολοήμερο και χωρίς Τμήμα Ένταξης η νέα σχολική 
χρονιά στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
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Μετά τη Βουλή των Ελλή-
νων και το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο ΑΜΘ απασχόλησε η 
πρόσφατη έρευνα του «Χ» ανα-
φορικά με τη μη ύπαρξη έστω 
ενός Σταθμού Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) από Θεσ-
σαλονίκη έως Αλεξανδρούπολη 
στην Εγνατία Οδό, παρά τις σχε-
τικές δεσμεύσεις της εταιρίας, 
όπως αυτές έχουν υπογραφεί 
στα συμβόλαια κατασκευής του 
αυτοκινητόδρομου.

Αυτό φυσικά έχει προκαλέσει 
τα παράπονα πολτών και επαγ-
γελματιών οδηγών που πολλές 
φορές θέλουν να κάνουν μια 
στάση για λίγη ώρα ή να εφο-
διαστούν με καύσιμα, αλλά δυ-
στυχώς θα πρέπει να βγουν από 
την Εγνατία Οδό τελείως για να 

το κάνουν.

Κ. Κατσιμίγας: Μόνο δύο 
ΣΕΑ σε όλη την Εγνατία

Η συζήτηση προκλήθηκε τη 
Δευτέρα 31/10 μετά από σχε-
τική επερώτηση του επικεφα-
λής της Ανεξάρτητης Ενωτικής 
Πρωτοβουλίας Κώστα Κατσιμί-
γα που σημείωσε ότι «σε όλο το 
μήκος του Αυτοκινητόδρομου 
Εγνατία Οδός Α2 από τους Κή-
πους στα Ελληνοτουρκικά Σύ-
νορα μέχρι την Ηγουμενίτσα, 
έχουν κατασκευαστεί μόνο δύο 
Σταθμοί εξυπηρέτησης Οχημά-
των στον Πλάτανο Ημαθίας, 
ενώ οι προβλεπόμενες εκτά-
σεις σε διάφορα σημεία έχουν 
απαλλοτριωθεί, διαμορφωθεί, 
περιφραχθεί και έχουν γίνει και 

οι κυκλοφοριακές συνδέσεις».
Ο κος Κατσιμίγας ρώτησε 

γιατί άλλοι αυτοκινητόδρομοι 
(Ολυμπία και Ιόνια Οδός) έχουν 
πλήρως ανεπτυγμένο δίκτυο 
ΣΕΑ και πως εξαιτίας των ελ-
λείψεων ΣΕΑ το οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
ΑΜΘ υφίσταται φθορές, λόγω 
της έλευσης οχημάτων. Όπως 
χαρακτηριστικά είπε: «Το θέμα 
μας αφορά σαν Περιφέρεια για 
δύο λόγους:

Ο πρώτος είναι ότι η Περι-
φέρεια μπορεί να μην κατα-
σκευάζει και να μη συντηρεί 
αυτοκινητόδρομους αλλά κατ 
επανάληψη έχει χρηματοδο-
τήσει έργα που αφορούν την 
Εγνατία Οδό (πρόσφατα τους 

Κόμβους ΒΙΠΕ Κομοτηνής και 
Αεροδρομίου Χρυσούπολης Κα-
βάλας).

Ο δεύτερος είναι ότι πολλοί 
οδηγοί, μεγάλων οχημάτων κυ-
ρίως, αποφεύγουν την Εγνα-
τία, όχι μόνο για την αποφυγή 
των διοδίων, αλλά πρωτίστως 
για τον ανεφοδιασμό τους σε 
καύσιμα, για φαγητό, για χρή-
ση χώρων υγιεινής και για ανά-
παυση σε ασφαλές περιβάλλον, 
υπηρεσίες που δεν παρέχονται 
κατά μήκος του αυτοκινητόδρο-
μου. Η χρήση της παλαιάς Εθνι-
κής Οδού αλλά και επαρχιακών 
οδών που ανήκουν στη δική μας 
αρμοδιότητα επιβαρύνονται και 
κυκλοφοριακά με αυξημένους 
κινδύνους, αλλά και προκαλού-

νται φθορές στο οδόστρωμα 
με αποτέλεσμα να απαιτούνται 
συχνότερες παρεμβάσεις συ-
ντήρησης όπως η κατασκευή 
ασφαλτοταπήτων, διαγραμμί-
σεις κλπ […]».

Γνωστό το πρόβλημα, 
αλλά λύση… δεν φαίνεται

Απάντηση έδωσε ο περι-
φερειάρχης Χρήστος Μέτιος, 
γνωρίζοντας το πρόβλημα, αλ-
λά ουσιαστικά άμεση λύση δεν 
φαίνεται να υπάρχει. Σύμφωνα 
με τον ίδιο πριν οκτώ χρόνια 
έγινε η δημοπρασία, βρέθηκε ο 
ανάδοχος και «ξέρω ότι η υπό-
θεση είναι στα δικαστήρια. Δεν 
μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τώ-
ρα που θα αναλάβει ο νέος δι-

αχειριστής, γιατί έγινε η παρα-
χώρηση της Εγνατίας, ελπίζω 
ότι θα λυθεί το θέμα».

«Με μια μικρή επιφύλαξη» 
μετέφερε πως η Ολυμπία και η 
Ιόνια Οδός κατασκευάστηκαν 
πριν λίγα χρόνια και «στον δι-
αγωνισμό τους είχαν “πακέτο”, 
δηλαδή τον δρόμο, τους Σταθ-
μούς Εξυπηρέτησης και τη δια-
χείριση του δρόμου. Στην Εγνα-
τία δεν υπήρχαν στον αρχικό 
διαγωνισμό οι σταθμοί. Όταν 
αυτό έγινε μετέπειτα στους άλ-
λους δύο αυτοκινητόδρομους 
με “πακέτο”, δουλεύουν καλύ-
τερα».

Σχετικά με την επιβάρυνση 
που δέχεται το οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας της Περιφέρει-
ας ΑΜΘ ανέφερε πως πράγματι 
τα προηγούμενα χρόνια υπήρ-
χε αυτό το πρόβλημα με βαρέα 
οχήματα και υπήρχαν φθορές. 
«Πριν 2-3 χρόνια είχε γίνει μια 
μεγάλη προσπάθεια και έχει πε-
ριοριστεί πάρα πολύ (το πρό-
βλημα). Η έξοδος των βαρέ-
ων οχημάτων για παράδειγμα 
στον Ίασμο γίνεται για να βά-
λουν καύσιμα και να επιστρέ-
ψουν, όχι για να μετακινούνται 
μέσω Πόρτου Λάγους. Έτσι τα 
βαρέα οχήματα βγαίνουν μόνο 
για ανεφοδιασμό καυσίμων και 
επανέρχονται στην Εγνατία» κα-
τέληξε ο περιφερειάρχης.
 xronos.gr 

Προβληματίζει την Περιφέρεια η 
έλλειψη ΣΕΑ στην Εγνατία Οδό

ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΘ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ Η ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ 
ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ  ΑΠΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΩΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ             

Ναι μεν όλοι γνωρίζουν το πρόβλημα, 
αλλά δεν φαίνεται… φως στον ορίζοντα  

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Να μειωθεί η τιμή των εισιτηρί-
ων των πλοίων για εκπαιδευτικούς 
που μετακινούνται από και προς τη 
Θάσο ζήτησαν από τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Καβάλας, τα ΔΣ της ΕΛΜΕ 
και του ΣΕΠΕ της περιοχής. Οι εκ-
παιδευτικοί ζήτησαν ακόμη να εξαι-
ρεθούν από την καταβολή αντιτίμου 
των διοδίων οι μετακινούμενοι συ-
νάδελφοί τους σε σχολεία που βρί-
σκονται ανατολικά και δυτικά της 
πόλης της Καβάλας. (ΕΡΤ)

«Πρόθεσή μου είναι να αξιοποιηθεί το κτί-
ριο από τον Δήμο Κομοτηνής προς όφελος 
της τοπικής κοινωνίας» δήλωσε ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, 
μιλώντας για το παλιό δικαστικό μέγαρο 
Κομοτηνής, απαντώντας σε ερώτηση του 
Ιλχάν Αχμέτ. Ο βουλευτής ζήτησε «να εκ-
δοθεί διαπιστωτική πράξη με την οποία 
θα αναγνωρίζεται η επιστροφή της κυρι-
ότητας του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου 
στο υπουργείο Οικονομικών»  (xronos.gr) 

ΞΑΝΘΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης μιας 
σειράς δράσεων , η ΠΕΔ ΑΜΘ 
αποφάσισε την υλοποίηση 
δράσης υποστήριξης των Δο-
μών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ( Νηπιαγωγεία) 
με την προμήθεια βιβλίων.  
Έτσι, κάθε νηπιαγωγείο του 
Δήμου Διδυμοτείχου εμπλου-
τίζει την βιβλιοθήκη του με 
δυο υπέροχα λαϊκά παραμύθια.

Δηκτικά σχολιάζει την ανακοίνωση της 
Hellenic Train για την εν μέρει επανα-
φορά των σιδηροδρομικών δρομολογίων 
στη διαδρομή Ξάνθη-Αλεξανδρούπολη η 
παράταξη «Πολίτες για την Ξάνθη», χα-
ρακτηρίζοντας «κοροϊδία» την εξέλιξη, 
επισημαίνοντας ότι χωρίς σύνδεση με 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη η διαδρομή 
είναι σύμφορη και το δίχως άλλο θα 
καταργηθεί. (empros.gr)

Στην έλλειψη ψυχιατρι-
κής κλινικής στο Γενικό Νοσο-
κομείο Δράμας, αναφέρονται 
με ερώτηση που κατέθεσαν 
στη Βουλή, οι βουλευτές του 
ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνί-
δας Στολτίδης. Όπως αναφέ-
ρουν, “το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλη-
μα λειτουργίας αφού εδώ και 
1,5 χρόνο δεν έχει ψυχίατρο λό-
γω συνταξιοδότησης και της μη 
προκήρυξης κενής θέσης ψυχιά-
τρου στην πρόσφατη προκήρυξη 
ιατρικών θέσεων”.

Για 12η μέρα συνεχίστηκε χθες 
η φωτιά στο Παπίκιο όρος. Στον 
αριθμό 120  οι Πυροσβέστες 
που προσπαθούσαν να θωρα-
κίσουν την πλευρά του βουνού 
που υπάρχουν οικισμοί. Ρίψεις 
εκτελούσαν δύο Καναντέρ σε 
όσα σημεία ήταν εφικτό, καθώς 
υπήρχε σκόνη, καπνός και ομί-
χλη.. (ΕΡΤ Κομοτηνης)

ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΡΟΔΟΠΗ 
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Σε μία εθελοντική παρέμ-
βαση προχώρησε συμπολίτης 
μας στα πάρκα του Αγίου Βα-
σιλείου στην Αλεξανδρούπολη 
και κυρίως στις παιδικές χαρές, 
όπου διάφοροι έχουν φροντί-
σει να μουτζουρώσουν με συν-
θήματα και άλλες “ζωγραφιές”.

Δείτε τι έγραψε ο Γιάννης 
Μαλκίδης στο facebook:

ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ – ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗ 
ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ 

ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ ΛΟΓΩ 
ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΕΒΑΣΤΟ 
ΑΥΤΟ -ΠΗΡΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΚΑΙ…ΚΑΘΑΡΙΣΕ.

Ο φίλος μας ( γνωστός 
ελεύθερος επαγγελματίας 
-επιστήμονας της Αλεξ/πόλης 
με ελάχιστο προσωπικό χρόνο 
στη διάθεσή του) τις δύο παι-
δικές χαρές οι οποίες βρίσκο-
νται στην περιοχή του Αγίου 
Βασιλείου υποσχέθηκε στον 

εαυτό του να τις καθαρίσει, 
και τα κατάφερε θαυμάσια!!!

Προχθές Κυριακή και χθες 
Δευτέρα μεσημέρι επί 4 ώρες 
πήγε μόνος του και με εφόδια 
διαλυτικό, οινόπνευμα και κα-
θάρισε κούνιες, μύλο, τραμπά-
λα γλυστρα…από τα γκράφιτι, 
τις θλιβερές ζωγραφιές με βρι-
σιές, γεννητικά όργανα κ.λ.π

Το πάρκο έγινε κυριολεκτι-
κά καινούργιο !!! χάρη στην 
γενναία προσπάθεια του.

