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Γιορτάζει ο 
κινηματογράφος  

«Ηλύσια»

Πάρτι και παγκόσμια 
πρεμιέρα για τα 7 χρόνια 
του κινηματογράφου. Το 
πρόγραμμα προβολών 
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Ορεστιάδα: 
Απεργιακή 

συγκέντρωση από 
φορείς & σωματεία 

Με μεγαλύτερη σε σχέση με 
άλλες κινητοποιήσεις συμμε-
τοχή, «για ζωή με αξιοπρέ-

πεια»
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Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξ/πολης: 
Το τέλος της πολιτικής ευγένειας 

έφεραν τα δημοτικά τέλη 
Φωνές, αλληλοκατηγορίες, αναφορές σε «φασιστική νοοτροπία» του 

προέδρου, μέχρι και χειροδικίες στην προχθεσινή συνεδρίαση. Οι προτά-
σεις των παρατάξεων και της δημοτικής αρχής 
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Συνεχίζεται από την Περιφέρεια 
ο καθαρισμός ρεμάτων στον 

Δήμο Αλεξανδρούπολης 

Από τα τεχνικά συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων εν όψει του επερχόμενου χειμώνα
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● Ξεκίνησε η δίκη 
για την υπόθεση του 
θανάτου της 37χρο-
νης Δέσποινας Κα-
ραγεωργίου και του 
7 μηνών αγέννητου 
μωρού της στο Νο-
σοκομείο της Αλε-
ξανδρούπολης

● Μνήμες της τρα-
γωδίας που εκτυλί-
χθηκε το βράδυ της 
14ης προς 15ης 
Απριλίου 2021 ξύ-
πνησαν την Τετάρ-
τη στο δικαστικό μέ-
γαρο

● Σημεία από τις κα-
ταθέσεις του συζύ-
γου, της οικογένειας 
και δύο γιατρών … Η 
δίκη διεκόπη για τις 
25 Ιανουαρίου 2023

Τα προβλήματα του Κέντρου Τα προβλήματα του Κέντρου 
Υγείας Σαμοθράκης στον Υγείας Σαμοθράκης στον 
Υπουργό Θάνο Πλεύρη  Υπουργό Θάνο Πλεύρη  

Ο Έβρος παίζει μπάλα….Ο Έβρος παίζει μπάλα….
Το πρόγραμμα αγώνων των ομάδων Το πρόγραμμα αγώνων των ομάδων 
μας σε ποδόσφαιρο, βόλεϊ μας σε ποδόσφαιρο, βόλεϊ 

� 1616
Συνάντηση Εργασίας βουλευτών 
της ΝΔ και φορέων Σουφλίου με 

τον Υφυπουργό κ. Αμυρά 

Αντικείμενό της ήταν οι όροι και οι προϋποθέσεις 
ίδρυσης, λειτουργίας και επέκτασης των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ενόψει της 
αναθεώρησης της ΚΥΑ που αφορά στο καθεστώς του 

Εθνικού Πάρκου Δαδιάς
� 4

� 4 4

Όσα έγιναν την 1η μέρα της δίκης 
για το θάνατο της Δέσποινας και 
του μωρού της στο ΠΓΝΑ

� 6,7
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1912
Η Συνέλευση της Σάμου με πρόε-
δρο τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κη-
ρύσσει την ένωση με την Ελλάδα.

1918
Οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερ-
μανία υπογράφουν ανακωχή. Λή-
ξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1940
Το πρώτο τζιπ βγαίνει από τη 
γραμμή παραγωγής.

1942
Η τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο 
που επιβάλλει έκτακτη εισφορά 
στην κινητή και ακίνητη περιου-
σία (Varlik vergisi). Ο νόμος αυ-
τός, όργανο φυλετικού διωγμού, 
στρέφεται κυρίως εναντίον των 
Ελλήνων, των Εβραίων και των 
Αρμενίων.

1950
Σμήνος ελληνικών πολεμικών αε-
ροσκαφών αναχωρεί για την Κο-
ρέα, προκειμένου να λάβει μέ-
ρος στις εκεί επιχειρήσεις, υπό 
τις δυνάμεις του ΟΗΕ. (Πόλεμος 
της Κορέας)

2002
Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση 
του Κυπριακού, που συνέταξε ο 
γ.γ. του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, παραδί-
δεται στην Κυπριακή ∆ημοκρατία, 
στην τουρκοκυπριακή πλευρά και 
στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, 
Τουρκία και Βρετανία. Ο έλληνας 
πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, 
και ο κύπριος πρόεδρος, Γλαύ-
κος Κληρίδης, δηλώνουν ότι «το 
σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1974
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, αμερικα-
νός ηθοποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1950
Αλέξανδρος ∆ιομήδης, έλληνας 
τραπεζίτης και πολιτικός. (Γεν. 
22/12/1875)

1990
Αλέξης Μινωτής, έλληνας ηθοποι-
ός και σκηνοθέτης του θεάτρου. 
(Γεν. 8/8/1898)

1990
Γιάννης Ρίτσος, έλληνας ποιητής. 
(Γεν. 1/5/1909)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Στις ‘ράγες’ άλλο ένα έργο για την ανάπλαση 
της παραλίας Αλεξανδρούπολης

11
NOE
2018

Μετά τις υπογραφές για τα έργα κατασκευής 
υπαίθριου πάρκινγκ πίσω από το γήπεδο Φώτης 
Κοσμάς και την επέκταση του ποδηλατοδρόμου 
επί της παραλιακής οδού, ήρθε η ώρα για την 
υπογραφή ακόμη μίας σύμβασης, η οποία αφορά 
σε μία σειρά παρεμβάσεων που θα ‘στολίσουν’ 
το προστατευτικό τοιχίο που κατασκευάστηκε 
πριν 4 χρόνια, στην περιοχή περίπου από τις 
βάρκες της Απολλωνιάδας μέχρι και την Αργώ. 
Με την επικείμενη υπογραφή της ανάπλασης 
και για την περιοχή των 43 στρεμμάτων κάτω 
από το Φάρο, και εφόσον προχωρήσει κανο-
νικά η υλοποίηση όλων αυτών των έργων, η 
παραλιακή οδός της Αλεξανδρούπολης θα αλ-
λάξει εντελώς μορφή, μέσα στους επόμενους 
μήνες. Οι παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων 
σε επεμβάσεις στον χώρο των καταστημάτων 
της παραλιακής (δάπεδα και σκέπαστρα), κατα-
σκευή μεγάλης πιστοποιημένης παιδικής χαράς 
δίπλα από την «Αργώ», πλακοστρώσεις, κ.ά.

Ο καιρός σήμερα

4
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Ανατολή - 06:59
Δύση - 17:02
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Μικρογνωμικά

Σε “αγώνα για ζωή με αξιοπρέπεια” 
βγήκαν την Τετάρτη (09/11), ημέρα 
γενικής πανελλαδικής απεργίας, εργα-
ζόμενοι, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, 
αγρότες και φοιτητές, διεκδικώντας την 
ικανοποίηση των κοινών αλλά και των 
επιμέρους κλαδικών αιτημάτων τους. 
“Κλαδικές συμβάσεις εργασίας, αξιο-
πρεπής διαβίωση και δικαίωμα στην 
εργασία είναι τα πάγια, διαχρονικά μας 
αιτήματα”, δήλωσε ο πρόεδρος του Ερ-
γατικού Κέντρου Ορεστιάδας, Χρήστος 
Λυρούδης, από την κεντρική πλατεία 
της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε 
απεργιακή συγκέντρωση. “Ο αγώνας 
είναι κοινός με τους αγρότες, τους εκ-
παιδευτικούς και κάθε άλλο κομμάτι της 
κοινωνίας, όλοι μαζί λέμε όχι στη φτώ-
χεια και την ακρίβεια”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τη “μεγάλη νίκη των εκπαιδευτικών 
στις ηλεκτρονικές ψευδοεκλογές της 
Κεραμέως”, επεσήμανε ο εκπρόσωπος 
της Β’ ΕΛΜΕ Έβρου, Χάρης Κουσινί-
δης, τονίζοντας πως η αποχή στον βό-
ρειο Έβρο έφτασε το 85%. “Ξεσηκω-
μός παντού, αγώνας διαρκείας για να 
ζήσουμε με αξιοπρέπεια”, κατέληξε ο 
κ. Κουσινίδης.

“Μετά από 12 χρόνια με καθηλω-
μένους μισθούς, διεκδικούμε δυναμι-
κά αυξήσεις…”, ανέφερε ο εκπρόσωπος 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, Μα-
νώλης Μαλλιακούδης. Αμέσως μετά τη 
συγκέντρωση, στην οποία η συμμετοχή 
ήταν αισθητά μεγαλύτερη από προη-
γούμενες απεργιακές συγκεντρώσεις, 
πραγματοποιήθηκε και πορεία στο κέ-
ντρο της πόλης.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Ορεστιάδα: Απεργιακή συγκέντρωση 
«για ζωή με αξιοπρέπεια» 

Παράγινε το κακό

Ούτε να φας, ούτε να μετακινηθείς
«Έκρηξη» καταγράφεται στις αυξήσεις 

στις τιμές των τροφίμων, όπου οι ανα-
τιμήσεις είναι συνεχείς. Παρά το πολυ-
διαφημισμένο καλάθι του νοικοκυριού, η 
ακρίβεια επεκτείνεται σε όλο και περισ-
σότερα είδη και υπηρεσίες, με επίκεντρο 
πέρα από τα είδη διατροφής, τη διασκέ-
δαση και τις μεταφορές.

Όπως προκύπτει οι τιμές στα βασικά 

τρόφιμα κινούνται με ρυθμό διπλάσιο 
του πληθωρισμού: 24% ακριβότερα εί-
ναι τα γαλακτοκομικά, 19,3% υψηλότε-
ρα τα δημητριακά και το ψωμί, 17,3% 
τα κρέατα, 16,6% τα λάδια, 13,2% τα 
λαχανικά και 12% τα λοιπά τρόφιμα. 
Τα ταξί κοστίζουν 32,9% ακριβότερα, 
τα αεροπορικά εισιτήρια 30,6% και τα 
ακτοπλοϊκά 26,7%.

Κ.Η.

Τα πνεύματα έχουν οξυνθεί επικίν-
δυνα στο δημοτικό συμβούλιο Αλε-
ξανδρούπολης, προχθές παρά λίγο η 
κατάσταση να βγει τελείως εκτός ελέγ-
χου. Όλες οι πλευρές έχουν ευθύνη για 
την απαράδεκτη, πρωτο-
φανή αυτή εικόνα. Και η 
αδιαλλαξία, πολλές φο-
ρές, του προέδρου, αλλά 
και η αγενής συμπεριφο-
ρά συμβούλων από όλες 
τις παρατάξεις. Και είναι 
ιδιαίτερα ανησυχητική η 
τάση που υπάρχει τελευ-
ταία, με συμβούλους, που 
για τον χ, ψ λόγο διαφω-
νούν με τον πρόεδρο, να 
πηγαίνουν μπροστά του 
και να του λένε διάφο-
ρα. Έτσι ξεκίνησε και το 
προχθεσινό επεισόδιο και 

αν δεν υπάρξει ψυχραιμία και καλή δι-
άθεση από όλες τις πλευρές, θα έχουμε 
και θλιβερότερη συνέχεια.

Κ.Η.