Εδώ θα μπορούσε να ση-
μειώσει κανείς όταν υπάρχει 
υγιής εθελοντισμός και προκει-
μένου να μην τα περιμένουμε 
όλα από τον Δήμο, θα μπο-
ρούσαν οι πολίτες να κάνουν 
το ίδιο και στη δική τους γει-
τονιά, με την σκέψη ότι σήμερα 
παίζει το δικό μου παιδί, αύριο 
το δικό σου σε αυτές τις παι-
δικές χαρές. Άλλωστε, τι να 
πρωτοπρολάβει και ο Δήμος 
με 5 υπαλλήλους»

Συγκινεί η εθελοντική παρέμβαση 
συμπολίτη μας στα πάρκα 
του Αγίου Βασιλείου

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
‘ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΣ’     

Εντυπωσιακές οι εικόνες 
μετά την παρέμβασή του

Στο πλαίσιο υλοποίησης μιας 
σειράς δράσεων , η Περιφερει-
ακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) ΑΜΘ 
αποφάσισε την υλοποίηση δρά-

σης υποστήριξης των Δομών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης ( Νηπιαγωγεία) με 
την προμήθεια βιβλίων. 

Από σήμερα κάθε νηπιαγω-
γείο του Δήμου Διδυμοτείχου 
εμπλουτίζει την βιβλιοθήκη του 
με δυο υπέροχα λαϊκά παρα-
μύθια.

«Η ανάγνωση ενός βιβλίου 
αποτελεί πνευματική επένδυση 
για τον καθένα . Επομένως εί-
ναι χρέος μας ως κοινωνία να 
το αντιληφθούμε από την νεα-
ρή κιόλας ηλικία και να εμφυ-
σήσουμε στα παιδιά την αγάπη 
για τα βιβλία» αναφέρει ο Δή-
μος Διδυμοτείχου.

Δυο υπέροχα λαϊκά παραμύθια 
σε κάθε νηπιαγωγείο 
του Δήμου Διδυμοτείχου
Εμπλουτίζονται οι 
βιβλιοθήκες 

Εντυπωσιακές ήταν οι παρεμβάσεις συμπολίτη μας σε 
παιδικές χαρές της περιοχής του Αγίου Βασιλείου 

Πριν....

... μετά!

Τα εργαλεία του καθαρισμού
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της Κικής Ηπειρώτου
Μπορεί ο καιρός να θυμί-

ζει περισσότερο αρχές και όχι 
τέλη φθινοπώρου, η παρατε-
ταμένη «βαρυχειμωνιά», όμως, 
στην οικονομία, με την ακρί-
βεια στις πρώτες ύλες και στο 
ρεύμα έχει εκτοξεύσει το λει-
τουργικό κόστος των πάσης 
φύσεως καταστημάτων. Η κα-
τάσταση αυτή οδηγεί μέρα με 
τη μέρα ολοένα και περισσό-
τερους ιδιοκτήτες κυρίως επι-
χειρήσεων εστίασης στην από-
φαση να βάλουν λουκέτο στα 
καταστήματά τους, για όλη τη 
διάρκεια του χειμώνα, με την 
ευχή και την προσδοκία ότι θα 
είναι σε θέση να επανέλθουν 
από την άνοιξη και μετά.

Το φαινόμενο των «εποχια-
κών λουκέτων» είναι ιδιαίτερα 
αισθητό στην παραλιακή οδό 
της Αλεξανδρούπολης, όπου, 
παραδοσιακά, την περίοδο του 
χειμώνα, η κίνηση είναι αρκε-
τά μειωμένη, σε σχέση με τις 
άλλες εποχές του χρόνου. Από 
τον σιδηροδρομικό σταθμό μέ-
χρι και το γήπεδο «Φώτης Κο-
σμάς», υπάρχουν αρκετά κα-
ταστήματα που παραμένουν 
κλειστά εδώ και 2, ακόμη και 
3 χρόνια, προτού κάνει την εμ-
φάνισή της η ενεργειακή κρίση 
και η ακρίβεια, κυρίως λόγω 
των «τσιμπημένων» ενοικίων. 
Υπάρχουν ακόμη καταστήμα-
τα που έβαλαν οριστικό λου-
κέτο τον περασμένο χειμώνα 
και παραμένουν άδεια, ενώ, 
το τελευταίο διάστημα κάποιες 
επιχειρήσεις έχουν κατεβάσει 
ρολά για το χειμώνα, ανακοι-
νώνοντας την επιστροφή τους 
την άνοιξη. Επιπλέον, μία τα-
βέρνα στην Απολλωνιάδα, με 
σημείωμα στην είσοδο, ενη-
μερώνει την πελατεία της ότι 
για τον μήνα Νοέμβριο θα πα-
ραμένει κλειστή κάθε Δευτέρα 
και Τρίτη. 

Οι εκτιμήσεις των επαγγελ-
ματιών της εστίασης είναι ότι 
το επόμενο διάστημα, που θα 
αρχίσει να χαλάει ο καιρός, 
στην απόφαση για «εποχια-
κό λουκέτο» θα οδηγηθούν κι 
άλλοι συνάδελφοί τους, που 
διατηρούν καταστήματα τό-
σο στην παραλιακή όσο και σε 
άλλες περιοχές, πιο «απόκε-
ντρες». Το βασικό πρόβλημα 
είναι οι υπέρογκοι, δυσβάστα-
χτοι λογαριασμοί ρεύματος, οι 
οποίοι, για να πληρωθούν, δεν 
αρκεί για ένα κατάστημα να 
έχει πελατεία μόνο τα Σαββα-
τοκύριακα. 

Λουκέτα σε όλη τη χώρα 
- Τι ζητούν οι επαγγελματίες 

Φυσικά, το φαινόμενο της 
διακοπής λειτουργίας για τους 
επόμενους μήνες δεν είναι μό-
νο τοπικό φαινόμενο. Επαγ-
γελματίες σε όλη την Ελλάδα 
οδηγούνται σε αντίστοιχες 
αποφάσεις, μήπως και απο-
φύγουν το οριστικό λουκέτο. 
Όπως καταγγέλλει η  Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Εστιατο-
ρικών & Συναφών Επαγγελ-
μάτων (ΠΟΕΣΕ),  η εστίαση 
χωρίζεται στα δύο με τα μέ-
τρα που προβλέπονται για 
την επιδότηση ρεύματος, 
αφού όσες επιχειρήσεις  ξε-
περνούν τις 2000 κιλοβατώ-
ρες, επιδοτούνται αναλογικά 
με μικρότερο ποσό σε σχέ-
ση με όσες έχουν λιγότερη 
από την συγκεκριμένη κα-
τανάλωση.

 Όπως ανέφερε στο 
«ΤyposThes» ο γενικός 
γραμματέας της Ένωσης 
Εστιατόρων Ψητοπωλών 

και Καφέ Μπαρ Νομού 
Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλης 
Επιτροπίδης: «η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Εστιατο-
ρικών & Συναφών Επαγ-
γελμάτων (ΠΟΕΣΕ), μέσω 
του προέδρου της, έχει 
ξεκινήσει ενέργειες ώστε 
να μπορέσουν να βοηθη-
θούν όλες οι επιχειρήσεις 
και όχι μόνο αυτές που 
έχουν κατανάλωση κάτω 
από τις 2000 κιλοβατώ-
ρες. Για να δείτε την ανα-
λογία σκεφτείτε πως μια 
επιχείρηση πχ που έχει λι-
γότερες των 2000 κιλο-
βατώρων θα επιδοτηθεί 
με 209 ευρώ ανά κιλο-
βατώρα, ενώ αυτή που 

έχει περισσότερες από 2000 
κιλοβατώρες με 50 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα. Ενδεικτικά αυτό 
σημαίνει πως ένας επιχειρημα-
τίας που θα του έρθει λογαρια-
σμός ρεύματος 3000 ευρώ θα 
έχει επιδότηση 150 ευρώ, ενώ 
ένας με 2000 ευρώ λογαρια-
σμό θα έχει επιδότηση 600 ευ-
ρώ. Μας αφήνουν στο έλεος 
του θεού. Πολλές επιχειρήσεις 
δεν θα καταφέρουν να αντα-
πεξέλθουν. Ήδη πολλοί επι-
χειρηματίες του κλάδου έχουν 
συσσωρευμένα χρέη από τρά-
πεζες, εφορία, ασφαλιστικές 
εισφορές κλπ. Και μαζεύουν 
χρήματα για να πληρώσουν το 
ρεύμα γιατί ξέρουν ότι αν δεν 
το κάνουν θα τους το κόψουν».

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Το ένα λουκέτο μετά το άλλο σε καφέ 
και εστιατόρια της παραλιακής 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ 
ΔΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, 
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ 
ΕΡΗΜΩΝΕΙ Η «ΒΙΤΡΙΝΑ» ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   

Βασική αιτία οι δυσβάσταχτοι 
λογαριασμοί ρεύματος  

Ραντεβού την άνοιξη δίνουν με τους πελάτες τους καταστήματα της παραλιακής

Το συγκεκριμένο κατάστημα μένει κλειστό κάθε χειμώνα 

Ο καιρός ευνοεί ακόμη τα «τραπεζάκια έξω», η αγωνία όμως 
μεγαλώνει για τον χειμώνα που αργά ή γρήγορα θα έρθει

Κλειστές εδώ και μήνες κάποιες 
επιχειρήσεις στη «βιτρίνα» της πόλης
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Το Σουηδικό Ινστιτούτο 
Αθηνών σε συνεργασία με 
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών (ΑΣΚΤ), το KONSTFACK, 
University of Arts, Cra� s and 
Design, της Στοκχόλμης και το 
Σύλλογο Φίλων Της Μετάξης 
«Η Χρυσαλλίδα», διοργανώ-
νουν την έκθεση «Σουφλί & 
Μετάξι» στο Ίδρυμα Μιχάλης 
Κακογιάννης.

Η έκθεση εγκαινιάζεται την 
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, στις 
19:30, και θα διαρκέσει έως 
τις 20 Νοεμβρίου 2022, με 
ώρες επίσκεψης 18:00-22:00. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Σκοπός της έκθεσης είναι 

η παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων των προσωπικών έρ-
γων των φοιτητών από τις 
δύο σχολές, της ΑΣΚΤ και του 
KONSTFACK,  που συμμετεί-
χαν στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «A common thread. 
Artistic exchange Sweden-
Greece», στο Σουφλί του 
Έβρου τα έτη 2019 και 2022, 

καθώς και η ανάδειξη της μο-
ναδικότητας του Σουφλίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
διάρκειας μιας εβδομάδας δεν 
αποβλέπει μόνο στη δημιουρ-
γία σχέσεων και στην ανταλ-
λαγή γνώσεων και ιδεών νέων 
καλλιτεχνών και καθηγητών 
των δύο χωρών. Αποσκοπεί 
επίσης και στην ανάδειξη της 
μοναδικότητας του Σουφλίου 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μό-
νο ως προς τη σύγχρονη πα-
ραγωγή και επεξεργασία του 
μεταξιού (σε όλα τα στάδια 
παραγωγής του, από τη ση-

ροτροφία έως τη μεταξουργία) 
και τη βιωσιμότητα της ύλης, 
αλλά και στην ιδιαίτερη ιστο-
ρία και πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά του τόπου. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαι-
δευτικής δράσης οι φοιτητές 
συμμετείχαν ενεργά σε εργα-
στήρια με θέμα την κλωστοϋ-
φαντουργία μεταξιού, τη βα-
φή με φυσικές χρωστικές της 
περιοχής, το μακραμέ, τη σχε-

δίαση και το τύπωμα μεταξιού 
χρησιμοποιώντας παραδοσι-
ακές αλλά και σύγχρονες τε-
χνικές τύπωσης και ύφανσης. 

Εκμεταλλευόμενοι αυτές τις 
γνώσεις και τα βιώματα από το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 
Σουφλί, οι φοιτητές, αξιοποι-
ώντας το μετάξι ως ύλη, θα 
μας παρουσιάσουν τώρα τα 
προσωπικά τους έργα σε δι-
άφορες εικαστικές προτάσεις.

Συμμετέχουν τα εργαστή-
ρια της ΑΣΚΤ: Α΄, Β΄, Γ, ΣΤ΄, 
Ζ΄, Ι΄και ΙΓ΄ Ζωγραφικής, Α΄ 
και Γ΄ Γλυπτικής καθώς και το 
Εργαστήριο Γραφιστικής και 
Τέχνης του Βιβλίου.

Συμμετέχει το τμήμα του 
KONSTFACK: Textile, The 
Department of Cra� .

Συμμετέχουν οι φοιτητές 
της ΑΣΚΤ: Βιλελμίνη Ανδρι-
ώτη, Ελισάβετ Γκολφινοπού-

λου, Μαργαρίτα Γούκου, Έλε-
να-Άννα Δεμερτζή, Μάγαλένα 
Ζώτου, Αικατερίνη Κούκκου, 
Δέσποινα Κουκουλά, Ιωάννα 
Λυμνίου, Βασίλης Μαλακού-
νας, Ευάγγελος Νάνος, Ελένη 
Νικολάου, Αναστασία-Ευγενία 
Παρασκευά, Ντέπη Παυλίδου, 
Δημήτριος-Ραφαήλ Σημάδης, 
Σοφία Σουλιώτη, Μυρτώ Στα-
ματοπούλου, Ελπίδα Χατζηνι-
κολάου.

Συμμετέχουν οι φοιτη-
τές του KONSTFACK: Lovisa 
Axén, Sun Bjers, Turid Elgenäs 
Lindholm, Klara Gardtman, 
Pernille Knudsen, Konrad 
Lidén, Vera Ljunggren, 
Elisabeth Radhe, Maja Rooth, 
Amanda Sartori Leksell, 
Emma Vässmar.

Επιμέλεια: Δρ. Ερατώ Χα-
τζησάββα, Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια, Διευθύντρια του ΙΓ’ 
Εργαστηρίου Ζωγραφικής και 
Πρόεδρος του Τμήματος Ει-
καστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ 
και Ulrika Mårtensson Hanje, 
Senior Lecturer, KONSTFACK. 

Υπόλοιποι διδάσκοντες: 
Elsa Chartin, Senior Lecturer, 
KONSTFACK, Δημοσθένης 
Αβραμίδης, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής, Διευθυντής Εργαστη-
ρίου Νωπογραφίας και Τεχνι-
κής των Φορητών Εικόνων της 
ΑΣΚΤ, Λουκάς Λουκίδης, ΕΕΠ 
ΑΣΚΤ, Αλεξάνδρα Γεωργιάδου, 
ΕΔΙΠ ΑΣΚΤ, Δήμητρα Χανιώτη, 
ΕΔΙΠ ΑΣΚΤ.

Διοργανωτές: Σουηδικό Ιν-
στιτούτο Αθηνών (www.sia.gr), 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
(www.asfa.gr),  KONSTFACK, 
University of Arts, Crafts 
and Design (www.konstfack.
se/en), Σύλλογος Φίλων Της 
Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα» 
(https://elgr.facebook.com/
sullogosChrisalida), Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης (www.
mcf.gr) .

Με την ευγενή υποστήρι-
ξη: Δήμος Σουφλίου, Τσιακί-
ρης Silk House, Silk Line Μου-
χταρίδης.

Περισσότερες πληροφορί-
ες: Ελένη Άνδροβικ, Υπεύθυ-
νη πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 
eleni.androvic@sia.gr, τηλ. 
210 92 32 102.
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www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εγκαίνια για την έκθεση «Σουφλί & 
Μετάξι» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΣΚΤ), 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΞΗΣ «Η ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ»   

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 
έργων των φοιτητών που συμμετείχαν 
σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην 
περιοχή του Σουφλίου, σκοπός να 
αναδειχθεί η μοναδικότητά του 

Από τη συμμετοχή φοιτητών από Ελλάδα και Σουηδία στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο Σουφλί
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.-Υ.ΔΟΜ.- 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.
Δ/νση: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 Πόλη: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Νομός: Έβρου Τ.Κ. 68300
Τηλ.: 25533 50637, 25530 24915
Fax:  25530 24424
e-mail: p.gouridis@didymoteicho.gr

ΑΔΑ: ΩΥ36Ω9Τ-35Ψ
                                                Διδυμότειχο 01/11/2022

                Αρ.Πρωτ 7301.

ΠΡΑΞΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) 
KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 
2014-2020»

   ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ:504196 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ ΕΠ0311
ΚΩΔ,ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ. 2019ΕΠ03110074

CVP:71241000-9
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 158.000,80 €(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Master Plan): 39.775,05 €
                          ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (Υλοπ. ΣΑΝ): 118.225,75 €                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕ-

ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛ.ΙΙ 

ΤΟΥ Ν.4412/16

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής 
αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση 
της μελέτης, για την:

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) KAI ΥΛΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»,

Συνολικού προϋπολογισμού 158.000,80 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτων φορέας: Δήμος Διδυμοτείχου
Κύριος του έργου: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου 

Διδυμοτείχου Στοιχεία επικονωνίας:
Ταχ.Δ/νση : Βασιλέως Γεωργίου 1 & Ορφέως 2, Διδυμότειχο, 
Έβρος, Τ.Κ. 68300 
Τηλ.: : +30 25533 50637, 25530 24915
E-mail : n.zarkadis@didymoteicho.gr
Ιστοσελίδα: https://www.didymoteicho.gr/
Πληροφορίες: Ζαρκάδης Νικόλαος
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για 

έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.
Κωδικός CPV: 71241000-9
Είδος σύμβασης: Μελέτη.
Κωδικός NUTS: EL511
Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο υποέργα.
Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Αντικείμενο σύμβασης: 
Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης, το Γενικό Σχέδιο Ύδρευ-
σης (Master Plan) θα περιλαμβάνει:

Στοιχεία από όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν 
τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
χρονικό ορίζοντα

Κατάρτιση Προγράμματος κατάλληλων μέτρων προστασίας των πη-
γών υδροδότησης, λαμβάνοντας υπόψη και τους ενδεχόμενους κινδύ-
νους πλημμύρας

-Τεχνική περιγραφή προτεινόμενων έργων (σχεδιασμός εξωτερικών 
υδραγωγείων σε προκαταρκτικό επίπεδο κ.λπ.) για την αναβάθμιση του 
υδροδοτικού συστήματος.

-Οικονομική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης, βάσει γενικών κανόνων κοστολόγησης 
και τιμολόγησης των υδάτων, στηριζόμενες στην αρχή της ανάκτησης κό-
στους ύδατος και φυσικών πόρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

-Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Master Plan συνοψίζονται στα 
ακόλουθα:

-Αποτύπωση-ανάλυση-αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
-Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδο-

τήσου συστήματος
-Πρόταση κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης
-Χρονοδιάγραμμα προτεινόμενων έργων και εργασιών
-Εκτίμηση κόστους υλοποίησης προτεινόμενων έργων
. Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Tα κύρια στοιχεία του Σχέδιο Ασφάλειας Νερού είναι συνοπτικά τα εξής::
-Εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος ύδρευσης ώστε να προσδιο-

ριστεί κατά πόσο το υπάρχον σύστημα παραγωγής και διανομής νερού 
μπορεί να ικανοποιεί τους ποιοτικούς στόχους της κείμενης νομοθεσίας με 
στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Η εκτίμηση αυτή αφορά στον 
προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδρο-
δότησης, το μέγεθος του κινδύνου, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που 
μπορούν να αναγνωριστούν για τη μετρίαση του κινδύνου και την επίτευξη 
των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων για το πόσιμο νερό με επακόλουθη 
την προστασία της δημόσιας υγείας.

-Επιχειρησιακή παρακολούθηση κατάλληλης φύσης και συχνότητας, 
σε συγκεκριμένα σημεία στην αλυσίδα παροχής νερού για το κάθε μέτρο 
που αναγνωρίζεται, έτσι ώστε να εντοπίζεται εγκαίρως οποιαδήποτε πα-
ρέκκλιση από την επιθυμητή απόδοση. Η παρακολούθηση αυτή σε καμία 
περίπτωση δεν υποκαθιστά τον έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας 
από την ΔΕΥΑΔ, αλλά δρα ως ενδιάμεσος συμπληρωματικός μηχανισμός 
ελέγχου ποιότητας.

-Καταγραφή των διαχειριστικών ρυθμίσεων, όπως οι λεπτομέρειες του 
συστήματος εκτίμησης κινδύνου, η επιχειρησιακή παρακολούθηση και δι-
απίστευση ποιότητας, η αναλυτική περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας 
μέσω δημιουργίας διαδικασίας ρουτίνας, καθώς και η περιγραφή των δι-
αχειριστικών ενεργειών σε περιπτώσεις διακινδύνευσης της ανθρώπινης 
υγείας οφειλόμενης σε μη αποδεκτή ποιότητα του πόσιμου νερού. Συμπε-
ριλαμβάνεται η ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών για την εξασφάλιση 
του βέλτιστου αποτελέσματος και η εκπαιδευτική κατάρτιση των απασχο-
λούμενων με το Σχέδιο

Αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης αναγράφεται στα Τεύχη τεχνι-
κών δεδομένων του κάθε υποέργου

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 158.000,80 € (πλέον 

Φ.Π.Α. 24%) η οποία αναλύεται: Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα : Σύνταξη Γε-
νικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Διδυμοτείχου

23.247,00 € για μελέτη κατηγορίας 13 (υδραυλικές μελέτες)
3.780,00 € για μελέτη κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες)
3.780,00 € για μελέτη κατηγορίας 16 (τοπογραφικές μελέτες)
3.780,00 € για μελέτη κατηγορίας 20 (γεωλογικές μελέτες) και 5.188,05 

€ για απρόβλεπτες δαπάνες.
Προβλέπεται ποσό 795,50 € για την πρόσθετη καταβολή (πριμ ταχύ-

τερης ολοκλήρωσης ύψους 2% της προεκτιμώμενης αμοιβής) – χρηματο-
δοτούμενο από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΔ

Συνολικός Προϋπολογισμός Μελέτης δημοπρατούμενου 1ου Υποέρ-
γου / Τμήματος, 39.775,05 € (Καθαρή Αξία) + 9.546,01 € (ΦΠΑ 24%) = 
49.321,06 (Συνολική Αξία)

Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δή-
μου Διδυμοτείχου.

54.054,00 € για μελέτη κατηγορίας 13 (υδραυλικές μελέτες)
23.436,00 € για μελέτη κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες)
25.315.00 € για εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού και 

15.420,75 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Προβλέπεται ποσό 2.364,52 € για την πρόσθετη καταβολή (πριμ τα-

χύτερης ολοκλήρωσης ύψους 2% της προεκτιμώμενης αμοιβής) – χρημα-
τοδοτούμενο από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΔ

Συνολικός, Προϋπολογισμός Μελέτης δημοπρατούμενου 2ου Υποέρ-
γου / Τμήματος, 118.225,75 € (Καθαρή Αξία) + 28.374,18€ (ΦΠΑ 24%) 
= 146.599,93 (Συνολική Αξία)

Υποβολή προσφορών
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει Προσφορά για 1 ή και για τα 2 υπο-

έργα / τμήματα της πράξης . Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνουν δεκτές.
Διαδικασία ανάθεσης.
Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν.4412/2016 και 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Διάρκεια σύμβασης.
Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα : Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master 

Plan) Δήμου Διδυμοτείχου Οχτώ (8) μήνες
Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δή-

μου Διδυμοτείχου Δώδεκα  (12) μήνες
Τα επί μέρους χρονοδιαγράμματα αναλύονται στα Τεύχη τεχνικών δε-

δομένων του κάθε υποέργου.
Πρόσβαση εγγράφων της σύμβασης και τεύχη.
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλή-

ρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, δημόσια προσβά-
σιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, 
καθώς και στην ιστοσελίδα στη διεύθυνση https://www.didymoteicho.gr/el/.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09-11-2022, ο Αναθέ-
των Φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 11-11-2022.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύ-
θυνση, γλώσσα σύνταξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
τις 15-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο 
του υποσυστήματος.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 
τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύ-
ονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
Ορίζεται η 21-11-2022, ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ.
Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

συμμετοχής
Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα [Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master 

Plan) Δήμου Διδυμοτείχου]: 795,50 € 
(επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών)
Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δή-

μου Διδυμοτείχου: 2.364,52 € (δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσά-
ρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών)

Οι εγγυήσεις θα απευθύνονται προς το Δήμο Διδυμοτείχου
Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις ώστε να γίνουν αποδεκτές οι εγγυή-

σεις αναγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, ύψους 5% επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της σύμ-
βασης, (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμ-
φωνητικού.