Το ότι είναι μικρόσωμος, ότι χρειάζεται να επισκέπτεται ανά τακτά διαστήματα τον κτηνίατρο και το ότι βασι-
κά δεν είναι άνθρωπος δεν φάνηκαν να αποτελούν εμπόδιο για έναν συμπαθέστατο και ιδιαίτερα «μάχιμο» 
σκύλο που βγήκε να διαδηλώσει μαζί με τους απεργούς, στην Ξάνθη.
Το μικρόσωμο τετράποδο κουβαλούσε μάλιστα το δικό του πανό, στο οποίο διατυμπάνιζε πως «απεργεί», 
ενώ συμμετείχε κανονικά τόσο στην απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Εργατικό Κέντρο της Ξάνθης, το 
πρωί της Τετάρτης (09/11), όσο και στη μετέπειτα πορεία που ακολούθησε στο κέντρο της πόλης. 

Στο επόμενο διάστημα το 
ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να ενισχύ-
σει αυτή την απόφαση της 
κυβέρνησης με έμπρακτες 
αποδείξεις εμπορικής και οι-
κονομικής ανάπτυξης του λι-
μένα της Αλεξανδρούπολης, 
που θα άρουν και τις οποιεσ-
δήποτε απορίες προκάλεσε 
σήμερα η ματαίωση του δια-
γωνισμούς.

Δ. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 

Δεν υπάρχει λόγος να παρακο-
λουθεί κανείς τον περιφερειάρ-
χη Αττικής, το τηλέφωνό μου 
είναι το ίδιο εδώ και 25 χρόνια, 
είναι ανοικτό για κάθε πολίτη 
που θέλει να έρθει σε επαφή 
μαζί μου. Θεωρώ αδιανόητο ο 
περιφερειάρχης Αττικής να πα-
ρακολουθείται από τον οποιον-
δήποτε. Το θέμα αυτήν τη στιγμή 
διερευνάται από τη δικαιοσύνη 
και το παρακολουθούμε .

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Το χαμόγελο του (παιδιού) Ανδρέα
Στις 9 Νοεμβρίου του 1995 ιδρύεται 

το Χαμόγελο του Παιδιού από το όραμα 
του 10χρονου μαχητή Ανδρέα Γιαννόπου-
λου.  Όνειρό του ήταν όλα τα παιδιά να 
είναι καλά, να έχουν στοργή κι ένα σπίτι. 
Επιθυμία του να ιδρυθεί ένας σύλλογος 
για να έχουν όλα τα παιδιά ένα χαμόγελο! 
«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε» 
έγραφε στο ημερολόγιό του. Σε λιγότε-
ρο από ένα μήνα, ο 10χρονος Ανδρέας 
έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας όμως πί-
σω του «Το Χαμόγελο του Παιδιού»!  Tο 
χαμόγελο που ζωγράφισε στο δικό του 
πρόσωπο, έγινε το χαμόγελο και η ελπίδα 
για τα εκατοντάδες παιδιά που κινδυνεύ-
ουν στην Ελλάδα. Μακάρι η επιθυμία του 
αυτή να γίνεται διαρκώς πραγματικότητα 
για όλα τα παιδιά.
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Συνάντηση και συνεργασία 
με τον Υπουργό Υγείας κ. Θά-
νο Πλεύρη, σε συνέχεια της 
επίσκεψής του στο Κέντρο 
Υγείας Σαμοθράκης είχε στην 
Αθήνα ο Βουλευτής Έβρου 
της ΝΔ κ. Σταύρος Κελέτσης. 
Αντικείμενο της συνεργασί-
ας ήταν τα προβλήματα λει-
τουργίας και οι ελλείψεις σε 
ιατρικό και διοικητικό προ-
σωπικό του Κέντρου Υγεί-
ας Σαμοθράκης καθώς και 
η ενίσχυση σε πρώτη φάση 
του ΕΚΑΒ Σαμοθράκης, με 
απώτερο στόχο τη δημιουρ-
γία Σταθμού ΕΚΑΒ στο νησί, 
προκειμένου να λυθεί οριστι-

κά το πρόβλημα της διακομι-
δής των ασθενών.

Ειδικότερα ο βουλευτής 
αναφέρθηκε στην αναγκαι-
ότητα κατεπείγουσας πρό-
σληψης μόνιμου προσωπικού 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
η ομαλή λειτουργία του Κέ-
ντρου Υγείας Σαμοθράκης σε 
24ωρη βάση. Ο κ. Κελέτσης 
τόνισε ότι το θέμα είναι υψί-
στης σημασίας για την εύρυθ-
μη λειτουργία του Κέντρου 
αφού αφορά στην ασφάλεια 
3.000 κατοίκων του νησιού 
αλλά και πολλαπλάσιων επι-
σκεπτών κατά την θερινή πε-
ρίοδο. Σημειώνεται ότι τό-

σο το Κέντρο Υγείας όσο και 
ο Δήμος Σαμοθράκης είχαν 
απευθυνθεί πρόσφατα με έγ-
γραφό τους προς το Υπουρ-
γείο και τους βουλευτές του 
νομού προκειμένου να πετύ-
χουν τη στήριξή τους.

Ο κ. Κελέτσης έθεσε στον 
Υπουργό τις παρακάτω προ-
τεραιότητες πρόσληψης:

• – Δύο υπαλλήλων με ει-
δικότητα πλήρωμα ασθενο-
φόρου.

• – Ενός γιατρού ειδικό-
τητας Γενικής Ιατρικής ή Πα-
θολογίας, ενός ειδικότητας 
Καρδιολογικής και ενός Ορ-
θοπεδικής.

• – Ενός υπαλλήλου ΤΕ και 
ενός υπαλλήλου ΔΕ.

• – Ενός υπαλλήλου κα-
θαριότητας (είτε μόνιμο είτε 
επικουρικό).

• – Ενός τεχνολόγου μι-
κροβιολογικού εργαστηρίου.

• – Δύο υπαλλήλων γενι-
κών καθηκόντων.

Ο κ. Πλεύρης διαβεβαίω-
σε τον βουλευτή Έβρου ότι 
αντιλαμβάνεται το πρόβλη-
μα του ακριτικού νησιού και 
θα επιληφθεί των παραπάνω 
θεμάτων ικανοποιώντας όσο 
πιο άμεσα γίνεται τα περισ-
σότερα από αυτά

Τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας 
Σαμοθράκης στον Υπουργό Υγείας

ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΠΛΕΥΡΗ ΕΙΧΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΕΒΡΟΥ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΕΛΕΤΣΗΣ. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑI ΟΙ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ   

Τέθηκαν τα ζητήματα λειτουργίας, η έλλειψη 
προσωπικού και η ενίσχυση σε πρώτη φάση 
του ΕΚΑΒ Σαμοθράκης, με απώτερο στόχο 
τη δημιουργία Σταθμού ΕΚΑΒ στο νησί

Συνάντηση και συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη 
είχε στην Αθήνα ο Βουλευτής Έβρου της ΝΔ Σταύρος Κελέτσης

Με τον προιστάμενο του Κέντρου Υγείας 
Σαμοθράκης κ. Γεννάδιος Διαμαντόπουλο

Συνάντηση με την κυρία 
Αντωνία Σταυρίδου, υπεύθυνη 
ανάπτυξης HUB (παραρτήματα) 
του δικτύου της Μη Κυβερνη-
τικής Οργάνωσης Women Act, 
είχε ο Περιφερειάρχης Ανατο-
λικής Μακεδονίας Θράκης κ. 
Χρήστος Μέτιος στο γραφείο 
του στην Κομοτηνή.

Ο κ. Μέτιος είχε μια πλήρη 
και αναλυτική ενημέρωση για 
τις επιδιώξεις και τη λειτουργία 
της δραστήριας Οργάνωσης, με 
πρόεδρο και συνιδρύτρια την κ. 
Μαίη Ζαννή,  η οποία στοχεύ-
ει στην πολύπλευρη ανάπτυ-
ξη των γυναικών στη δημόσια 
σφαίρα και στην ενδυνάμωσή 
τους ώστε να αναπτύξουν πλή-
ρως τις κοινωνικές, πολιτισμι-
κές, οικονομικές και επιχειρη-
ματικές τους δυνατότητες.

Ο κ. Μέτιος ανέφερε ότι κά-
θε δράση που συμβάλλει στην 

ενδυνάμωση των γυναικών εί-
ναι σημαντική και ότι η Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης θα στηρίξει τις προ-
σπάθειες της Women Act. Έγι-
νε μάλιστα «champion» (πρω-
ταθλητής) της Οργάνωσης, ως 
αποτέλεσμα της συνεργασίας 
που ξεκινά ανάμεσα στις δύο 
πλευρές.

Στη συνάντηση συμμετείχε 
η υπεύθυνη δημοσίων σχέσε-
ων και εκδηλώσεων της Περι-
φέρειας ΑΜΘ κυρία Κατερίνα 
Φωτιάδου.

Για την ενδυνάμωση 
και την ανάπτυξη 
των γυναικών

Εκδήλωση με θέμα: «Ακρί-
βεια και προοπτικές μιας πιο 
δίκαιης κοινωνίας»

Η Νομαρχιακή Επιτροπή 
του  ΠΑΣΟΚ-Κίνημα αλλαγής 
Έβρου, στα πλαίσια μιας σειράς 
δράσεων που έχει προγραμμα-

τίσει αυτή την περίοδο, την Πα-
ρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 
διοργανώνει εκδήλωση με θέ-
μα την ακρίβεια και τις προοπτι-
κές για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Ομιλητές θα είναι οι:
Ευαγγελία Λιακούλη, βου-

λευτής Λάρισας & Γ. Γραμμα-
τέας Κ.Ο.

Ολυμπία Αποστόλου, μέ-
λος Π.Σ.

Η Εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στο ξενοδοχείο 
Grecotel Egnatia, στην αίθου-
σα «Τένεδος», στις 19:30.

ΝΕ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα 
Aλλαγής Έβρου

Εκδήλωση: «Ακρίβεια και 
προοπτικές μιας πιο δίκαιης 
κοινωνίας»
Διοργανώνεται την Παρασκευή από το 
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα αλλαγής Έβρου 

Συνεργασία της Περιφέρειας 
ΑΜΘ και της Women Act 
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της Κικής Ηπειρώτου 
Ως ένα «καζάνι» που σιγόβραζε 

εδώ και μήνες το Δημοτικό Συμβού-
λιο Αλεξανδρούπολης, ήταν λίγο - 
πολύ αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή 
θα επέρχονταν και η έκρηξή του. Το 
απόγευμα της Τετάρτης 9/11, λίγο 
πριν το τέλος άλλης μίας επεισοδια-
κής συνεδρίασης, η ένταση κορυφώ-
θηκε τόσο πολύ που δύο σύμβουλοι 
έχασαν τον έλεγχο και αντάλλαξαν 
κάποιες σπρωξιές, όπως φάνηκε και 
στο βίντεο της μετάδοσης.