Χρηματοδότηση:
Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακε-

δονία και Θράκη 2014-2020» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον 

Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρει-
ας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», «Δράση 6β.11.2: 
Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης 
ποιότητάς τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής», 
ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Κωδικός ενάριθμου στο ΠΔΕ 2019ΕΠ03110074, Κωδικός 
ΟΠΣ 5041696, και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαί-
ας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016.

Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους των άρθρων 
187 παρ. 2 περ. α) και 302 του ν. 4412/2016. Ο Φ.Π.Α. και το πριμ ταχύ-
τερης ολοκλήρωσης θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυ-

τών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης και που είναι εγκατεστημένα σε:

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

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχε-

τικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του 

άρθρου 19 παρ. 2, 3 και 4 και του άρθρου 77 παρ. 1 σημεία γ) και δ) του 
ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των 
φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορε-
τικές κατηγορίες μελετών.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγ-
γελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέ-
ροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελε-
τητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα [Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master 
Plan) Δήμου Διδυμοτείχου] 

1 στην κατηγορία υδραυλικών μελετών (κατ. 13), πτυχίο τάξης Β’ & άνω
2 στην κατηγορία περιβαλλοντικών μελετών (κατ. 27), πτυχίο τάξης 

Α’ & άνω 
3 στην κατηγορία μελετών τοπογραφίας (κατ. 16), πτυχίο τάξης Α’ & άνω
4 στην κατηγορία γεωλογικών-υδρογεωλογικών μελετών (κατ. 20), 

πτυχίο τάξης Α’ & άνω
Για το 2ο Υποέργο/Τμήμα [Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δή-

μου Διδυμοτείχου]: 
1 στην κατηγορία υδραυλικών μελετών (κατ. 13), πτυχίο τάξης Β’ & άνω
2 στην κατηγορία περιβαλλοντικών μελετών (κατ. 27), πτυχίο τάξης A’ 

& άνω στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο τάξης Γ ’ και άνω
Όσον αφορά στις εργαστηριακές αναλύσεις θα πρέπει να διαθέτουν οι 

ίδιοι ή οι συνεργαζόμενοι με αυτούς οικονομική
φορείς τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που πε-
ριγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Η ελάχιστη στελέχωση των οικονομικών φορέων αναλύεται στο άρθρο 
19 της αναλυτικής διακήρυξης

Σε περίπτωση ένωσης ανά κατηγορία υπηρεσίας, κάθε απαίτηση ανά 
κατηγορία υπηρεσίας πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από 
τα μέλη της ένωσης.

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 της οικείας Δια-
κήρυξης.

Χρονικό διάστημα δέσμευσης προσφοράς
Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης 

της προθεσμίας υποβολής τους.
Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς και ανάθεσης της σύμβασης
Κάθε προσφέρων οφείλει να συμπληρώσει ηλεκτρονικό φάκελο με τους 

ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) με την ένδειξη «Δικαιολο-
γητικά Συμμετοχής», (β) με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και (γ) με την 
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». (για κάθε τμήμα στο οποίο συμμετέχει)

Για κάθε τμήμα κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει

   βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία προσδιορίζεται από την 
αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών      προσφορών. H συνολική 
βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα

U ΣΒ = U ΤΠ *80% + ΒΟΠ * 20%
όπου, U ΤΠ και Β ΟΠ οι βαθμολογίες τεχνικής και οικονομικής προσφο-

ράς αντίστοιχα., όπως αναλύονται στο άρθρο 21 της διακήρυξης
Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
Διαδικασίες προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά 
της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζο-
ντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Άλλες πληροφορίες
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτρο-

πή του Δήμου Διδυμοτείχου Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«Φασολάδα και Πολιτική 
ζωή πάνε μαζί…» 

Ο 
Συνταγματικός νομοθέτης που καθόρισε το όριο 
της τετραετίας κάθε κυβέρνησης, κάτι περισσό-
τερο ήξερε από εμάς.

Το έργο μιας κυβέρνησης για να ολοκληρωθεί, 
σαφώς και χρειάζεται ένας καθορισμένος χρόνος, 
των τεσσάρων ετών. Είναι όπως και το φαγητό…, 

για να είναι εύγεστο και νόστιμο, χρειάζεται κάποιος χρόνος. 
Τώρα θα μου πείτε: «Φασολάδα και Πολιτική ζωή» πά-

νε μαζί; Ναι, λέω εγώ, αφού θα μιλήσουμε με ειλικρίνεια 
και με συναίσθηση τού τί λέμε…

Πολλές φορές μάλιστα χρειάζεται και δεύτερη, αν όχι και τρί-
τη θητεία για να εκφράσει κανείς τελική γνώμη για ένα κυβερ-
νητικό έργο, νερώνοντας λιγάκι στην αρχή το κρασί τού μέτρου 
με το οποίο κρίνουμε και να μη γινόμαστε σύγχρονοι Περικλή-
δες… τού καφενείου.

«Το καφενείο της Πολιτικής
 στο δρόμο συναντά κανείς
 και ό,τι δεν μπορούν να λύσουν
 οι τριακόσιοι της Βουλής,  στο δρόμο μέσα θα το 

λύσει  το καφενείο της 
Πολιτικής. 

 Όλοι έχουν καταντήσει 
 στη ζωή Πολιτικοί
 κι’ ο καθένας δίνει λύση 
 σ’ ό,τι τον απασχολεί,
 όταν δεν μπορεί να λύ-

σει
 των Ελλήνων η Βουλή». 
Μία κυβέρνηση θα κριθεί 

ευμενώς ή δυσμενώς, μετά 
τη συμπλήρωση της Συνταγ-
ματικής θητείας.

Η προσφυγή στις κάλπες, 
αυτός ο δημοκρατικός θεσμός, 
θα έπρεπε να τυγχάνει, κυρίως 
από τον πολιτικό κόσμο, τού δέ-
οντος σεβασμού, αφού οι εκλο-
γές αποτελούν την κορυφαία στιγμή της «λαϊκής κυριαρχίας». Κι’ 
όμως αυτός ο σεβασμός είναι σχετικός, αφού με το παραμικρό 
«πολιτικό» πρόσχημα και για «ψύλλου πήδημα», η κάθε αντιπο-
λίτευση προκαλεί για εκλογές, σε πρόωρη προσφυγή στην κάλ-
πη, μετά τη διεξαγωγή των προηγούμενων κι’ όλας  εκλογών!!!

Αν μία κότα δεν κλωσσήσει σωστά όλες τις μέρες τα 
αβγά της, σίγουρα τα αβγά θα κλουβιάσουν και δεν θα 
βγουν τα κλωσσόπουλα. 

Ένα φαγητό για να παρασκευασθεί, χρειάζεται κάποιο 
χρόνο. Στη διάρκεια αυτού του χρόνου, όσο ακόμη αυτό 
βράζει, δεν είναι ούτε εύγευστο, ούτε και νόστιμο, άρα δεν 
τρώγεται. Έτσι είναι κ’ ένα κυβερνητικό έργο. Χρειάζεται 
τον ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Δεν μπορείς να καταδικάσεις μία κυβέρνηση πριν κά-
νει τον… κύκλο της. 

Το κακό είναι, πως συνεπικουρούν με την αντιπολίτευση και τα 
Μ.Μ.Ε., θα αρχίσουν κι’ αυτά την εκλογική σεναριολογία. Εκτός 
και υπάρχουν σοβαροί λόγοι ώστε να δικαιολογούνται οι κάλπες 
πριν από την ώρα τους. Αυτό όμως μπορεί και να το κρίνει κάθε 
εχέφρων πολίτης. Ο Συνταγματικός νομοθέτης που καθόρισε το 
όριο της τετραετίας κάτι περισσότερο ήξερε από εμάς.

Θα μου πείτε ακόμη, πως οι καινοτόμες προτάσεις στο προε-
κλογικό παιχνίδι της κάθε αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι τόσες 
πολλές, όσο να διαβεί το κατώφλι της εξουσίας και μετά «μην 
είδατε τον Παναγή…». Εδώ όμως, θα συμφωνήσω κι’ εγώ μαζί 
σας. Τα κυβερνητικά μέτρα δεν εφαρμόζονται άμεσα. Ίσως και 
μερικά καθόλου… Πολλοί μας είπαν πως η εκλογή του Προέδρου 
της Δημοκρατίας θα γίνεται απευθείας από το λαό… (στα λόγια).

Δεν θα αναφερθώ σε άλλα θέματα παρά μόνο σ’ αυτήν την 
περίπτωση όλων των κομμάτων, για να δούμε την αξιοπιστία 
των πολιτικών αρχηγών… Όσο από διαφάνεια δεν το συζητάμε…

Τη φασολάδα ενός πολιτικού έργου θα τη δοκιμάσουμε 
στο τέλος της τετραετίας.

Πώς λοιπόν θα κρίνουμε μία φασολάδα, που είναι ακόμη στην 
κατσαρόλα της παρασκευής της και ψήνεται; Όταν μας σερβιρι-
στεί και τη δοκιμάσουμε, τότε μόνο θα βγάλουμε και τα συμπε-
ράσματά μας…

 Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;   

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Χρονογράφημα

Η ιστορία μιας ανήλικης πόρνης - Μέρος 8ο

Σ
το δρόμο της επιστροφής η Χαρίκλεια εί-
χε ένα σωρό σκέψεις που ταλαιπωρούσαν 
το μυαλό της. Όσο κι αν πάλευε να βρει 
τον τρόπο που θα μιλούσε στον Ηλία της 
για το βιασμό και την εγκυμοσύνη της κό-
ρης τους, αυτό της ήταν πολύ δύσκολο. 

Προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τα όσα βίωσε την 
προηγούμενη μέρα στη σπηλιά. Στο μυαλό της ήταν 
αποτυπωμένη η εικόνα από το μέρος στο οποίο συ-
νέβησαν τα γεγονότα τα οποία καθόρισαν τη ζωή της. 
Φανταζόταν τη μάνα της έτσι όπως την είχε γνωρί-
σει μέσα από τις περιγραφές της Μυρσίνης. Τη 
φέρνει στην σκέψη της μόνη και ετοιμόγεννη 
να προσπαθεί για μέρες να επιβιώσει μέ-
σα στη σκοτεινή και υγρή σπηλιά, αλλά 
και την ώρα που την  έπιασαν οι πόνοι 
της γέννας, να ουρλιάζει σαν λαβωμέ-
νο αγρίμι, που προαισθάνεται τη στιγ-
μή του θανάτου. Η Χαρίκλεια νιώθει 
να πνίγεται και ξεσπάει σε λυγμούς. Το 
κλάμα της είναι τόσο δυνατό που απλώ-
νεται στον ορίζοντα. Για πρώτη φορά  στην 
ζωή της πενθεί και θρηνεί για την Βασιλεία, 
που η μοίρα τής έδειξε το ποιο απάνθρωπο 
πρόσωπο της. 

Γράφοντας όλα αυτά αισθάνομαι το κορμί 
μου να τρέμει και την καρδιά μου να συμπά-
σχει μαζί με την Χαρίκλεια, που δεν είχε την 
τύχη να γνωρίσει ποτέ τη μάνα της. Γι’ αυτό το λόγο 
και νιώθω την ανάγκη να ηρεμήσω για λίγο. Όταν 
αποφάσισα να γράψω την ιστορία των προγόνων μου 
ήξερα πολύ καλά πόσο σκληρά τους φέρθηκε η μοί-
ρα. Αυτό όμως δεν με απέτρεψε από το να το κάνω. 
Γιατί μέσα από τις επιλογές τους έμαθα ν’ αγαπώ και 
να κατανοώ τον εαυτό μου και ίσως κάποια στιγμή 
καταφέρω να τον συγχωρήσω.

Εν Αθηναΐς  31 Αυγούστου 1975.
Ο ήλιος και σήμερα είναι λαμπερός, βοηθώντας με 

να έχω καλή διάθεση, αν και ο χρόνιος πόνος που τα-
λαιπωρεί το χέρι μου  δεν λέει να μ’ αφήσει σε ησυ-
χία. Αυτό όμως δεν μ’ εμποδίζει να γράψω, παρόλο 
που εδώ και λίγες μέρες έχω επισκέψεις. Φιλοξενώ 
τη φίλη και πρώην συνάδελφο μου, την Πιπιτσα, γιατί 
της έκαναν έξωση της κακομοίρας και δεν έχει  που 
να πάει. Χρωστάει τρία νοίκια και δεν μπορεί να τα 
πληρώσει. Έτσι, πήρε τα λιγοστά υπάρχοντά της και 
ήρθε να μείνει σε μένα. Τα έπιπλα και το υπόλοιπο 
νοικοκυριό τ’ άφησε στο σπιτονοικοκύρη της ενθύμιο 
για να τη θυμάται. Με τη γυναίκα αυτή έχουμε φάει 
ψωμί και αλάτι μαζί. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που 
με βοήθησε όταν ξεκίνησα τη δουλειά.  Με όλα όσα 
της έχουν συμβεί είναι τόσο απογοητευμένη που σκέ-
φτεται σοβαρά  να γυρίσει πίσω στο χωριό της. Δεν 
αντέχει άλλο να παλεύει με την πενιχρή σύνταξη που 
παίρνει και φτάνει ίσα ισα για τα αναγκαία. Τις μέρες 
που τη φιλοξενώ για να την κάνω να ξεχαστεί από 
τις έγνοιες της τής διαβάζω όσα έχω γράψει. Πολ-
λές φορές δακρύζει. Δυστυχώς ανέκαθεν ήταν πολύ 
ευσυγκίνητη κι αυτό είναι πολύ κακό για τη δουλειά 
μας. Μα όσο γερνάει γίνεται ακόμα περισσότερο. Ίσως 
κάποια στιγμή γράψω κάποιες αράδες για τη ζωή της. 
Μιας γυναίκας τόσο σπάνιας και λαμπερής που θυ-
μίζει πολύτιμα πετράδια μέσα στη λάσπη. Ξεχάστη-
κα και πάλι. Τώρα όμως θα πρέπει να επικεντρωθώ 
στα γεγονότα που συνέβησαν στο μακρινό παρελθόν. 
Εξάλλου στο σπίτι μου επικρατεί απόλυτη σιωπή. Η 
φιλοξενούμενή μου κοιμάται ακόμη, γιατί τα βράδια 
μένει ξάγρυπνη, θρηνώντας τις επιλογές και τα λάθη 
που έκανε κάποτε στη ζωή της. Πάνω απ’ όλα όμως 
στεναχωριέται που οι καταστάσεις την αναγκάζουν 
να γυρίσει πίσω στο χωριό της. Τη λυπάμαι. Δεν ξέ-
ρω τι να κάνω. Το σπίτι μου είναι αρκετά ευρύχωρο 
για να στεγάσει δύο ξεμωραμένες και πεισματάρες 
γριές όπως εμάς. Πιστεύω ότι κατά βάθος η Πιπίτσα 
περιμένει να της το προτείνω και να μοιραστούμε τα 
έξοδα. Είμαι σε δίλημμα. Μεγάλη απόφαση για έναν 
άνθρωπο που δεν αντέχει να συγκατοικεί ούτε με τη 
γάτα του. Γι’ αυτό κι έχω την αίσθηση πως ό,τι κι αν 
γίνει θα το μετανιώσω. Παλεύω να συγκεντρωθώ. Η 
υπόθεση αυτή με αγχώνει. Αν και είναι πολύ πρωί ακό-

μα, αυτή τη στιγμή έχω ανάγκη για λίγο ουίσκι. Ίσως 
έτσι μπορέσω να πάρω τη σωστή απόφαση. Μόνο αν 
καταφέρω και κλείσω αυτό το θέμα θα είμαι ήρεμη 
για να συνεχίσω το γράψιμο. 

Εν Αθήναις 2 Σεπτεμβρίου 1975.
Η ώρα είναι οχτώ το πρωί. Είμαι πολύ χαρούμε-

νη με την απόφαση που πήραμε από κοινού με την 
Πιπίτσα. Συμφωνήσαμε μέχρι να μπορέσει να ορθο-
ποδήσει οικονομικά να μείνουμε μαζί προσωρινά. 
Εξάλλου, άνθρωποι σαν και μας, που έχουν μάθει να 
ζουν μόνοι, δεν αντέχουν τη συγκατοίκηση για πολύ 

καιρό. Ωστόσο, υποσχεθήκαμε να στηρίζουμε η 
μία την άλλη στα δύσκολα. Επιτέλους, έφυγε 

ένα βάρος από το στήθος μου. Αυτές τις 
μέρες θα συναντήσουμε τον κύριο Αγα-
μέμνονα Δελόγλου, ισόβιο γραμματέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα του 
ζητήσω να βοηθήσει τη φίλη μου,  βγά-
ζοντάς της ένα επίδομα. Ελπίζω να μη 

μου το αρνηθεί. Άλλωστε μέχρι πριν από 
δέκα χρόνια ήταν τακτικός πελάτης μου 

κι αναγκαζόμουν ν’ ανέχομαι τις φαντασιώ-
σεις του και τ’ ανύπαρκτα προσόντα του, όπως 

και τόσων άλλων πελατών μου. Προς το πα-
ρόν όμως σταματάω να μιλάω για μένα. Θα 
συνεχίσω όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Ξε-
κινάω, λοιπόν, να εξιστορώ τα γεγονότα από 
κει που είχα σταματήσει. 

Η Χαρίκλεια χαμένη στις σκέψεις της τράβηξε ασυ-
ναίσθητα τα χαλινάρια του αλόγου και κείνο υπακού-
οντας άρχισε να τρέχει γρήγορα σαν τον άνεμο. Όσοι 
τύχαινε να τη συναντήσουν στο διάβα τους δε μπο-
ρούσαν να ξεχωρίσουν αν ο αναβάτης του ζώου ήταν 
άντρας ή γυναίκα, καθώς χανόταν βιαστικά από τα 
μάτια τους, αφήνοντας πίσω ένα σύννεφο σκόνης. Οι 
σκέψεις της εναλλάσσονταν διαρκώς. Οι εικόνες της 
προηγούμενης μέρας τη στοίχειωναν. Ωστόσο, ήξερε 
καλά πως φθάνοντας στο σπίτι θα είχε ν’ αντιμετω-
πίσει μία δύσκολη κατάσταση στην οποία θα έπρεπε 
να φανεί δυνατή. Όπως δυνατός θα έπρεπε να σταθεί 
και ο Ηλίας της όταν θα μάθαινε την αλήθεια. Παρόλα 
αυτά δεν υπήρχε εύκολος τρόπος να του εξομολογη-
θεί τα όσα είχαν συμβεί μέχρι πρόσφατα. Τώρα όσο 
ποτέ άλλοτε θα χρειαζόταν τη στήριξή του, αλλά και 
αυτός τη δική της. Ένιωθε ντροπή που δεν κατάφερε 
τόσο καιρό να τον κοιτάξει στα μάτια και να του πει 
τα όσα δυσάρεστα βίωσε  η κόρη τους. Για κείνη ήταν 
η πρώτη φορά που κρατούσε κάποιο μυστικό απ’ αυ-
τόν. Καθώς τα σκεφτόταν όλα αυτά συνειδητοποίησε 
ότι τόσο η ίδια όσο και το άλογό της είχαν ανάγκη να 
ξαποστάσουν, καθώς ο δρόμος της επιστροφής ήταν 
μακρύς και δύσκολος για μία γυναίκα… 

ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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8 6 4

1 9 8 4

1 2 5 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια διαγωνιζόμενη στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος 
θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έχει φτάσει στην 
τελευταία ερώτηση. Αν απαντήσει σωστά, κερδί-
ζει 150.000 ευρώ. Αν απαντήσει λάθος, κερδίζει 
μόνο 25.000€. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ερώ-
τηση δεν ήταν εύκολη υπόθεση:

«Ποιο από τα παρακάτω είδη πουλιών δε χτί-
ζει μόνο του τη φωλιά του, αλλά χρησιμοποιεί 
τις φωλιές άλλων πουλιών;» Οι πιθανές απα-
ντήσεις ήταν:

Α) ο αετός;
Β) το αγριοπερίστερο;
Γ) ο κούκος;
Δ) το χελιδόνι;
Η γυναίκα βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Δεν 

ήξερε την απάντηση. Και ήταν σε ακόμα πιο δύ-
σκολη θέση γιατί είχε εξαντλήσει 2 από τις 3 βο-
ήθειες. Το μόνο που της απέμενε ήταν να τηλε-
φωνήσει μια φίλη. Η γυναίκα, όμως, απευχόταν 
τη χρήση αυτής της βοήθειας, γνωρίζοντας πως   
η μοναδική φίλη της που θα βρισκόταν σπίτι εκεί-
νη την ώρα ήταν ξανθιά. Αλλά η διαγωνιζόμενη 
δεν άλλη λύση. Τηλεφώνησε στη φίλη της και 
της διάβασε την ερώτηση και τις τέσσερις πιθα-
νές απαντήσεις.

Χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό, η ξαν-
θιά απαντάει:

-Α, αυτό είναι πανεύκολο. Η σωστή απάντηση 
είναι το Γ: Ο κούκος…

Η ξανθιά είχε απαντήσει με τόση σιγουριά, 
που η διαγωνιζόμενη δε μπορούσε παρά να την 
εμπιστευτεί.

Σταυρώνοντας τα δάχτυλά της, η διαγωνι-
ζόμενη λέει:

-Το Γ, ο κούκος».
Η απάντηση ήταν σωστή και η γυναίκα ήταν 

εκατομμυριούχος! Είχε κερδίσει 150.000 ευρώ.
Τρεις μέρες αργότερα, η νικήτρια του διαγω-

νισμού διοργανώνει ένα πάρτι για οικογένεια και 
φίλους, συμπεριλαμβανομένου της ξανθιάς που 
τη βοήθησε να κερδίσει.

-Ρε Νατάσα, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστή-
σω-, λέει η νικήτρια. «Χάρη σ’ εσένα, είμαι εκα-
τομμυριούχος. Και ξέρεις κάτι;  Ήταν η ταχύτητα 
και  σιγουριά με την οποία απάντησες την ερώ-
τηση που με έπεισε να επιλέξω το Γ. Παρεμπιπτό-
ντως… πως και γνώριζες τη σωστή απάντηση;»

Χα, έλα τώρα καλέ μου –  της λέει η ξανθιά.  
– Όλοι γνωρίζουν πως οι κούκοι δε χτίζουν φω-
λιές. Ζουν σε ρολόγια…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Ακαταπράυντοι.
12. Κάστανο εκλεκτής ποιότητας.
13. Αποτυχημένα… σουτ.
14. Οργάνωση Βάσκων στην Ισπανία.
15. Ο γενάρχης των Ατρειδών.
17. Μεγάλος θόρυβος, φασαρία.
19. … Ρότα: Ιταλός συνθέτης.
21. Ελληνικό… 72.
22. Γιάννης…: συγγραφέας αστυνομι-
κών έργων.
24. Αντιπολεμική ταινία του Ρόμπερτ 
Άλτμαν.
25. Τσάντα μαθητή.
27. Στο κλήμα πολλά εδώ… ένα.
29. Γυναίκα του Αβραάμ.
31. Παλιό όνομα αφρικανικής λίμνης.
33. Ατμοηλεκτρικός σταθμός (συντομ.).
34. Γένος ακάρεων, που περιλαμβάνει 
μερικά είδη παρασιτικών τσιμπουριών.
36. Αρχή… κτήσης.
37. Ίδρυσε την Οθωμανική δυναστεία.
39. Βρετανός ολυμπιονίκης δρομέας.
41. Χαλαρά, άτονα.
43. Λέγεται η ηθοποιός Ρίζου.
45. Τα έχει η… Γωγώ.
46. Κλωστή τυλίγεται γύρω της.
48. Σπρινγκ…: είδος κινέζικου φαγητού.
50. Διπλό… βιάζεται.
52. Παράνομα εμπορεύματα.
54. Είναι και τα μονότονα.
55. Μυθικός ήταν ο Θησέας.