Η συζήτηση για τα δημοτικά τέλη 
του 2023 διεξήχθη σε κλίμα έντο-
νης αντιπαράθεσης, αφού δημοτική 
αρχή και αντιπολίτευση διαφώνη-
σαν έντονα για το αντικείμενο της 
ψηφοφορίας. Από τη  μία, η δημο-
τική αρχή παρουσίασε ως πρόταση-
εισήγηση το συμπέρασμα-πρόταση 
της αναλογιστικής μελέτης που εκ-
πονήθηκε για τον σκοπό αυτό, σύμ-
φωνα με το οποίο, τα δημοτικά τέλη 
θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν 
και την επόμενη χρονιά, καθώς δεν 
υπάρχουν οικονομικά περιθώρια για 
μειώσεις. Από την άλλη, η αντιπολί-
τευση κατέθεσε τη δική της πρόταση, 
για μείωση τελών 10% (με τη Λαϊ-
κή Συσπείρωση να προτείνει μείωση 
18,5%, όσο δηλαδή ήταν η αύξησή 
τους το 2017), η οποία όμως δεν τέ-
θηκε από τον πρόεδρο Γιώργο Καϊσα 
σε ψηφοφορία, καθώς, όπως τόνισε, 
για να ήταν σύννομη η πρόταση θα 
έπρεπε να συνοδεύεται από εισήγη-
ση της οικονομικής υπηρεσίας, κάτι 
που δεν συνέβη. 

Παρών στη συνεδρίαση και ο κ. 
Σκαπέρδας, μελετητής της αναλογι-
στικής μελέτης, τα βασικότερα ση-
μεία της οποίας σας παρουσιάσαμε 
σε προηγούμενο ρεπορτάζ, τόνισε 
μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης χρειάζεται να προβεί σε 
εξορθολογισμό των οικονομικών του 
δεδομένων, δηλαδή να βρει υγιή έσο-
δα, ώστε να  κάνει πραγματικά έξοδα 
και μειώσεις. Η Αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών Ελένη Ιντζεπελίδου σημεί-
ωσε πως δεν υπάρχει δυνατότητα 
μείωσης των τελών στην παρούσα 
φάση, καθώς «η επιστήμη λέει ότι δεν 
αρκούν τα έσοδα του Δήμου για να 
προχωρήσει σε μείωση των τελών» 
και ότι η πρόταση της δημοτικής αρ-
χής προκύπτει από τα αποτελέσματα 
της αναλογιστικής μελέτης. Σημείωσε 
εξάλλου ότι από τις 600.000 ευρώ 
που πλήρωνε ο Δήμος για τη ΔΙΑΑ-
ΜΑΘ το 2017, πλέον πρέπει να πλη-
ρώνει 2,2 εκ ευρώ, συν τα αυξημένα 
κόστη για την ενέργεια. Ενώ, όπως 
συμπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Κα-
θαριότητας Ηλίας Δαστερίδης από 
1/1/2023 ο Δήμος θα πρέπει να κα-

ταβάλει και το τέλος ταφής απορ-
ριμμάτων που ανέρχεται σε 240.000 
ευρώ. 

Οι προτάσεις της 
αντιπολίτευσης 

Ο επικεφαλής της παράταξης Ανε-
ξάρτητη Νέα Αυτοδιοίκηση Βαγγέ-
λης Μυτιληνός σημείωσε πως  δεν 
μπορούμε να είμαστε αρνητικοί στη 
μείωση επειδή το λέει μία μελέτη, κι 
ότι αν υπάρχει διάθεση, οι πόροι βρί-
σκονται. Ανέφερε ως παράδειγμα τη 
μείωση 5% στο Δήμο Αθηναίων και 
εκτίμησε πως «ο Δήμος μας δεν πα-
θαίνει τίποτα με μία μείωση τελών 
10%, ενώ οι δημότες θα επωφελη-
θούν σημαντικά».

Ο επικεφαλής της παράταξης «Πό-
λη και Πολίτες» Βαγγέλης Λαμπάκης 
κατηγόρησε τον Δήμαρχο Γιάννη Ζα-
μπούκη ότι ενώ δεσμεύτηκε στα τέλη 
του ’21 ότι θα έφερνε στην επόμενη 
συνεδρίαση το θέμα δημιουργίας επι-
τροπής για το θέμα των δημοτικών 
τελών και στην πρώτη αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού (Φεβρουάριο-
Μάρτιο) θα έβαζε κονδύλι για την 
αναλογιστική  μελέτη, το χρονοδιά-
γραμμα δεν τηρήθηκε και η μελέτη 
ανατέθηκε τον Σεπτέμβριο. 

«Αν γινόταν εγκαίρως η επιτροπή 
και ενεργοποιούσαμε την οικονομι-
κή υπηρεσία, θα είχαμε ενδεχόμενο 
εξορθολογισμό και θα πετυχαίναμε 
την εξομάλυνση που θα οδηγούσε οι-
ωνεί σε μια εξισορρόπηση δημοτικών 
τελών σε ολο το μήκος και το βάθος 
του Δήμου μας. Καταγγέλλω τον κ. 
Ζαμπούκη για εξαπάτηση όλων μας 
μια και ήταν ομόφωνη η απόφαση 
μας το ‘21» επισήμανε ο κ. Λαμπάκης 
που αναφέρθηκε και στην εξοικονό-
μηση πόρων από τα LED που αφαι-
ρώντας τις δανειακές υποχρεώσεις 
ανέρχεται σε 250.000 ευρώ ετησίως, 
ένα ποσό που, όπως είπε, πρέπει να 
ανταποδώσουμε στους δημότες μας, 
ιδιαίτερα στους πολύ φτωχούς. 

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Σάββας Δευτεραίος σημείωσε 
πως θα έπρεπε να γίνει μείωση του-
λάχιστον 18,5%π ου αντιστοιχεί στο 
ποσοστό της αύξησης των τελών του 
2017, που είχε αποφασίσει η προη-
γούμενη δημοτική αρχή. 

«Διεκδικούμε συνολική κατάργηση 
δημοτικών τελών ή κάποιων άλλων 
τελών , που  μπορούμε να κατονομά-
σουμε. Μπορεί και πρέπει οι υπηρεσί-
ες του Δήμου να χρηματοδοτούνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό και 
μην πει κανείς ότι δεν υπάρχουν έσο-
δα. Το 95% των εσόδων του  κρα-
τικού προϋπολογισμού προέρχεται 
από το λαϊκό εισόδημα».

Πρότεινε ακόμη να διεκδικηθεί η 

κατάργηση του ΦΠΑ στο δημοτικό 
φωτισμό, να μειωθούν τα τέλη ακό-
μη και 20% και να αυξηθεί ο  συντε-
λεστής μόνο για μεγάλες αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ, για βιομηχανίες, για 
εταιρείες κινητής, τράπεζες, εταιρεί-
ες logistics, καζίνο κτλ. 

Η τοποθέτηση Ζαμπούκη 
Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης 

επισήμανε από την πλευρά του ότι 
η απόφαση για την χρηματοδότηση 
της αναλογιστικής μελέτης πάρθηκε 
στη δεύτερη αναμόρφωση του προ-
ϋπολογισμού, ενώ ακολουθήθηκε η 
διαδικασία που προβλέπεται για την 
ανάθεση που ήρθε προς ψήφιση τον 
Αύγουστο. Τόνισε πως δεν υπάρχει 
δημοτικό συμβούλιο που να μην θέλει 
να μειώσει τα δημοτικά τέλη, ωστόσο 
σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρξει 
πρώτα εξορθολογισμός που θα φέρει 
«την οργάνωση που πρέπει να έχου-
με στα έσοδα, δηλαδή εξυγίανση και 
με αυτή την οργάνωση θα μπορέ-
σουμε να κάνουμε κοινωνική πολι-
τική. Τότε, αφού διορθώσουμε  τους 
δείκτες, -όχι τα ευρώ- ανά περιοχή,   
θα μπορούμε να κάνουμε κοινωνική 
πολιτική και να πούμε τι μπορούμε να 
κάνουμε για τις ευάλωτες ευπαθείς 

ομάδες, τις τρίτεκνες, πολύτεκνες, 
μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα 
με αναπηρία κτλ. Τώρα πληρώνουμε 
όλοι τα ίδια. Αυτό που προτείνω και 
θεωρώ με την ταπεινή μου γνώμη ότι  
είναι πραγματική απονομή δικαιοσύ-
νης, είναι να διορθώσουμε τον δείκτη 
που θα πρέπει να πληρώνει ο καθέ-
νας ανάλογα με το γεωγραφικό και 
διοικητικό διαμέρισμα που κατοικεί 
και σε δεύτερο χρόνο ανάλογα με 
την κοινωνική και οικονομική ομά-
δα που ανήκει…  Δεν θα πω ότι είναι 
λαϊκίστικη η πρότασή σας, θα ήταν 
προσβλητικό , θα πω ότι όλοι έχετε 
καλή διάθεση, όμως η πρότασή σας 
δεν στηρίζεται σε δεδομένα… Οφεί-
λουμε να συστήσουμε την επιτροπή 
ώστε να διερευνήσει τον εξορθολο-
γισμό των ανταποδοτικών τελών». 

Ένταση και χειροδικίες 
Στη συνέχεια ακολούθησαν έντο-

νοι διάλογοι μεταξύ των συμβούλων 
και του προέδρου για το γεγονός ότι 
δεν έβαζε σε ψηφοφορία την πρό-
ταση της αντιπολίτευσης για μείω-
ση των τελών, με τον κ. Λαμπάκη να 
κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι δεν 
έχει φέρει πρόταση, κι αν το είχε κά-
νει αυτό, τότε θα έφερνε και η αντι-

πολίτευση επίσημα την εναλλακτική 
της. Η κα Ιντζεπελίδου κατηγόρησε 
με τη σειρά της τον κ. Λαμπάκη ότι 
θέλει να λαϊκίσει με το θέμα, ενώ ο 
κ. Γκότσης έκανε λόγο για κατάντια 
του προέδρου που θα τον ακολουθεί 
εσαεί. Ο κ. Λαμπάκης ζήτησε να μπει 
η πρότασή του σε ψηφοφορία για 
ακόμη μία φορά, ο κ. Καϊσας αρνή-
θηκε καθώς η απόφαση θα ακυρωθεί 
αν γίνει κάτι τέτοιο και ο κ. Λαμπά-
κης του είπε τότε πως λειτουργεί με 
φασιστική νοοτροπία. 

Ο δημοτικός σύμβουλος της πα-
ράταξης Λαμπάκη Θέμης Κυριακίδης 
προσέγγισε το προεδρείο ζητώντας 
να εξηγήσει ο κ. Καϊσας τι ακριβώς 
ψηφίζει το δημοτικό συμβούλιο, τα 
μικρόφωνα έκλεισαν εκείνη την στιγ-
μή,  ο Αντιδήμαρχος Σάββας Σεφε-
ριάδης πλησίασε τον κ. Κυριακίδη, 
έγινε μία χειρονομία, και ξεκίνησαν 
οι σπρωξιές μεταξύ των δύο συμβού-
λων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να 
μπει στη μέση ο αντιπρόεδρος του 
σώματος Γιάννης Βαταμίδης. 

Τελικώς, η ψηφοφορία έγινε με 
αποχωρήσεις αρκετών συμβούλων 
και χωρίς να ανακοινωθεί το απο-
τέλεσμά της. 

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης: 
Το τέλος της πολιτικής ευγένειας 
έφεραν τα δημοτικά τέλη 

ΦΩΝΕΣ, ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ «ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ 
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ»  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΔΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Οι προτάσεις των παρατάξεων 
και της δημοτικής αρχής 

Το επεισοδιακό σκηνικό έντασης στο τέλος της συνεδρίασης
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της Κικής Ηπειρώτου 
Μνήμες της τραγωδίας που εκτυλί-

χθηκε το βράδυ της 14ης προς 15ης 
Απριλίου 2021 ξύπνησαν την Τετάρ-
τη 9 Νοεμβρίου στο δικαστικό μέγα-
ρο Αλεξανδρούπολης, όπου ξεκίνησε 
η δίκη για την υπόθεση του θανάτου 
της 37χρονης Δέσποινας Καραγεωρ-
γίου και του 7 μηνών αγέννητου μω-
ρού της στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. 

Στη γεμάτη από κόσμο αίθουσα του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξαν-
δρούπολης, σε μία διαδικασία που δι-
ήρκησε από τις 10 το πρωί ως τις 3 
το μεσημέρι, κατέθεσαν τελικά μόνο 
οι 5 από τους συνολικά 20 μάρτυρες 
που είχαν κληθεί για την υπόθεση που 
συγκλόνισε το πανελλήνιο πριν 1,5 

χρόνο. Η επόμενη δικάσιμος ορίστη-
κε για τις 25 Ιανουαρίου 2023, «μία 
ημερομηνία που δεν μας ικανοποιεί» 
όπως είπε η Πρόεδρος της έδρας, η 
οποία όμως κρίθηκε ως η μοναδική 
πρόσφορη για όλες τις πλευρές.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου 
κάθισαν δύο γιατροί, η μία ειδική - 
υπεύθυνη βάρδιας και η άλλη ειδικευ-
όμενη, και οι δύο μαιευτήρες - γυναι-
κολόγοι, μία μαία και μία νοσηλεύτρια. 
Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι οι θά-
νατοι προκλήθηκαν από αμέλεια και 
παραλείψεις τους. Επιπλέον, η μαία 
κατηγορείται και για πλαστογραφία 
και παραποίηση εγγράφων. 

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, 
διά των συνηγόρων υπεράσπισης, οι 
κατηγορούμενες δήλωσαν ότι αρνού-

νται τις κατηγορίες.  
 

«Υπεροψία και ανικανότητα 
συνετέλεσαν σε αυτή τη 
τραγική κατάληξη»

«Η Δέσποινα ΕΙΝΑΙ η σύζυγός μου» 
είπε ο Κώστας Μπακαλάκης, όταν ρω-
τήθηκε για τη σχέση του με τη θανού-
σα. Ο κ. Μπακαλάκης αναφέρθηκε 
στην εγκυμοσύνη της γυναίκας του, η 
οποία «πήγαινε καθ’ όλα καλά», τονί-
ζοντας πως η ίδια είχε υποβληθεί σε 
επέμβαση αφαίρεσης αδενομυώμα-
τος αρκετούς μήνες προτού  μείνει 
έγκυος. «Οι  οδηγίες του γιατρού με-
τά την επέμβαση ήταν να μην μείνει 
άμεσα έγκυος, δηλαδή σε διάστημα 
2-3 μηνών… Σίγουρα θα ήταν ασφα-
λές να μείνει έγκυος 7-8 μήνες μετά 
την επέμβαση, όπως και έγινε… Το 
γεγονός της επέμβασης στην οποία 
είχε υποβληθεί ήταν κάτι που το λέ-
γαμε σε όλους τους γιατρούς, από την 
πρώτη στιγμή».

Ο κ. Μπακαλάκης μίλησε για την 
πρώτη επίσκεψή τους στο νοσοκομείο, 
στις 11 Απριλίου 2021, μετά από συ-
νεννόηση με τη γυναικολόγο που την 
είχε αναλάβει, καθώς η Δέσποινα είχε 
παρουσιάσει κάποιες έντονες ενοχλή-
σεις, οι οποίες ήταν πιο έντονες κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, λόγω 
covid, ο σύζυγός της δεν επιτράπηκε 
να την ακολουθήσει μέσα στο νοσο-
κομείο. Η Δέσποινα, έδωσε ούρα για 
εξέταση και περίμενε για πολλή ώρα 
εκτός νοσοκομείου μαζί με τον σύζυ-

γό της. Όταν οι προσπάθειές τους για 
συνεννόηση με κάποιον γιατρό έπε-
σαν στο κενό, αποφάσισαν να επι-
στρέψουν στο σπίτι. Μετά από αρκετή 
ώρα, τους ενημέρωσαν τηλεφωνικά 
για την αντιβίωση που θα έπρεπε να 
λάβει η Δέσποινα για ουρολοίμωξη, 
αφού η πρώτη ανάλυση των ούρων 
έδειξε κάποια αυξημένα πυοσφαίρια, 
«πράγμα τελείως φυσιολογικό για μία 
έγκυο», όπως είπε ο κ. Μπακαλάκης. 
Για την καλλιέργεια ούρων τα αποτε-
λέσματα θα έβγαιναν στις 14, όπως 
ενημερώθηκαν. 

Στις 14 Απριλίου, κι ενώ  όλα ήταν 
φυσιολογικά, ξαφνικά η 37χρονη 
ένιωσε πολύ έντονο πόνο χαμηλά 
στην περιοχή της κοιλιάς. «Ένιωθε 
αβάσταχτους πόνους, δεν μπορού-
σε να σταθεί στα πόδια της και ειδο-
ποίησε τους γονείς της που μένουν 
από κάτω, καθώς εγώ ήμουν στην 
εργασία μου. Ο πατέρας της και η 
μητέρα της αποφάσισαν να την πάνε 
στο νοσοκομείο με το αμάξι. Έφτα-
σαν στις 9.35 το βράδυ, εγώ ενημε-
ρώθηκα μετά το μάθημά μου, στις 
10.30 κι ήμουν εκεί μέσα σε ένα τέ-
ταρτο… Κατάφερα να μπω στα ΤΕΠ, 
εκεί η κατάσταση ήταν απερίγραπτη, 
οι φωνές της Δέσποινας ακούγονταν 
σε όλο το διάδρομο, σφάδαζε… Την 
είδα σε μία τραγική κατάσταση, ήταν 
χλωμή, κάθιδρη…  Την ανεβάζαμε και 
την κατεβάζαμε από την καρέκλα στο 
καροτσάκι, επιχείρησα δύο φορές να 
πάρω ούρα κατ’ εντολή του γιατρού 

για να γίνει νέα εξέταση για ουρολοί-
μωξη. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει 
το κεφάλι της, ήταν σε ημιλιπόθυμη 
κατάσταση, δεν μπορούσε να στα-
θεί στα πόδια της… Ρωτούσαν πού 
πονάει ακριβώς, η γιατρός έλεγε ότι 
δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε αν 
δεν πεις ακριβώς πού πονάς… Άκουσα 
να τους λέει πάλι να κοιτάξουν για το 
ιστορικό της με την επέμβαση, αυτό 
ειπώθηκε επανειλημμένα… Πήγαμε 
για υπέρηχο. Δεν ανέφεραν τίποτα 
για όσα είδαν. Ξέρω ότι έδειξε εκροή 
υγρού από τη μήτρα… Όπως έμαθα 
στην πορεία υπήρχε εφημερεύων για-
τρός στο σπίτι, που δεν ειδοποιήθηκε. 
Τους είπαμε ότι γιατρός μας είναι η 
κα Κουτλάκη, δεν ενημέρωσαν όμως 
κανέναν… Είχαμε στικάκι με όσα έπρε-
πε να ξέρουν για το ιστορικό της, η 
απάντηση όμως ήταν ότι ’εμείς εδώ 
δεν λειτουργούμε έτσι, θα πάτε σπίτι 
να τα φωτοτυπήσετε και θα τα φέ-
ρετε αύριο το πρωί’… Η γιατρός μας 
είπε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει άλλο 
και ότι θα μπορούσαμε να πάμε σπίτι, 
όμως, πρότεινε να μείνει τη νύχτα για 
να πάρει ενδοφλέβια αντιβίωση για 
ουρολοίμωξη… Εγώ δεν επιτρεπόταν 
να μείνω κι έπρεπε να φύγω. Όμως, ο 
τραυματιοφορέας μου ζήτησε να τον 
βοηθήσω να την πάμε στο θάλαμο… 
Όταν είδα το δωμάτιο σοκαρίστηκα. 
Στο διάδρομο δεν υπήρχε κανείς και 
το δωμάτιο ήταν στο τέλος του δια-
δρόμου, υπήρχε μέσα μόνο ένα κρε-
βάτι κι ένα κομοδίνο, κι απ’ έξω έλε-

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκ  
και του μωρού της στο ΠΓΝΑ

ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΠΟΥ 
ΕΚΤΥΛΙΧΘΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ 
14ΗΣ ΠΡΟΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
2021 ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   

Σημεία από τις καταθέσεις του συζύγου, της 
οικογένειας και δύο γιατρών … Η δίκη διεκόπη 
για τις 25 Ιανουαρίου 2023

ΑΔΑ: ΨΚΝΜ465ΧΘΞ-ΚΣΕ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  08/11/2022
Αρ.Πρωτ.:ΓΔΑΜ/ΔΤΥ/Γ 14232

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ5ΕΣΙΩΝ (ΔΤΥ)
ΤΜΗΜΑ Γ ΄

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Tεχνικών Υπηρεσιών της Yπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-
ας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει δημόσιο δι-
αγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Μόνωσης δώματος κτιρίου Αεροσταθ-
μού και λοιπές εργασίες στον Κρατικό Αερολιμένα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ΄» προϋπολογισμού επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χι-
λιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (794.840,00 €), συμπεριλαμβανομέ-
νης της δαπάνης ΦΠΑ 24% (ήτοι δαπάνη εργασιών, ΓΕ&Ο.Ε, απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ)

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ.70360, ΓΛΥΦΑΔΑ 16610, ,τηλ.2109973264,
Αρμόδιοι για πληροφορίες:
Ε.Τσαντίλη τηλ. 2109973264 email: d7c@hcaa.gr ή d7c@hasp.gov.gr
2. Η Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού αναρτώ-

νται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο ΄ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί΄ 
της πύλης www.promitheus.gov.gr, και την ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής www.ypa.gr, όπου διατίθενται δωρεάν, καθώς επίσης και στον ελ-
ληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4412/2016 όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

3.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την εκτέ-
λεση εργασιών για την

-  Αποξήλωση και απομάκρυνση της υπάρχουσας μόνωσης η οποία 
περιλαμβάνει μεμβράνες PVC και πλάκες πεζοδρομίου με ενσωματωμένο 
θερμομονωτικό υλικό οι οποίες παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλη φθορά.

-  Αποκατάσταση τυχόν φθορών αρμών και υλικών ρύσεων στην πε-
ρίμετρο των διαφώτιστων με την χρήση πολυσουλφιδικής μαστίχης και 
τσιμεντοκονιάματος.

-  Εφαρμογή της υγρομόνωσης με ψεκαζόμενο πολυουραιθανικό υλι-
κό (πολυουρία).

-  Εφαρμογή θερμομόνωσης με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 
και επικάλυψη για την βατότητα του δώματος με ποταμίσιο βότσαλο και 
πλάκες πεζοδρομίου.

-  Επισκευή και συντήρηση Υδρορροών, γυψοσανίδων και Υαλοστασί-
ων του κτιρίου.

4.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 641.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΙ:Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώ-
σεις ΥΠΑ 2022 (ειδικός φορέας 1039-401-0000000, ΑΛΕ 3110403001) 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά: (κωδικός 
CPV45220000-5 και α/α 52816). Προκαταβολή δεν θαχορηγηθεί.

6.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου διακόσιες 
σαράντα (240)ημερολογιακές ημέρες

7.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:O διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και τους όρους της διακήρυξης του 
έργου του θέματος που έχει εγκριθεί με την Κ.Γ./ΔΤΥ/Γ/27181/02-11-2022 
(AΔΑ:Ψ7Ψ4465ΧΘΞ-ΣΔ8) απόφαση Διοικητή ΥΠΑ.