-- Συστατικά --

• 4 μεγάλα φιλέτα μοσχάρι
• 50 γρ. βούτυρο
• 2 κ.σ. ηλιέλαιο
• 1 πρέζα σκόνη σκόρδο
• 250 γρ. μανιτάρια, κομμένα σε φετούλες
• 3 κ.σ. μουστάρδα
• 5 κ.σ. ουίσκι
• 1 φλ.τσ. ζωμό κρέατος
• Αλάτι
• Πιπέρι, φρεσκοτριμμένο
• Μαϊντανός ψιλοκομμένος, για πασπάλισμα

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και σκόνη σκόρ-

δου στα φιλέτα και από τις δύο πλευρές.
• Ζεσταίνουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι το βούτυρο 

και το ελαιόλαδο.
• Στη συνέχεια σοτάρουμε τα φιλέτα και από τις 

δύο πλευρές σε δυνατή θερμοκρασία για 2 με 
3 λεπτά.

• Χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα ψήνουμε όσο θέ-
λουμε (μέτρια ή καλοψημένα) τα βγάζουμε και 
τα κρατάμε ζεστά.

• Έπειτα, ρίχνουμε στο τηγάνι τα μανιτάρια και τα 
τηγανίζουμε για 4 με 5 λεπτά.

• Προσθέτουμε το ουίσκι, τη μουστάρδα και το 
ζωμό και βράζουμε τη σάλτσα για 3 με 4 λεπτά.

• Βάζουμε τα φιλέτα στο τηγάνι και τα γυρίζουμε 
μέσα στη σάλτσα.

• Τέλος, τα σερβίρουμε με τη σάλτσα τους ζεστή 
και τα πασπαλίζουμε με το φρέσκο μαϊντανό.

• Τα μοσχαρίσια φιλέτα με σάλτσα μουστάρδας 
είναι έτοιμο.

• Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μοναδικά μοσχαρίσια φιλέτα με σάλτσα 
μουστάρδας

Κάθετα
1. Επικείμενος… κίνδυνος.
2. Καθοδική πορεία.
3. Ο γενάρχης των Αρμενίων.
4. Φαίνονται στο… κάτοπτρο.
5. Τα εννέα κάνουν… ένα.
6. Όνομα βυζαντινών στρατηγών.
7. Άφησε… κι έτσι.
8. … Λόρελ: ο παρτενέρ του Όλιβερ Χάρντι.
9. Γιαπωνέζικη φίρμα ηλεκτρονικών.
10. Αναστεναγμός πόνου.
11. Ραδιούργος ήρωας του Σαίκσπηρ.
16. Ο Άδης, η κόλαση.
18. Γάλλος επαναστάτης απ' τους Ορεινούς.
20. Μάλιστα… στα Εφτάνησα.
23. Πρωτεύουσα αραβικής χώρας.
26. Αιγαιοπελαγίτικο νησί.
28. Δηλητηριάζει τη ζωή των ανθρώπων.
30. Δευτερογενές φαινόμενο στη διάθλαση 
του φωτός.
32. Αρχηγός των Ούννων που ονομάστηκε 
"Μάστιγα του Θεού".
33. Της σταφίδας… γίνεται καλοκαίρι.
35. Το νήμα.
38. Βάναυσα, απότομα.
40. Χτυπώ δυνατά.
42. Πολύ (αρχ.).
44. Έλλειψη μνήμης.
47. Μονολεκτική πρόσκληση.
49. Λιμανάκι της Σαντορίνης.
51. Με το σίγμα… ακριβολογεί.
53. Συνεχόμενα στον… άρρητο.



Η ΓΝΩΜΗ 
3   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2022

ΓΝΩΜΗ   13

Συνεχίζεται η ταινία Κινουμέ-
νων Σχεδίων, «Ο Κοτολαγός και το 
Χάμστερ του Σκότους» των Μπεν 
Στάσεν (Ταξίδι στο Φεγγάρι, Οι 
Περιπέτειες του Σάμμυ: Το Μυστι-
κό Πέρασμα, Σάμμυ 2, Το Μαγικό 
Σπίτι, Ροβινσώνας Κρούσος, Ο Γιος 
του Μεγαλοπατούσα, Corgi: Το Σκυ-
λάκι της Βασίλισσας, Η Οικογένεια 
του Μεγαλοπατούσα) & Μπένζαμιν 
Μουσκέ με τους Ανδρέα Κωνστα-
ντινίδη, Τηλέμαχο Κρεβάικα, Βασί-
λη Μήλιο, Τάκη Σακελλαρίου, Τάσο 
Τζιβίσκο & Γιάννη Υφαντή στην με-
ταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Η ταινία ακολουθεί 
έναν νεαρό ήρωα γεννημένο μισό 
κοτόπουλο, μισό λαγό. Πρόθυμος 
να ταιριάξει και να αγαπηθεί παρά 
τις διαφορές του, έχει εμμονή με 
την περιπέτεια, παρά την αδεξιότη-
τά του. Η απόδειξη ότι μπορείς να 
είσαι αποδεκτός και αγαπητός μέσα 
από τις ιδιαιτερότητές σου.

Παρασκευή: 19:00,
Κυριακή: 17:30.

Ξανά κοντά μας το Θρίλερ 
που «σπάει» κάθε ρεκόρ, «Χαμο-
γέλα» του Πάρκερ Φιν με τους 
Σόσι Μπέικον, Κάιλ Γκάλνερ, Τζέ-
σι Άσερ, Καλ Πεν, Ρομπ Μόρ-
γκαν & Τζούντι Ρέγιες...  Υπόθε-
ση: Ύστερα από ένα αλλόκοτο, 
τραυματικό δυστύχημα με μια 
ασθενή της, η Δρ. Ρόουζ Κότερ 
αρχίζει να βιώνει τρομακτικά, 
ανεξήγητα γεγονότα. Με τον 
τρόμο να σαρώνει τη ζωή της, 
η Ρόουζ πρέπει να αντιμετωπί-
σει το προβληματικό παρελθόν 
της για να επιβιώσει και να ξε-
φύγει από την τρομακτική πραγ-
ματικότητα.

Ο πρωτοεμφανιζόμενος 
Πάρκερ Φιν αντλεί έμπνευση 
και συμπεριλαμβάνει μικρές και 
μεγάλες αναφορές σε δεκά-
δες τίτλους του είδους, από το 
«The Ring» και το «It Follows», 
ως το «Νight of the Demon» 
και το «Evil Dead». Σε αντίθε-
ση, όμως, με τις συνήθειες της 
εποχής, οι αναφορές του είναι 

καλοχωνεμένες, αποτελούν δο-
μικά στοιχεία της πλοκής, της 
δραματουργίας και του τρό-
μου, αντί για meta κλεισίματα 
του ματιού. Τα παναρίσματα του 
φακού παραπέμπουν στο σινε-
μά του Σιάμαλαν, κάθε σπιθαμή 
του κάδρου αξιοποιείται για την 
πρόκληση τρόμου, υπάρχουν με-
ρικά φοβερά εκτελεσμένα jump 
scares, αλλά και κάνα δυο πα-
ραπανίσια κι αχρείαστα, ενώ το 
score απαρτίζεται από παραμορ-
φωμένους ήχους και ασύγχρο-
νες μελωδίες, θυμίζοντας εκείνη 
τη συμφωνία τρόμου που υπέ-
γραψε ο Κρίστοφερ Γιανγκ για 
το «Sinister».  

Πέμπτη, Σάββατο, Κυρια-
κή, Τετάρτη: 22:15

Παρασκευή: 00:00*, Δευ-
τέρα: 19:45

 Τρίτη: 19:30. 
*Μεταμεσονύχτια Προβο-

λή με ΔΩΡΕΑΝ Pop-Corn για 
όλους!

Συνεχίζεται το θρίλερ που 
σπάει ταμεία  

Έρχεται σε Πανελλήνια 
Πρεμιέρα η Άνιμε ταινία, 
«One Piece Film: Red» του 
Γκορό Τανιγκούτσι με τους 
Κάορι Ναζούκα, Σουίτσι Ικέ-
ντα, Μαγιούμι Τανάκα, Χιρο-
άκι Χιράτα, Καζούγια Νακάι, 
Ακέμι Οκαμούρα & Τσο στην 
υποτιτλισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Η Ούτα, είναι η 
πιο αγαπητή τραγουδίστρια 
στον κόσμο. Η φωνή με την 
οποία τραγουδάει, ενώ πα-
ράλληλα κρύβει την αληθι-
νή της ταυτότητα, έχει χα-
ρακτηριστεί ως «μαγευτική». 
Θα εμφανιστεί δημόσια για 
πρώτη φορά, δίνοντας μια 
ζωντανή συναυλία. Καθώς 

το στάδιο γεμίζει με διάφο-
ρους fans της, ενθουσια-
σμένους πειρατές, το Ναυτι-
κό που παρακολουθεί στενά 
και τους Πειρατές του Ψάθι-
νου Καπέλου που με αρχη-
γό τον Λούφυ ήρθαν απλά 
για να απολαύσουν την ερ-
μηνεία της, η φωνή για την 
οποία όλοι ανυπομονούν, 
πρόκειται να ακουστεί ξα-
νά. Η ιστορία ξεκινάει με 
την σοκαριστική αποκάλυ-
ψη ότι η Ούτα είναι «κόρη 
του Σανκς».

Πέμπτη,
Σάββατο: 19:30,
Παρασκευή: 21:15, 

Δευτέρα: 22:15.

Για τους λάτρεις 
του anime  

Μαζί μας η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, 
«Tad 3: Η Σμαραγδένια Πλάκα» του Ενρί-
κε Γκάτο (Tad: Ο Χαμένος Εξερευνητής, 
Tad: Το Μυστικό του Βασιλιά Μίδα) με 
τους Παναγιώτη Καποδίστρια, Στέφανο 
Γεωργόπουλο, Στεφανία Φιλιάδη, Λητώ 
Αμπατζή, Κατερίνα Μάντζιου, Δημήτρη 
Πάσιο, Τηλέμαχο Κρεβάικα, Γιώργο Σκου-
φή, Σοφία Τσάκα, Ζωή Κατσάτου, Πάνο 
Τοψίδη, Σταματίνα Μυτιληναίου, Γιώργο 
Στάμο, Άννα Σταματίου & Γιάννη Υφαντή 
στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Ο ατζαμής αρχαιολόγος 
Ταντ επιθυμεί την αποδοχή των συνα-
δέλφων του, αλλά η αδεξιότητά του στέ-
κεται εμπόδιο στο όνειρό του. Όταν δια-
λύει κατά λάθος μια σπάνια σαρκοφάγο, 
απελευθερώνεται ένα ξόρκι που θέτει τη 
ζωή των φίλων του σε κίνδυνο. Ο Ταντ 
και η Σάρα θα ξεκινήσουν ένα περιπετει-
ώδες ταξίδι που  θα τους οδηγήσει μέχρι 
την άκρη του κόσμου για να τους σώσουν 
και να σταματήσουν την κατάρα της Σμα-
ραγδένιας Πλάκας.

Σάββατο: 17:15
Τετάρτη: 17:30.

Οι περιπέτειες ενός ατζαμή αρχαιολόγουΧαμός στο  βασίλειο των ζώων 

Cinema«To Χόλιγουντ ήταν σαν να κάνεις ταινίες σε ένα τσίρκο. Όμως, γύρισα πίσω ζωντανός… 
Βέβαια, στη Μεγάλη Βρετανία, πλέον, σου επιτρέπεται κάνεις μία ταινία, μόνο αν είναι για τη 

βασιλική οικογένεια.» 
Stephen Frears – Σκηνοθέτης 

Ενώ κοντά μας και η Κομε-
ντί, «Ο Χαμένος Βασιλιάς» του 
Στίβεν Φρίαρς (Επικίνδυνες Σχέ-
σεις, Οι Κλέφτες, Ήρωας Κατά 
Λάθος, High Fidelity, Βρώμικα 
Όμορφα Πράγματα, Η Κυρία Χέ-
ντερσον Παρουσιάζει, Η Βασίλισ-
σα, Philomena, Florence: Φάλτσο 
Σοπράνο, Βικτώρια & Αμπντούλ) 
με τους Σάλι Χόκινς, Στιβ Κούγκαν, 
Χάρι Λόιντ & Μαρκ Άντι...