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις οικονομικών φορέων 
αυτών, που δραστηριοποιούνται στα έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του ν.4412/2016

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

μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήμα-
τα 1, 2, 4, 5,6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

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

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των 
παρ.2,3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 
του Ν.4412/16 όπως ισχύει.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για 
την ένωση (π.χ.κοινοπραξία)

Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙ-
ΚΑ θα πρέπει να διαθέτουν κατά την τελευταία τους χρήση τουλάχιστον 
Πάγια Κεφάλαια 50.000€.

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

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

Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει στην στελέχωσή τους κατ’ ελάχιστον:

-  έναν (1) Μηχανικό με 9-ετή εμπειρία

-  ή δύο (2) Μηχανικούς με 6-ετή εμπειρία
-  ή ένα (1) Μηχανικό με 6-ετή εμπειρία και δύο (2) Μηχανικούς με 

3-ετή εμπειρία
Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα 

αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3669/2008, όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

Κατώτατα όρια στελέχωσης εργοληπτικών επιχειρήσεων (άρθρο 100 
Ν.3669/2008 και άρθρο 107 Ν.4199/2013)

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες 
απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

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 
όπως ισχύει.

9.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 ορίζεται στο 2% επί του προϋ-
πολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ ήτοι στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων 
οκτακοσίων είκοσι ευρώ (12.820,00 €) και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Tεχνικών Υπηρεσιών της Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας. Η Διάρκεια ισχύος της εγγύησης είναι δέκα (10) 
μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμ-
μετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ 2α του 
Ν.4412/16 όπως ισχύει)

11.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ορίζεται η 08-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
12. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.promitheus.

gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφορών περιέχονται:
(α) ένας (1) υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (1) υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυ-
ητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δι-
αγωνισμό κατά την διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/16 για διάστημα 
δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές

13.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ορίζεται η 14-12-2022 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΤΥ)
Δ.ΤΣΟΥΚΑ
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γε ότι απαγορεύεται η είσοδος λόγω 
covid. Ήρθαν δύο νοσηλεύτριες, μου 
είπαν πόσες φορές να φύγω, ήθελα να 
τακτοποιήσω τα πράγματά της… Είδα 
ότι δεν υπήρχε κουμπί για να καλέσει 
κάποιον αν χρειαζόταν κάτι, παρά μό-
νο ένα συμβατικό τηλέφωνο. Της ετοί-
μασα το κινητό της για να είναι εύκο-
λη η επικοινωνία… Της έδωσαν κι ένα 
χαρτάκι με έναν αριθμό για να τους 
καλέσει αν χρειαστεί κάτι… Είδα τον 
άλλο ειδικευόμενο γιατρό, που είπε 
‘βρήκαμε τι έχει, ουρολοίμωξη’. Πή-
γα σπίτι και μίλησα μαζί της τελευταία 
φορά γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα. 
Μου είπε με λυγμούς ότι δεν άντεχε 
άλλο, οι πόνοι ήταν αβάσταχτοι. Μου 
είπε ακόμη ότι  θα της έβαζαν υπόθετο 
για να ενεργηθεί μήπως η κατάστα-
σή της οφείλονταν σε κάτι τέτοιο… 
Προσπάθησα ξανά να μιλήσω μαζί 
της αργότερα, αλλά ήταν αδύνατο… 
Πήγα το επόμενο πρωί, χωρίς να έχω 
ειδοποιηθεί για τίποτα,  ζήτησα να τη 
δω, μου είπαν να πάω στα μαιευτικά 
χειρουργεία, είχε αρκετό κόσμο, περί-

μενα απ' έξω. Είδα 6-7 γιατρούς πα-
ρατεταγμένους.. Ήρθε ο κ. Νικολέτ-
τος και μου είπε ‘δυστυχώς χάσαμε 
το παιδί σας … και τη γυναίκα σας’. 
Σωριάστηκα κάτω. Μου είπε αναι-
σθησιολόγος ότι τη διασωλήνωσαν, 
αλλά ήταν πολύ αργά, είχε επέλθει 
ήδη η μυδρίαση… Το παιδί  μου είχε 
μαυρίσει, είχε ακαμψία, γεγονότα που 
σημαίνουν ότι είχε πεθάνει πριν πολ-
λές ώρες… Πιστεύω ότι η υπεροψία 
και η ανικανότητα μαζί συνετέλεσαν 
σε αυτή την τραγική κατάληξη. Δεν 
έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για την 
επέμβασή της. Τους είπε να δούμε τη 
μήτρα μου, έχω κάνει επέμβαση, χα-
ρακτηριστικά είπε ‘μήπως έχει σκάσει 
η μήτρα μου;’  αλλά δεν δόθηκε κα-
μία σημασία». 

Η οικογένεια 
Ο πατέρας της Δέσποινας, Γιώρ-

γος Καραγεωργίου, ξεκινώντας την 
κατάθεσή του, είπε: «Είχαμε όνειρα 
κι ελπίδες πριν, και τώρα μόνο θλί-
ψη και οργή». Περιέγραψε την κα-

τάσταση στην οποία είχε περιέλθει η 
Δέσποινα προτού γίνει η μεταφορά 
της στο νοσοκομείο, λέγοντας πως 
«πονούσε, ούρλιαζε, ήταν ιδρωμένη 
και δεν μπορούσε να σταθεί όρθια… 
Μου είπε, ‘μπαμπά φοβάμαι μήπως 
έχω πρόβλημα λόγω της εγχείρησης, 
μήπως σκάσει η μήτρα μου’».

Η μητέρα της, Δήμητρα, η οποία τη 
συνόδευσε εντός νοσοκομείου, σημεί-
ωσε πως η κόρη της φώναζε συνέχεια 
και έλεγε πόσο φοβάται. «Μπήκε στο 
δωμάτιο για εξέταση, την άκουσα να 
τους λέει για την επέμβαση, φώνα-
ζε τόσο πολύ από τους πόνους που 
έκλεισα τα αυτιά μου κι έκλαιγα για 
το παιδί μου…».

Ο αδερφός της Δέσποινας, μέχρι 
πρότινος νοσηλευτής ο ίδιος στη ΜΕΘ 
του ΠΓΝΑ, προτού ξεκινήσει την κα-
τάθεσή του, απευθύνθηκε προς τις 
κατηγορούμενες, λέγοντας πως δεν 
δέχεται καμία συγνώμη τους. Η πρό-
εδρος τόνισε πως δεν πρέπει να ανα-
φέρονται τέτοια πράγματα μέσα στο 
δικαστήριο. Στη συνέχεια, αναφέρθη-

κε στην κατάσταση της αδερφής του, 
αλλά και στο θάλαμο στον οποίο την 
είχαν τοποθετήσει, ο οποίος, όπως 
εκτίμησε «ήταν τόσο μακριά από τη 
στάση νοσηλευτριών και με κλειστή 
την πόρτα, που και να φώναζε δεν θα 
την άκουγε κανείς».

Κλειδί η στενή
επιτήρηση της ασθενούς 

Ο μαιευτήρας γυναικολόγος (ιδι-
ώτης) Παναγιώτης Δεληγεώργης πα-
ρακολουθούσε τη Δέσποινα μέχρι τον 
6ο μήνα της εγκυμοσύνης της. «Ήταν 
ομαλά τα πράγματα, όφειλε να προ-
σέξει και να αναφέρει ότι έχει κάνει 
αυτή την επέμβαση», είπε ο κ. Δελη-
γεώργης, ενώ ερωτηθείς για τα συ-
μπτώματα πριν από τη ρήξη μήτρας, 
σημείωσε πως δεν υπάρχουν ασφαλή 
σημεία, μπορεί να συμβεί ανά πάσα 
στιγμή. Μπορεί να μην υπάρχουν κα-
θόλου συμπτώματα, ή να εμφανιστεί 
οξύ άλγος, σε συνδυασμό με εφίδρω-
ση, υπόταση κτλ

Όπως είπε, όταν υπάρχει τόσο οξύς 
πόνος, η ασθενής θα πρέπει τουλάχι-
στον να τεθεί υπό στενή επιτήρηση, 
αυτό σημαίνει παραμονή στη μαιευτι-
κή, με ανοιχτή πόρτα, να είναι συνδε-
δεμένη με μηχανήματα, να λαμβάνεται 
η πίεση και να γίνονται οι εργαστηρι-
ακές εξετάσεις κάθε μισή ώρα.

Για το γεγονός ότι οι πρώτες εξετά-
σεις (υπέρηχος, καρδιοτοκογράφημα, 
πίεση, οξυγόνο) ήταν φυσιολογικές, ο 
κ. Δεληγεώργης σημείωσε αυτό αρ-
χικά μπορεί να καθησύχαζε, όμως, η 
κλινική εικόνα, με τους τόσο έντονους 
πόνους, σε συνδυασμό με το ιστορι-
κό της ασθενούς, θα τον έκαναν να 
σκεφτεί ότι μπορεί να έχουμε απαρ-
χή ρήξης μήτρας και θα έθετε την 
εγκυμονούσα σε πολύ στενή παρα-
κολούθηση. 

«Θα μπορούσαμε 
να το είχαμε προλάβει» 

Στη συνέχεια κατέθεσε ο διευθυ-
ντής της πανεπιστημιακής γυναικολο-
γικής – μαιευτικής κλινικής Νικόλαος 
Νικολέττος. Όπως είπε, ενημερώθη-
κε από την υπεύθυνη γιατρό βάρδι-
ας και πρώτη κατηγορούμενη για το 
περιστατικό τα ξημερώματα, «στη δι-
αδρομή κάλεσα και τον κύριο Τσε-

κούρα, διαισθανόμουν ότι κάτι δεν 
πάει καλά… Όταν έφτασα είδα ότι γι-
νόταν στη γυναίκα συνεχής προσπά-
θεια ανάνηψης».

Ο κ. Νικολέττος έκανε λόγο για μία 
«αλληλουχία λανθασμένων κινήσεων, 
καθώς ποτέ δεν φταίει μόνο ένας πα-
ράγων» εκτιμώντας ότι υπερεκτιμή-
θηκαν τα ευρήματα στο ουροποιη-
τικό και υποεκτιμήθηκαν το ιστορικό 
και η κλινική της εικόνα».  Όπως είπε, 
«όταν την ανοίξαμε, είδαμε μία κοι-
λιά γεμάτη αίμα, το έμβρυο ήταν μέ-
σα στην κοιλιά… Είχε γίνει ολική ρήξη 
μήτρας». Σημειώνεται πως η ιατροδι-
καστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος 
προήλθε από εκτεταμένη αιμορραγία. 

Ο κ. Νικολέττος, που τέτοιο περι-
στατικό δεν είχε συναντήσει ξανά στην 
πολυετή του καριέρα, όπως είπε, εκτί-
μησε πως η τραγική αυτή κατάληξη 
θα μπορούσε να είχε προληφθεί «αν 
υπήρχε πιο τακτική παρακολούθηση… 
Το καρδιοτοκογράφημα θα έδειχνε ότι 
το έμβρυο δυσφορεί… Θα ζητούσα νέο 
καρδιοτοκογράφημα, τακτική παρακο-
λούθηση… Υποεκτιμήθηκε η πληροφο-
ρία ότι είχε χειρουργηθεί. Η ένταση 
των συμπτωμάτων δεν συνάδει με τη 
διάγνωση για πυελονεφρίτιδα, για την 
οποία έπαιρνε ήδη αγωγή…». 

Όπως ανέφερε, το ιστορικό της 
ασθενούς είναι μία κατάσταση που 
θα έπρεπε ο παραμικρός πόνος να 
κινητοποιήσει τους γιατρούς, αφού 
λειτουργεί σαν μία «ταμπέλα» που 
θα έπρεπε να ευαισθητοποιεί περισ-
σότερο τους επαγγελματίες  υγείας. 

Για τις κατηγορούμενες γιατρούς 
σημείωσε πως τις θεωρεί εξαιρετικές 
και σε χαρακτήρα και σε ικανότητες, 
ενώ για τη μαία και τη νοσηλεύτρια 
ότι, απ’ όσο γνωρίζει, είναι ευγενικές, 
πρόθυμες και υπηρετούν με συνέπεια 
το καθήκον τους.

Ερωτηθείς για τις πρώτες εξετά-
σεις της εγκύου που ήταν καθησυχα-
στικές, σημείωσε πως αυτό ναι  μεν 
είναι κάτι θετικό, όμως, η κλινική ει-
κόνα και οι πόνοι που δεν κόπαζαν, θα 
όριζαν τα επόμενα βήματα, με επα-
νάληψη εξετάσεων. «Είναι δεδομένο 
ότι υπήρξε υποεκτίμηση της κλινικής 
της εικόνας… Θεωρώ ότι το ιστορικό 
και η κλινική εικόνα θα με ενεργο-
ποιούσαν».
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 ης για το θάνατο της Δέσποινας 
Μνήμες της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το βράδυ της 14ης προς 15ης Απριλίου 2021 
ξύπνησαν την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης

Τέραστια είναι η οικολογική 
καταστροφή που έχει σημειω-
θεί στο Παπίκιο Όρος στη Ρο-
δόπη από τη φωτιά που ξέ-
σπασε στις 22 Οκτωβρίου και 
κάει ακόμη στο Χιονόρεμα, μία 
δύσβατη και με μεγάλες κλί-
σεις περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Πυροσβεστικής, το μεγαλύτερο 
τμήμα της περιμέτρου της πυρ-
καγιάς έχει ελεγχθεί, και σήμε-
ρα, Τρίτη (8/11) στην περιοχή 
επιχειρούν 320 πυροσβέστες 
με 31 υδροφόρα οχήματα, 20 
ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 
με τη συνδρομή του Ελληνι-
κού Στρατού και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με μηχανήματα 
έργου για τη δημιουργία αντι-
πυρικών ζωνών.

Με βάση τα διανυσματι-
κά δεδομένα που εκδόθηκαν 
από το Copernicus Emergency 
Mapping Service (EMS), η συ-
νολική καμένη έκταση μέχρι το 
Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 
και ώρα 08:43 ήταν 20.162 
στρέμματα. Από τη -μέχρι τις 
5/11- συνολική καμένη έκταση 
τα 16.960 στρέμματα αντιστοι-
χούσαν στην Ελλάδα και τα 
3.202 στρέμματα στη Βουλ-
γαρία.

Η ολοκληρωμένη χαρτο-
γράφηση της καμένης έκτα-
σης θα πραγματοποιηθεί από 
το Εθνικό Παρατηρητήριο Δα-
σικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ), 
όταν υπάρχουν διαθέσιμες δο-
ρυφορικές εικόνες (Sentinel-2) 
χωρίς σύννεφα και ενεργά μέ-
τωπα.

Στην εικόνα που παρουσι-
άζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων διακρίνεται η περί-
μετρος της καμένης έκτασης 

που αντιστοιχεί στην Ελλά-
δα (μπλε περίγραμμα) και στη 
Βουλγαρία (πράσινο περίγραμ-
μα), σύμφωνα με τα διανυσμα-

τικά δεδομένα του Copernicus 
EMS στις 5/11/2022.

Η χαρτογράφηση της καμέ-
νης έκτασης από την υπηρεσία 

Copernicus EMS έγινε με δο-
ρυφορικά δεδομένα SPOT 6/7.

Οι χάρτες των καμένων 
εκτάσεων αξιοποιούνται άμε-

σα από το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και τα 
κατά τόπους δασαρχεία, ώστε 
άμεσα να κηρύσσονται αναδα-
σωτέες. Το ΕπαΔαπ αποτελεί 
συνεργασία μεταξύ της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προ-
στασίας Δασών και Αγροπε-
ριβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και του Εργαστηρίου Δασικής 
Διαχειριστικής και Τηλεπισκό-
πησης του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
του Διαβαλκανικού Κέντρου 
Περιβάλλοντος, η οποία χρη-
ματοδοτείται από το Πράσινο 
Ταμείο. Τα χαρτογραφικά δε-
δομένα των πυρκαγιών αναρ-
τώνται στον σύνδεσμο mrsvm.
for.auth.gr.

*Την εικόνα της καμένης 
έκτασης στο Παπίκιο Όρος πα-
ραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
Εθνικό Παρατηρητήριο Δασι-
κών Πυρκαγιών (ΕπαΔαΠ)

Μεγάλη καταστροφή στο Παπίκιο Όρος
 Κάηκαν πάνω από 
20.000 στρέμματα
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Τα τεχνικά συνεργεία της 
Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου συνεχίζουν την επιθε-
ώρηση και τον καθαρισμό ρε-
μάτων για την αποφυγή πλημ-
μυρικών φαινομένων εν όψει 
του επερχόμενου χειμώνα στον 
Δήμο της Αλεξανδρούπολης. 

Στα πλαίσια εκτέλεσης του 
έργου θα πραγματοποιηθεί η 
αποκατάσταση ρηγμάτων και 
φθορών των αναχωμάτων των 
ρεμάτων του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, λόγω των πλημμυ-
ρικών φαινομένων του Ιανου-
αρίου του 2021, ο καθαρισμός 
της κοίτης των ρεμάτων από 
αυτοφυή βλάστηση και απορ-
ρίμματα, καθώς και η αποκα-
τάσταση των λιθορριπών και 
των συρματοκιβωτίων.

Στα τμήματα όπου δεν υφί-
σταται πλέον το αρχικό ανάχω-
μα, θα αποκατασταθεί η συ-
νέχειά του στο τμήμα αυτό. Η 
κατασκευή του θα ξεκινήσει 
τουλάχιστον 1 μέτρο κάτω από 
τη βάση του υφιστάμενου ανα-
χώματος και θα απλώνεται σε 
μήκος τουλάχιστον 10 μέτρων 
εκατέρωθεν του ρήγματος με 
τριγωνική εκσκαφή του υφι-
στάμενου αναχώματος προκει-
μένου να επιτευχθεί η επιθυ-
μητή συνάφεια μεταξύ παλαιού 
και νέου αναχώματος. 

Στα τμήματα που υπάρχουν 
αλλοιώσεις της διατομής των 
αναχωμάτων, θα προηγηθεί η 
κατάλληλη εκσκαφή του υφι-
στάμενου αναχώματος σε κα-
τάλληλες αναβαθμίδες (πατά-
ρια) στο ήμισυ της διατομής 

του υφιστάμενου αναχώματος 
και κατόπιν η ανακατασκευή 
του, με σκοπό να επιτευχθεί και 
εδώ η επιθυμητή συνάφεια με-
ταξύ του υφιστάμενου και του 
ανακατασκευασθέντος τμήμα-
τος του αναχώματος.

Πρόκειται για το έργο 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ 
Α΄», που έναντι του ποσού των 
2.183.922,82 € (με ΦΠΑ) συμ-
βασιοποιήθηκε και εκτελείται 
από την Κοινοπραξία ΕΝΙΠΕΑΣ 
Α.Ε. - ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Συνοπτικά για τις παρεμ-
βάσεις:

Τα ρήγματα που θα αποκα-
τασταθούν είναι : Μαΐστρος 
(ρέμα Ειρήνη) μήκους 200 μέ-
τρων, Απαλός (ανατολικό ρέ-
μα) 120 μέτρων, Άβαντας (δυ-
τικά του οικισμού) 90 μέτρων, 
Αγνάντια δύο ρήγματα 76 και 
82 μέτρων αντίστοιχα, Άνθεια 
(περιοχή Πανοράματος) πέντε 
ρήγματα συνολικού μήκους 
825 μέτρων.

Στα τμήματα που υπάρχουν 
αλλοιώσεις της διατομής των 
αναχωμάτων, θα προηγηθεί η 
κατάλληλη εκσκαφή του υφι-
στάμενου αναχώματος σε κα-
τάλληλες αναβαθμίδες (πατά-
ρια) στο ήμισυ της διατομής 
του υφιστάμενου αναχώματος 
και κατόπιν η ανακατασκευή 
του, με σκοπό να επιτευχθεί και 
εδώ η επιθυμητή συνάφεια με-
ταξύ του υφιστάμενου και του 

ανακατασκευασθέντος τμήμα-
τος του αναχώματος.

Αλλοιώσεις της διατο-
μής των αναχωμάτων εμ-
φανίζονται στα ρέματα: Αι-
σύμης (5.500,00 μ), Άβαντα 
(3.500,00 μ), Αμφιτρίτης 
(2.500 μ), Μαΐστρου (2.100,00 
μ), Απαλού (3.000,00 μ) Κίρ-
κης (1.200,00 μ), Συκορράχης 
(1.900,00 μ) Παλαγίας (900,00 
μ), Χιλής (1.300,00 μ), Μάκρης 
(560,00 μ), Δικέλλων (720,00 
μ), Αγνάντιας (1.100,00 μ), Άν-
θειας (1.000,00 μ), Αρίστηνου 
(250,00μ).

Οι θέσεις και οι ενέργειες 
που προτείνονται για κάθε θέ-
ση αναφέρονται με λεπτομέ-
ρεια στην αναλυτική προμέ-
τρηση της μελέτης. 

Όπου κριθεί ότι τα προϊόντα 
εκσκαφών είναι κατάλληλα, θα 
επαναχρησιμοποιηθούν και οι 
πλεονάζουσες ποσότητες θα 
προέρχονται από εγκεκριμέ-
νους δανειοθαλάμους στην 
ευρύτερη περιοχή του έργου. 
Μετά το πέρας των εργασιών 
συντήρησης και αποκατάστα-
σης των αναχωμάτων, θα ακο-
λουθήσει η επίστρωση της στέ-
ψης τους με κατάλληλα υλικά 
οδοστρωσίας. Όπου προϋπήρ-
χε προστασία του αναχώματος 
με συρματοκιβώτια και λιθορ-
ριπή, θα αποκατασταθεί.

Επίσης, το φυσικό αντικεί-
μενο του έργου περιλαμβάνει 
τον καθαρισμό της κοίτης του 
ρέματος από αυτοφυή βλάστη-
ση (καλάμια, χόρτα, μικρά δέν-
δρα κ.λ.π.), μπάζα και απορρίμ-
ματα, τον καθαρισμό κάτω και 
πέριξ των τεχνικών έργων του 
ρέματος από μπάζα 

Ανατολική πλευρά Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Καθαρίστηκε το ρέμα που 
διέρχεται μέσα από το Αρίστη-
νο μέχρι την σιδηροδρομική 
γραμμή. 3500,00 μέτρα. Τοπο-
θετήθηκαν συρματοκιβώτια σε 
δυο σημεία εντός του οικισμού 
για την προστασία κατοικιών, 
των πρανών και της στέψης.