Υπόθεση: Το 2012, μετά από 
500 χρόνια, αποκαλύπτονται σε 
ένα πάρκινγκ του Λέστερ τα χαμέ-
να λείψανα του Βασιλιά Ριχάρδου 
Γ’. Η έρευνα οργανώθηκε με πρω-
τοβουλία της ερασιτέχνη ιστορι-
κού, Φιλίππα Λάνγκλι, της οποίας 
η ανυποχώρητη στάση δεν έγινε 
ποτέ κατανοητή ούτε από τον κύ-
κλο της ούτε από τους ειδικούς 
και τους ακαδημαϊκούς. Η ομά-
δα που μας χάρισε τη Philomena 

ενώνει ξανά τις δυνάμεις της για 
μία ακόμα συγκλονιστική πραγ-
ματική ιστορία. Σε σενάριο των 
Στιβ Κούγκαν και Τζεφ Πόουπ και 
σκηνοθεσία του Στίβεν Φρίαρς ο 
Χαμένος Βασιλιάς ξετυλίγει ένα 
συναρπαστικό κυνήγι της αλή-
θειας πίσω από τους ιστορικούς 
μύθους ενορχηστρωμένο από μία 
ανυποχώρητη ερασιτέχνη ιστορι-
κό. Η δύο φορές υποψήφια για 
Όσκαρ Σάλι Χόκινς αναλαμβά-
νει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της 
γυναίκας που αρνήθηκε να την 
αγνοούν και εναντιώθηκε στους 
πιο διακεκριμένους ιστορικούς, 
αναγκάζοντας τους να ασχολη-
θούν ξανά με έναν από τους πιο 
αμφιλεγόμενους βασιλιάδες της 
Αγγλίας.

Κυριακή
Τετάρτη: 19:45
Τρίτη: 22:00.

Ο Στίβεν Φρίαρς
 επιστρέφει 

Νέα εβδομάδα ξεκινά στον κινηματογράφο «Ηλύσια»
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Ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός  (1) ατόμου για 
την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαί-
δευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύ-
ης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας - Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.», που εδρεύει στο Δήμο Ορεστιάδας της Περιφερειακής 
Ενότητας ΄Εβρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα

 υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
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Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοι-
νωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης και Αθλη-
τισμού Δήμου Ορεστιά-
δας - Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.» 

Δήμος 
Ορεστιάδας 

**ΤΕ ΒΡΕΦΟ-
ΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ 

*Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 31-
8-2023,
με δυνατότητα ανανέ-

ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 
της δράσης 

1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
*Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπη-

ρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου 
που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους 
στην προσχολική εκπαίδευση 

καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δη-
μιουργικής απασχόλησης» (Περίοδος 2022-2023), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77094/1-8-2022 (ΦΕΚ 4094/τ. 
Β΄/1-8-2022) ΚΥΑ.

** Ο επιλεγείς/είσα οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας, σύμ-
φωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π. οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδ ι κός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώ-
νυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημε-
δαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της σε 
όλα τα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης της σε εφημερίδες.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,   εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να 
την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημέ-
νη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλου-
θη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και  Αθλητισμού Δήμου  Ορεστιάδας», 
Εθνομαρτύρων 98, τ.κ. 68200, Ορεστιάδα, υπόψη κ. Μούσμουλα Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 25520 24261).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση 
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων. 

                                                           
                                                                    Ο Πρόεδρος   του  ΚΚΠΑΑΔΟ
                                                                       Παπαϊωάννου Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ        

ΑΔΑ: ΨΡΣΝΩΨΟ-ΟΗΨ
  Αλεξανδρούπολη 01.11.2022

Περίληψη διακήρυξης 

ανοιχτού, ηλεκτρονικού, διεθνούς  διαγωνισμού 

για την «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης

 2022-2023-2024»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό, διεθνή  διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής/τμήμα , για την «Διαχείριση αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης 2022-2023-2024» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 317.690,48 
€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Η  προμήθεια υποδιαιρείται σε 2  Τμήματα :
1)ΤΗΜΑ Β. Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης  για διάστημα 9 μηνων για 

το έτος  έτους 2023 (CPV: 85200000-1)  προϋπολογισμού 140.268,80 με ΦΠΑ 
2)ΤΜΗΜΑ Γ. Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης  για διάστημα 12 μηνών  

για τα έτη 2023 -2024(CPV: 85200000-1)προϋπολογισμού   177.421,68 με ΦΠΑ.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (μερική προσφορά) 

ή για το σύνολο των τμημάτων  (ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή ολική) 
αφορά στο σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος .

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικο-
νομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι  απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μέχρι την 6η  Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει στις την 09 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 09.00πμ από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύ-
στημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Μαζί με την προσφορά απαιτείται  να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για το α) τμήμα Β ποσού 2.262,40€ 
ευρώ  και για το β) τμήμα Γ ποσού 2.861,64€ ευρώ

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρμόδιοι Μόκαλη Αθα-
νασία και Μαργαρίτα Κόκκορη,  Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551064165 και  2551350231 αντίστοιχα. 

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») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 176425).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
6ο ΧΛΜ Αλεξ/πόλης-Κομοτηνής ΔΡΑΓΑΝΑ, ΤΚ 68100
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ19/ΔΣ26/26-
10-2022 (ΑΔΑ: 6Θ0Φ4690Ω3-Μ53) απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Ηλε-
κτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) ψυγείου συντήρησης νεκρών 3 θέσεων, ενός (1) 
ψυγείου συντήρησης νεκρών 6 θέσεων και ανυψωτικού φορείου σωμάτων, (CPV: 33944000-9 - Θάλαμοι ψύ-
ξης ή κατάψυξης για νεκροτομεία), έναντι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 
(74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αριθμ. Διακήρυξης: 22/2022
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο βάσει Τιμής σύμφω-

να με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 20-11-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-11-2022 και ώρα 13:00 μ.μ.
Διάρκεια σύμβασης: Εξήντα (60) ημέρες.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προ-

σφορών.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγ-

γυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ) των προσφερόμενων ειδών. Β) Για 
την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτιμώμενης αξίας εκτός 
ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού η οποία αντικαθίσταται με εγγύησης καλής 
λειτουργίας το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 3% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και για χρο-
νικό διάστημα δύο (2) ετών.

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

                                                                        
                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                              ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ε. ΡΟΥΦΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 110/2022 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, εγκρίθηκαν οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού που αφορούν  την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 
2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,  του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία 
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και με τα διακριτικά στοιχεία 
Α.Ο.Ο.Α με έδρα την Αλεξανδρούπολη ,νομίμως εκπροσωπουμένου , και επικυρώθηκε το 
από 30/09/2022 νέο καταστατικό του, αποτελούμενο από σαράντα (40) άρθρα.

Αλεξανδρούπολη,  1.11.2022
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Μοσχίδου Βιργινία
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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: 08:05 - 11:30 - 20:50
ΤΡΙΤΗ: 08:05 - 11:30 - 20:50 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  11:30 - 20:50
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 11:30 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05 -11:30 - 20:50
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 20:50 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:06:15-09:50- 19:15
ΤΡΙΤΗ:  06:15 - 09:50 - 19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 19:15
ΠΕΜΠΤΗ: 06:15 - 09:50 - 19:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 09:50 - 19:15

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:15 -09:50 - 19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 19:15

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΤΡΙΤΗ: 08:45 - 20:15 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:45 - 16:05 - 21:40
ΠΕΜΠΤΗ: 08:45 - 16:35 - 21:40
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:45-15:05- 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

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
Χατζησωτηρίου Ανατολικής Θράκης 47 (ένα-
ντι ΙΚΑ) ✆25510 27333

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλγιαννάκης Σάββας Ευριπίδου 96 
✆2552028477

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

Ακεψιμάς.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, σήμερα είναι μία ημέρα, που 
θα επιλέξεις την απομόνωση και την 
ηρεμία σου! Μέσα από συγκυρίες και 
καταστάσεις που θα προκύψουν, ανα-
γνωρίζεις τις βαθύτερες ανάγκες σου 
και τις πραγματικές σου επιθυμίες!!       

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, ετοιμάσου για απότομες, 
αλλά σίγουρα θετικές ανατροπές στην 
ζωή σου! Οι φίλοι είναι δίπλα σου, σε 
κάθε σου δραστηριότητα και έρχεστε 
σαφώς πιο κοντά συναισθηματικά, 
αφού σου αποδεικνύουν την αγάπη 
τους και την αφοσίωση τους σε σένα, 
με λόγια, αλλά και πράξεις!! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, θα καταφέρεις να πε-
τύχεις την αποδοχή των γύρων σου με 
ευκολία, γεγονός που το έχεις ισχυρή 
ανάγκη σήμερα! Οι ώριμες αντιδράσεις 
σου, αλλά και οι σοφές και προσεκτικές 
σου απαντήσεις και αποκρίσεις,!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα φίλε Καρκίνε, καταφέρνεις και 
μετατρέπεις αισθήματα και βαθιές ανά-
γκες, σε δράση και πράξη! Αυτή η δι-
άθεσή σου, εξυπηρετεί απόλυτα, την 
εκπλήρωση των υψηλών και μεγαλε-
πήβολων στόχων σου!

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα αποφασίζεις να 
αφιερώσεις τον χρόνο σου σε συναι-
σθηματική εκβάθυνση και αναγνώριση 
των βαθύτερων αναγκών σου! Απέφυ-
γε συναισθηματικές εκδηλώσεις και 
ανοίγματα, πριν σιγουρευτείς για τις 
προθέσεις και την εντιμότητα των αν-
θρώπων!   

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα θα αντιμε-
τωπίσεις πρόσωπα και καταστάσεις, 
με καλοπροαίρετη διάθεση, ευγένεια, 
διακριτικότητα και δικαιοσύνη! Είναι η 
κατάλληλη ημέρα, για να αναγνωρίσεις 
και να παραδεχθείς τα λάθη σου, να 
επαναπροσεγγίσεις άτομα που είχατε 
απομακρυνθεί για οποιονδήποτε λόγο!

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, μπορεί οι υποχρεώσεις να 
είναι πολλές τώρα, όμως καταφέρνεις 
σήμερα, να βρεις την άνεση και την 
ευκολία που χρειάζεσαι, προκειμένου 
να τις διεκπεραιώσεις και να κλείσεις 
εκκρεμότητες!!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα θα καταφέρεις 
και θα πετύχεις υψηλούς στόχους, 
χωρίς μάλιστα να κοπιάσεις ιδιαίτερη! 
Τραβάς τα βλέμματα του θαυμασμού 
πάνω σου, γεγονός που πάντα έχεις 
ανάγκη και σε χαροποιεί! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα θα είσαι λίγο πε-
ρισσότερο κλειστός, συναισθηματικός, 
συνεσταλμένος και ευαίσθητος! Επιπλέ-
ον, ένα θέμα ή μία εξέλιξη, θα υπάρξει 
με το σπίτι και την οικογένεια, είτε θε-
τική, είτε αρνητική! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, ετοιμάσου για μία αι-
σιόδοξη, ανανεωτική και χαρούμενη 
ημέρα! Ενδυναμώνεις την κοινωνική 
σου ζωή, εμπλουτίζεις τον περίγυρο 
σου με νέα πρόσωπα και ευχάριστες 
παρέες και νιώθεις ιδιαίτερα περιζή-
τητος και αγαπητός!   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα οι καταστά-
σεις και οι συγκυρίες, θα στρέψουν το 
ενδιαφέρον και την δράση σου, στην 
προσωπική σιγουριά και ασφάλεια! Θα 
καταφέρεις μέσα από διαπροσωπικές 
επαφές και συναναστροφές να πετύ-
χεις ανάδειξη των προσωπικών σου 
προσόντων και ανάκτηση της αυτοε-
κτίμησης σου!!  

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα αγαπητέ Ιχθύ, θα είσαι στα κα-
λύτερα σου! Σε διακρίνουν τόλμη, δυ-
ναμικότητα, θάρρος, ενθουσιασμός, 
ενέργεια και κέφι! Μην κολλάς λοιπόν 
σε ανούσιες αντιπαραθέσεις που ενδε-
χομένως θα προκύψουν!

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

Κάθε πόσο πρέπει να 
πλένουμε καθημερινά 
αντικείμενα

Καθημερινά χρησιμοποιούμε αμέτρητα 
αντικείμενα. Φυσικά όλα αυτά που πιάνουμε 
και χρησιμοποιούμε κάθε μέρα κάποια στιγ-
μή χρειάζονται καθάρισμα. Κάθε πότε όμως 
πρέπει να πλένουμε ή να αντικαθιστούμε το 
κάθε τι; Η επιστήμη μας απαντά.

1. Σφουγγαράκι κουζίνας:
Αλλαγή μια φορά κάθε δυο εβδο-

μάδες
2. Πετσέτες κουζίνας:
Αλλαγή τρεις με τέσσερις φορές την 

εβδομάδα
3. Πετσέτες μπάνιου:
Αλλαγή κΚάθε τρεις ημέρες
4. Ξυραφάκια:
Αλλαγή μια στις πέντε με δέκα χρή-

σεις
5. Οδοντόβουρτσα:

Κάθε τρείς με εξι μήνες
6. Βούρτσα μαλλιών:
Καθάρισμα μια με δυο φορές τον 

μήνα
7. Πλαστικά μπουκαλάκια νερό:
Πέταμα μετά από κάθε χρήση
8. Βούρτσες και σφουγγαράκια για 

μακιγιάζ:
Καθάρισμα τουλάχιστον μια φορά την 

εβδομάδα
Αν ακολουθείτε αυτές τις απλές συμβου-

λές σίγουρα η επαφή σας με τα μικρόβια θα 
είναι αρκετά μικρότερη.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Ο σύλλογος Φίλοι Μνημείων, 
Μουσείων, Πολιτισμού, Παρά-
δοσης του Διδυμοτείχου και της 
Περιφέρειας «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΑΝΑΔΕΙΞΙΣ» και η ομάδα Εθε-
λοντές Ενεργοί Πολίτες υπό την 
Αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης 
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και 
Σουφλίου, πραγματοποίησαν την 
Τελετή Βράβευσης των διεθνών 
και πανελληνίως διακριθέντων 
αθλητών, που κατάγονται από το 
Διδυμότειχο και την περιφέρεια. 
Η εκδήλωση έλαβε μέρος στις 30 
Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή 
και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Αμ-
φιθέατρο του Διδυμοτείχου, στα 
πλαίσια του ετήσιου, υπό τον τίτ-
λο «ΒΑΤΑΤΖΕΙΑ», εορτασμού της 
μνήμης του εκ Διδυμοτείχου Βυ-
ζαντινού Αυτοκράτορα Αγίου Ιω-
άννη Γ΄ Βατατζή του Ελεήμονος. 

Στην τελετή παρευρέθησαν 
και βραβεύτηκαν η Πηγή Δεβετζή 
Ολυμπιονίκης (τριπλούν), καθώς 
και εκπρόσωποι και αθλητές του 
Αθλητικού Συλλόγου ΑμεΑ Κότι-
νος. Συμμετείχε και η κυρία Αγιο-
πλούδη Μαρία παρουσιάζοντας 
την ενδιαφέρουσα πτυχιακή της 
με θέμα τον Αθλητισμό στο Δι-
δυμότειχο. Ο αριθμός των δια-
κριθέντων σε όλα τα αθλήματα, 

διεθνώς και πανελληνίως,  ήταν 
60 σε ατομικό και 1 σε ομαδικό 
της ΑΕΔ. 

Αναφέρουμε τους διεθνείς 
αθλητές προς βράβευση που 
συμμετείχαν:

 σε Ολυμπιάδα Γκατσιούδης 
Κωνσταντίνος (ακόντιο), Δημο-
σχάκη Ζωή (Κολύμβηση)

σε Παραολυμπιάδα Παπαδά-
κης Αλέξανδρος (Μπότσια), 

σε Παγκόσμιο: Αντωνιάδου 
Νικολέτα (100 μετ’ εμποδίων), 
Μόμτσος Ανδρέας (ΑμεΑ Σφαί-
ρα), Μίχου Ελένη (Ακόντιο), Κο-
σμαδάκης Κυριάκος (Σφαίρα), 
Παρασχάκης Σαράντης (Ακόντιο), 
Λίτσικα Ευτυχία (Ακόντιο),  Πα-
γωνάκη Σαραντούλα (Tae Kwon 
Do), Χριστοδουλίδης Χρήστος 
(Μπιλιάρδο Τρίσπονδο), Γώγου 
Χριστίνα (Σωματική Διάπλαση), 

σε Πανευρωπαϊκό: Καρασμα-
νάκης Ελευθέριος (Ακόντιο), Δε-
λιντζόγλου Χρήστος (Ακόντιο), 
Λίτσικας Χρήστος (Ύψος), Γκε-
όργκιεβα Μαρία (Ακόντιο), Κο-
μνηνάκης Γεώργιος (Kick Box 
Γερμανίας), 

σε Βαλκανικό: Σαράκογλου 
Χρήστος (Σφαίρα), Παρόγλου 
Βάσω (ύψος), Πατίδης Βασί-
λειος (Κύπελλο ποδοσφαίρου), 

Μάρκου Βάγιος (Ακόντιο), Μπο-
γιατζόγλου Δέσποινα (Σφαιρα), 
Δοβρίδης Στέφανος (Στίβο), 

σε Πανελλήνιο: Χατζόπουλος 
Χρήστος (Στίβο), Καραμπουναρ-
λής Ιωάννης (Ακόντιο), Λαμπού-
δη Μαρία (Ακόντιο), Αρβανίτη 
Σοφία (Ακόντιο), Τολίδου Αθα-
νασία (Ακόντιο), Γκατσιούδης 
Γρηγόριος (Ακόντιο), Χορτερού-
δης Γεώργιος (Σφαίρα), Αραμπή 
Άννα (Ύψος), Στόγιος Χρήστος 
(Υψος), Τσακαγιαννης Κυριακος 
(100 μετ’ εμποδιων), Σιδηράς Ευ-
άγγελος (Τριπλούν), Α.Ε.Δ. Διδυ-
μοτείχου (κυπελλούχος Ερασι-
τεχνικού Ποδοσφαίρου 1980), 
Κουρδάκης Παναγιώτης (Ποδο-
σφαιριστής Α’ Εθνικής), Τσελε-
μπάκης Σαράντης (Ποδοσφαι-
ριστής Α’ Εθνικής), Τσιομπανίδης 
Δήμος (Tae Kwon Do), Γκασίδης  
Σταύρος (Tae Kwon Do), Μπλέ-
τσας Αθανάσιος (Tae Kwon 
Do),  Γκουλιαντζή Ευθυμία (Tae 
Kwon Do), Μουταφτσή Μαριέτ-
τα (Tae Kwon Do), Ντίκα Ιωάν-
να (Tae Kwon Do), Παπαδάκη 
Δάφνη (Tae Kwon Do),  Χατζού-
δη Γεωργία (Tae Kwon Do), Κα-
δηγιαννοπούλου Ελένη (Tae 
Kwon Do), Καδηγιαννοπούλου 
θεοδώρα (Tae Kwon Do), Κυρια-
κούδη Γεωργία (Tae Kwon Do), 
Σαλιαρίδης Σταυρός (Tae Kwon 
Do), Χαραλαμπάκος Χρυσοβα-
λάντης (Tae Kwon Do), Μπρο-
ντίδης Ελευθέριος (Tae Kwon 
Do), Κυπαρισσούδης Βασίλειος 
(Tae Kwon Do), Παυλίδης Ιω-
άννης (Πολεμικές Τέχνες), Βαρ-
σαμάκης Πασχάλης (Πολεμικές 
Τέχνες), 

σε προπονητές: Ματζουρά-
κη Ιωάννη (Διεθνή Ποδοσφαιρι-
στή και Προπονητή), Τσιτσιμάκας 
Αθανάσιος (Προπονητής Στίβου), 
Μπαχτσεβάνης Ευάγγελος (Προ-
πονητης  Στιβου), Ναζίρης Γιώρ-
γος (Προπονητής Tae Kwon Do), 
Παγωνάκης Νίκος (Προπονητής 
Tae Kwon Do). 

     Στο τέλος βραβεύτηκε με 
Εύφημος Μνεία η νεοσύστατη 
ομάδα και πρώτη στην Ελλάδα 
του πρωτότυπου αγωνίσματος 
Catch Ball «Ίριδα Σουφλίου» 

Οι αρχές και φορείς
    Στην τελετή Βράβευση 

παραβρέθηκαν: ο εκπρόσωπος 
του Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιά-
δος και Σουφλίου κ. Δαμασκη-
νός ο Πάτερ Χειμώνας Γαβριήλ, 

ο Βουλευτής Έβρου Δημοσχάκης 
Αναστάσιος,  ο εκπρόσωπος του 
Βουλευτή Έβρου Κελέτσης Σταύ-
ρος,  ο θεματικός Αντιπεριφερει-
άρχης Δελισταμάτης Βασίλης, ο 
Δήμαρχος Διδυμοτείχου Χατζη-
γιάννογλου Ρωμύλος, ο Αντιδή-
μαρχος Αλεξανδρούπολης Δα-
στερίδης Ηλίας,  ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Διδυμοτείχου Κυργι-
αλάννης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Ποιμενικού Αγιο-
πλούδης Παναγιώτης,  ο Πρόε-
δρος της Κοινότητας Λάδης Αρ-
βανιτίδης Θεόδωρος, ο Διοικητής 
της 16ης Μηχανοκίνητης Με-
ραρχίας Πεζικού του Διδυμοτεί-
χου Στρατηγός Χατζηγεωργίου 
Θεόδωρος,  ο Υποδιοικητής της 
16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας 
Πεζικού του Διδυμοτείχου Ταξί-
αρχος Γιοβανούδης Νικόλαος, 
ο Διοικητής της 30α Ταξιαρχί-
ας Λαγού Ταξίαρχος Κοκκινίδας 
Ευστράτιος, ο εκπρόσωπος της 
1η ΜΙΣΕΠ Αεροπορίας Αν/σγος 
Σιδέρης Γιαννούλης, η Διοικητής 

Σχολής Αστυνομίας Διδυμοτεί-
χου Α/Α’ Πουρναρά Αναστασία, 
ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικής 
Διδυμότειχου Ανθηποπυραγός 
Γκουντινάκης Αντώνης, ο Διοι-
κητής της ΕΥΠ Χαριαμπόλης Χα-
ράλαμπος, η Εκπρόσωπος και 
Πρόεδρος του Σωματείου Ερ-
γαζομένων του Γενικού Νοσοκο-

μείου Διδυμοτείχου κα. Μπουτζί-
κα Έφη, ο Εκπρόσωπος της ΕΠΣ 
Έβρου, Γκαρέλης Ευάγγελος.

Αυτοί ήταν που βραβεύσαν 
και τους αθλητές.
Για την «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΑΝΑΔΕΙΞΙΣ»

ΦΥΔΑΝΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Βραβεύθηκαν οι διεθνώς και πανελληνίως 
διακριθέντες αθλητές του Διδυμοτείχου 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΑΡΧΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΩΝ   

Ο αριθμός των διακριθέντων σε όλα 
τα αθλήματα, με καταγωγή από την 
περιοχή,  ήταν 60 σε ατομικό και ένα 
σε ομαδικό της ΑΕΔ Από την Τελετή Βράβευσης των διεθνών και πανελληνίως διακριθέντων 

αθλητών, που κατάγονται από το Διδυμότειχο και την περιφέρεια

Ο αριθμός των διακριθέντων σε όλα τα αθλήματα, διεθνώς και 
πανελληνίως,  ήταν 60 σε ατομικό και 1 σε ομαδικό της ΑΕΔ. 
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