Καθαρίστηκε το ρέμα στο 
Βόρειο άκρο στο Αρίστηνο μέ-
χρι το σημείο που εισέρχεται σε 
οχετό 270,00 μέτρα

Καθαρίζεται το ρέμα Δυτι-
κά της Άνθειας από τη σιδη-
ροδρομική γραμμή μέχρι και 
τα όρια του οικισμού Αετοχω-
ρίου 5800,00 μέτρα. Θα το-
ποθετηθούν συρματοκιβώτια 
για την προστασία κατοικιών, 
των πρανών και της γέφυρας 
στην Εθνική Οδό -Περιοχή Πα-
νόραμα. 

Άμεσα ξεκινούν εργασίες 
καθαρισμού τεσσάρων ρε-
μάτων στον Απαλό Ανατολι-

κά από STATUS μέχρι Δυτικά 
στο PRAKTIKER. 

Δυτική πλευρά Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Καθαρίστηκε το ρέμα πριν 
την Ανατολική είσοδο της Μά-
κρης (Κρύα Βρύση) από την 
Εγνατία Οδό μέχρι την εκβολή 
στη θάλασσα 1300,00 μέτρα.

Καθαρίζεται το ρέμα εντός 
του οικισμού Μάκρης από την 
πλατεία μέχρι και την εκβολή 
στη θάλασσα 760,00 μέτρα

Καθαρίζεται το ρέμα Δυτι-
κά του Μοναστηριού 260,00 
μέτρα

Καθαρίζεται το ρέμα Ανα-
τολικά των Δικελλών και Δυ-
τικά από το Κακόρεμα από την 
εκβολή μέχρι και την Εγνατία 
Οδό. Καθαρίσθηκαν 400,00 
μέτρα και θα καθαρισθούν συ-
νολικά 2100,00 μέτρα 

Καθαρίζεται το Κακόρεμα 
από την εκβολή στη θάλασσα 
και σε μήκος 3500,00 μέτρα 
μέχρι την Εγνατία Οδό.

Άμεσα ξεκινούν εργασίες 
τοποθέτησης συρματοκιβωτί-
ων για την προστασία κατοι-
κιών, πρανών και της κοίτης 
στο Ρέμα Κρύα Βρύση.

Άμεσα δε, ξεκινούν εργα-
σίες καθαρισμού του ρέματος 
στο γήπεδο Μάκρης μέχρι και 
την εκβολή στη θάλασσα στην 

περιοχή Χαρούμενο Ακρογιάλι 
μήκους 850,00 μέτρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Έβρου Δημήτριος Πέτρο-

βιτς υπογράμμισε σχετικά: 

«Κυρίαρχος στόχος μας 
παραμένει η αποτελεσματι-
κή αποκατάσταση των ζημιών 
στους οικισμούς και στις πε-
ριοχές που προκλήθηκαν από 
χειμάρρους και ρέματα. Οι ερ-
γασίες καθαρισμού των ρεμά-
των προχωρούν με εντατικούς 
ρυθμούς, έχοντας πάντα ως 
προτεραιότητα την ασφάλεια 
των πολιτών και των περι-
ουσιών τους, καθώς και την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
πρόκλησης πλημμυρικών φαι-
νομένων. Ταυτόχρονα σύντομα 
ξεκινούν παρεμβάσεις καθαρι-
σμού ρεμάτων και τάφρων σε 
ολόκληρη την Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, με ακόμη ένα 
έργο προϋπολογισμού 2,4 εκα-
τομμυρίων ευρώ, που βρίσκε-
ται για έλεγχο νομιμότητας στο 
Ελεγκτικό συνέδριο».

Συνεχίζεται από την Περιφέρεια ο καθαρισμός 
ρεμάτων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης 

ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ 
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ     

Ποιες παρεμβάσεις και πού, 
έχουν υλοποιηθεί, και ποιες έχουν 
προγραμματιστεί

Μετά από πρόσκληση 
της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Έβρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το Σάββα-
το 12/11/2022,  θα επισκε-
φτούν την Ορεστιάδα, οι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

- Όλγα Γεροβασίλη (Γραμμα-
τέας κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Άρτας)
- Γιάννης Σαρακιώτης (Ανα-

πληρωτής Τομεάρχης έρευνας 
και τεχνολογίας, Βουλευτής 
Φθιώτιδας). 

Το πρόγραμμα των δραστη-
ριοτήτων-επισκέψεων:

o 10:00 Επίσκεψη στην 

Αστυνομική Διεύθυνση Ορε-
στιάδας και συνάντηση με υπη-
ρεσιακούς παράγοντες και συν-
δικαλιστικούς φορείς.

o 11:00 Συνάντηση με τον 
Κοσμήτορα Επιστημών Γεωπο-
νίας & Δασολογίας του ΔΠΘ 
και τους Πρόεδρους των Σχο-
λών του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης και του Τμήματος 
Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων.

o 12:00 Βόλτα στην κεντρι-
κή αγορά της Ορεστιάδας

o 17:30 Συνέντευξη Τύπου 
στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα», Πα-
νταζίδου 52, Ορεστιάδα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚ-

ΔΗΛΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ

Στις 18:30 θα ακολουθήσει 
στα πλαίσια ημερίδας Κεντρική 
Πολιτική Εκδήλωση-Συζήτηση, 
στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα», Πα-
νταζίδου 52, Ορεστιάδα, με εκ-
προσώπους τοπικών φορέων, 
συλλόγων, δημοσίων υπηρε-
σιών κλπ. κατά την οποία θα 
αναλυθούν οι 6 Εθνικές Προ-

τεραιότητες-κυβερνητικές δε-
σμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 
τον γενικό τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΣΥ-
ΝΗ ΠΑΝΤΟΥ», όπως αυτές 
έχουν διατυπωθεί στην πρό-
σφατη ΔΕΘ από τον Πρόεδρο 
του κόμματος Αλέξη Τσίπρα.

Θα συζητηθούν και τα ιδι-
αίτερα τοπικά ζητήματα που 
αφορούν την περιοχή του βό-
ρειου Έβρου, όπως το δημο-
γραφικό, η ανεργία, το προτει-
νόμενο μοντέλο παραγωγικής 
ανασυγκρότησης οι επιπτώ-
σεις της ακρίβειας στην αγορά, 

στους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, στα νοικοκυριά, στους 
αγρότες και τους κτηνοτρό-
φους, τα προβλήματα της απο-
δυνάμωσης των πανεπιστημια-
κών σχολών της Ορεστιάδας, η 
υποστελέχωση των δημοσίων 
υπηρεσιών υγείας, παιδείας κ. 
ά. και θα ακολουθήσει πολιτι-
κός διάλογος-συζήτηση.

Η Ν. Ε ΕΒΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟ-
ΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην Ορεστιάδα 
με ομιλητές τους Γεροβασίλη, Σαρακιώτη
Περιοδεία των στελεχών του κόμματος 
και Πολιτική Εκδήλωση-Συζήτηση, με 
εκπροσώπους τοπικών φορέων, συλλόγων, 
δημοσίων υπηρεσιών & πολίτες

Σύντομα ξεκινούν παρεμβάσεις 
καθαρισμού ρεμάτων και τά-
φρων σε ολόκληρη την Περι-
φερειακή Ενότητα Έβρου, με 
ακόμη ένα έργο προϋπολογι-
σμού 2,4 εκ ευρώ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 

Τα τεχνικά συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
συνεχίζουν την επιθεώρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων



Η ΓΝΩΜΗ
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Συνάντηση Εργασίας με 
τον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, αρμόδιο 
για θέματα προστασίας του 
Περιβάλλοντος, Γιώργο Αμυ-
ρά πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο, παρουσία εκπρο-
σώπων φορέων του Σουφλίου

Αντικείμενο της συνάντη-
σης ήταν οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας 
και επέκτασης των επιχειρήσε-
ων που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή του Σουφλίου 
ενόψει της αναθεώρησης της 
ΚΥΑ που αφορά στο καθεστώς 
του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς – 
Λευκίμης με την νέα Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
που αναμένεται.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν 
οι Θεόδωρος Τσιαμίτας και 
Δημήτρης Δεληπούλιος, ως 
εκπρόσωποι των επαγγελματι-
ών και των παραγωγικών φο-
ρέων, ο Δήμαρχος Σουφλίου 
κ. Παναγιώτης Καλακίκος και 
οι βουλευτές Έβρου κ. Σταύ-
ρος Κελέτσης, Αν. Δημοσχά-
κης και Χ.  Δερμεντζόπουλος.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν 
την ανάγκη να ληφθούν υπό-
ψη οι ανάγκες της λειτουργίας 
των επιχειρήσεων της περιο-
χής με σεβασμό στο περιβάλ-
λον και χωρίς να επηρεάζεται 

σε καμία περίπτωση αρνητικά 
η προστασία του οικοσυστή-
ματος του Εθνικού Δρυμού.

«Η προστασία του περιβάλ-
λοντος και του οικοσυστήμα-
τος είναι όρος απαράβατος» 
τόνισε ο βουλευτής κ. Σταύ-
ρος Κελέτσης, «ωστόσο αυ-
τό σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να λειτουργεί απαγο-
ρευτικά στην ανθρώπινη και 
την οικονομική δραστηριότη-
τα στη ζώνη όπου λειτουρ-
γούν επιχειρήσεις εντός των 
ορίων του Δήμου Σουφλίου. 

Ασφαλώς  με απόλυτη τή-
ρηση των περιβαλλοντικών 
όρων που δεν πρέπει όμως να 
φτάνουν στο σημείο να καθι-
στούν απαγορευτική οποιαδή-
ποτε οικονομική δραστηριότη-
τα, που τονώνει την οικονομία 
της περιοχής. Θέλουμε η πε-
ριοχή να παραμείνει ζωντα-
νή και να κατοικείται από αν-
θρώπους δραστήριους που θα 
σέβονται το περιβάλλον, κι όχι 
έρημη, γιατί τότε υποβαθμίζε-
ται το περιβάλλον και αυτό εί-
ναι αναγκαίο για πολλούς και 

αυτονόητους λόγους, όταν μι-
λάμε για τον κεντρικό Έβρο!»

Παράλληλα, ο Δήμαρχος 
Σουφλίου, Παναγιώτης Κα-
λακίκος επεσήμανε την ανά-
γκη για άμεση πληρωμή των 
δασεργατών που συμμετεί-
χαν στην κατάσβεση  της δα-
σικής πυρκαγιάς το καλοκαί-
ρι στη Δαδιά αλλά και για 
την επίσπευση των διαδικα-
σιών αποζημίωσης τους για 
τα κατεστραμμένα καυσόξυ-
λα εντός του δάσους. Ταυτό-
χρονα, σημείωσε και το θέμα 

της άμεσης αποκατάστασης 
του παρατηρητηρίου άγριων 
και αρπακτικών πουλιών που 
βρίσκεται εντός του Εθνικού 
Πάρκου αλλά και της εν γένει 
αποκατάστασης της βιοποικι-
λότητας και του φυσικού κε-
φαλαίου στο δάσος της Δα-
διάς.

Από την πλευρά του ο Υφυ-
πουργός διαβεβαίωσε ότι η 
νέα Μελέτη θα λαμβάνει υπό-
ψη τις παρατηρήσεις των φο-
ρέων και τις ανάγκες των επι-
χειρήσεων.

Ζητούν παρεμβάσεις για την τροποποίηση των 
περιβαλλοντικών όρων αδειοδότησης νέων 
επιχειρήσεων στην περιοχή του Σουφλίου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟ ΑΜΥΡΑ           

Αντικείμενό της ήταν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας 
και επέκτασης των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ενόψει 
της αναθεώρησης της ΚΥΑ που αφορά στο 
καθεστώς του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς

Ενίσχυση  ενάντια στο φαι-
νόμενο της υπογεννητικότητας 
φιλοδόξει να κάνει η Ιερά Μη-
τρόπολη Διδυμοτείχου Ορε-
στιάδας και Σουφλιου μέσω 
σχετικού προγράμματος που 
εκπονεί με τον Φιλανθρωπικό 
Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
και γνωστής Τράπεζας.

Προκαλεί προβληματισμό 
και ανησυχία το γεγονός πως 
στην  περιοχή Διδυμοτείχου 
Ορεστιάδας και Σουφλιου ο 
πληθυσμός μειώθηκε σύμφωνα 
με την τελευταία απογραφή κα-
τά 12.000 άτομα» σημειώνει ο 
Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας τόνισε πως η Εκκλησία 
προσπαθεί να σταθεί αρωγός 
στην προσπάθεια παραμονής 
των κατοίκων στην περιοχή δί-
νοντας τους έναυσμα να δημι-
ουργούν οικογένειες μέσα και 

από το πρόγραμμα αυτό πα-
ρέχοντας τους όλα τα βρεφικά 
είδη που θα χρειασθούν.

Απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση γιατί το φαινόμενο της 
υπογεννητικότητας δεν εντο-
πίζεται στους συμπολίτες μας 
μουσουλμάνους ανέφερε, ότι 
«οι άνθρωποι αυτοί έχουν μά-
θει να είναι σκληραγωγημένοι, 
έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν 
τις δυσκολίες της 
ζωής κάτι που σε 
μας δεν ισχύει 
αφού τα θέλου-
με όλα εύκολα 
και γρήγορα και 
ότι μέσα στην 
αναζήτηση της 
εύκολης ζωής 
φεύγουμε πά-
ρα πολύ εύκο-
λα από τον τόπο 
μας.»

Να σημειω-

θεί ότι το πρόγραμμα με τίτλο 
«Αντιμετωπίζοντας την Υπογεν-
νητικότητα» απευθύνεται μόνο 
σε εγκυμονούσες γυναίκες, που 
κατοικούν στις ενορίες της εν 
λόγω  Μητροπόλεώς,  ενώ εν-
διαφερόμενες που επιθυμούν 
να συμμετέχουν και πληρούν τα 
κριτήρια που έχουν τεθεί, μπο-
ρούν να υποβάλουν αίτηση το 
αργότερο έως την 6η Νοεμβρί-
ου 2022.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολο-
γητικά θα υποβάλλονται μόνο 
στην ενορία που ανήκει η ενδι-
αφερομένη.
ertnews.gr

Σε κεντρικό και βόρειο Έβρο ο πληθυσμός 
μειώθηκε σύμφωνα με την τελευταία 
απογραφή κατά 12.000 άτομα

Νεκρός από πυρά έπεσε 
ένας βούλγαρος συνοριοφύ-
λακας το βράδυ της Δευτέρας 
στα σύνορα με την Τουρκία. 
Σύμφωνα με όσα ανακοίνω-
σε το υπουργείο Εσωτερικών 
από τη Σόφια, ο δράστης φέ-
ρεται να βρίσκεται εντός της 
Τουρκίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε 
γύρω στις 8.35 μ.μ. το βρά-
δυ της Δευτέρας, όταν ένας 
άγνωστος πυροβόλησε ενα-
ντίον ενός αξιωματικού της 
συνοριακής αστυνομίας και 
ενός στρατιώτη που περιπο-
λούσαν στα σύνορα στην πε-
ριοχή Γκόλιαμ Ντερβέντ, στα 
βουλγαροτουρκικά σύνορα. Ο 
αστυνομικός της αστυνομίας 
συνόρων πέθανε επί τόπου 
ενώ ο στρατιώτης δεν τραυ-
ματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν πε-
ριπολικά τη συνοριοφυλακής 

για έρευνες και ενισχύσεις, 
αλλά ο δράστης δεν βρέθη-
κε. Επίσης, στην περιοχή δεν 

βρέθηκαν παράνομοι μετανά-
στες. Οι τουρκικές συνοριακές 
αρχές έχουν ενημερωθεί και 
έστειλαν τις διμοιρίες τους 
στην περιοχή του πυροβολι-
σμού, ενώ έχει κανονιστεί συ-
νάντηση με τις βουλγαρικές 
Αρχές για σήμερα.

makthes.gr

Νεκρός βούλγαρος συνοριοφύλακας 
από πυροβολισμούς στα σύνορα 
με την Τουρκία

Αναζητείται ο δράστης που άνοιξε 
πυρά κατά ενός στρατιώτη και του 
συνοριοφύλακα που έπεσε νεκρός

Πρόγραμμα αντιμετώπισης της 
υπογεννητικότητας από την 
Μητρόπολη Διδυμοτείχου
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Π
ώς θα υπάρξει τέλος της λι-
τότητας, όταν η καθημερινό-
τητα των πολιτών διαρκώς 
επιδεινώνεται; 

Να γίνουν φορολογικές 
ελαφρύνσεις.

Πώς να τα βγάλει πέρα η «Ψωροκώ-
σταινα» Ελλάδα από τις οριζόντιες μειώ-
σεις μισθών και συντάξεων και από την 
πρωτοφανή φορολογική επιδρομή; 

Με υποδομές στο πουθενά δεν χτίζε-
ται η Ελλάδα, παρά μόνο με πραγματική 
ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις και με πολιτικό 
κόστος. Οι φορολογικοί νόμοι να λειτουρ-
γήσουν προς την κατεύθυνση της ανόδου 
για υγιείς επιχειρήσεις και όχι προς την κα-
τεύθυνση ισοπέδωσης όπως ισχύει σήμερα.

Η Φορολογική πολιτική απομακρύ-
νει, αντί να προσελκύει επενδυτές. 

Η οικονομία μας κινείται ανά-
μεσα στη στασιμότητα και την 
αναιμική ανάπτυξη. 

Είμαστε πρωταθλητές 
στους φόρους και ουραγοί 
στην ανάπτυξη, που μοι-
ραία παίρνουμε το… κύπελ-
λο της ύφεσης! 

Το ερώτημά μου είναι: 
Πώς θα βγούμε από την κρί-
ση; Η ζωή μας γίνεται διαρ-
κώς ακριβότερη, προκαλώντας 
έτσι την αγανάκτηση του κόσμου. 
Βρισκόμαστε σε μία φουρ-
τούνα, που δύσκολα πολύ 
μπορεί να κρατηθεί το σκά-
φος «ΕΛΛΑΣ», ώστε οι επι-
βάτες του να μη βρεθούν στη θάλασσα. 
Τα προβλήματα είναι μεγάλα και δεν μας 
φτάνουν αυτά που έχουμε, ξεφυτρώνουν 
κάθε λίγο και λιγάκι κι’ άλλα… 

***
Η γυναίκα που εργάζεται μέσα στο σπίτι 

και όχι έξω, δυστυχώς, πολλοί είναι εκεί-
νοι που λένε πως η εργασία της γυναίκας 
μέσα στο σπίτι δεν θεωρείται επάγγελμα. 
Λένε δηλαδή πως δεν είναι εργαζόμενη κι’ 
ότι απλώς είναι νοικοκυρά. Κι, όμως στην 
ταυτότητα της γράφει επάγγελμα: «Οικια-
κά». Κι’ ας μην παίρνει μισθό… 

Δυστυχώς πολλοί είναι οι άνδρες που 
την εργασία της γυναίκας μέσα στο σπίτι 
δεν την «βλέπουν» για εργασία, αφού δεν 
παίρνει μισθό, άρα δεν «εργάζεται».

Κι’ όμως η γυναίκα η νοικοκυρά «κυ-
βερνά» όλο το σπίτι και χάρις σ’ αυτήν 
τα παιδιά της καλλιεργούνται πνευματικά. 

Εγώ, προσωπικά, θεωρώ τη γυναίκα νοι-
κοκυρά «δασκάλα» της αγωγής. Είναι 
η παιδαγωγός, η μαγείρισσα, ο αρχι-
τέκτονας του σπιτιού. Κι’ όλα αυτά σε 
ένα και μόνο πρόσωπο…, στη γυναίκα 
τη νοικοκυρά, που με τη νοικοκυροσύ-
νη της χαρίζει γαλήνη και ασφάλεια 
στο σπίτι. Ο «μισθός της» είναι πολύ με-
γαλύτερος από κάθε άλλο εργαζόμενο έξω 
από το σπίτι.

Η γυναίκα η νοικοκυρά που εργά-
ζεται μέσα στο σπίτι δίνει πνοή και 
ζεστασιά στους χώρους του σπιτιού. 

Η δική μου γυναίκα δεν «εργάζεται», 
είναι νοικοκυρά. Κι’ όμως κάνει τα πάντα 
και κρατά ένα σπίτι νοικοκυρεμένο. Ξέρει 
να κυβερνά καλά, να κυβερνά το νοικοκυ-
ριό της. Χάρις σ’ αυτήν το σπίτι έγινε ένας 
καλλιεργημένος μικρός κόσμος με ανεκτί-
μητη αξία. Χάρις στην καλή της διαχείρι-
ση, ισορροπεί τα οικονομικά του σπιτιού.

Η γυναίκα που δεν εργάζεται έξω από 
το σπίτι με μισθό, δυστυχώς από πολλούς 
θεωρείται ότι δεν κάνει επάγγελμα και δεν 
θεωρείται εργαζόμενη. Αυτό είναι και το 

παράπονο αυτών των γυναικών που ασχο-
λούνται με τα οικιακά, είναι πόνος και καη-
μός αυτών των γυναικών που δεν μπορούν 
πολλοί να εκτιμήσουν την εργασία της γυ-
ναίκας μέσα στο σπίτι.

Κι’ όμως, πολλές «εργαζόμενες» γυναί-
κες με μισθό έξω από το σπίτι, εργάζονται 
μόνο και μόνο για να ξεφύγουν τη δουλειά 
του σπιτιού, που είναι πολύ πιο δυσκολό-
τερη από την έξω… Ίσως και γι αυτό παίρ-
νουν και κάποια γυναίκα για «ενίσχυση»… 
Παίρνουν βοηθό για να τα βγάλουν πέρα. 

Η προσφορά της γυναίκας μέσα στο 
σπίτι είναι ανεκτίμητη. Με τη νοικοκυρο-
σύνη της δημιουργεί την οικογένεια. 

Μια οικογένεια  φτιάχνεται με το 
χρήμα, παρά με την αγάπη και την νοι-
κοκυροσύνη της γυναίκας… 

     
 ***

 Τί κοστίζει ένα χα-
μόγελο; Δεν κοστίζει τίπο-

τα. Πλουτίζει αυτός που το 
παίρνει χωρίς να φτωχαί-
νει αυτός που του δίνει… 
Κι’ όμως δεν μπορείς να το 
δανειστείς, ούτε να το ζη-
τήσεις, ούτε και να το κλέ-

ψεις… Μόνο αν σου το χαρί-
σουν έχει αξί
Χαμογελάτε λοιπόν…

***
Το να καταστρέφεις την 

υγεία σου, καπνίζοντας, εί-
ναι δικό σου πρόβλημα, αν 
και για τυχόν θεραπεία σου 

επιβαρυνόμαστε όλοι. Το να μη σέβεσαι 
όμως τους μη καπνίζοντες, είναι αν μη τι 
άλλο, το λιγότερο απρέπεια.

***
Οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί και όχι 

θεατές για να πάει η χώρα μας μπροστά, να 
δει περισσότερο φως και όχι άλλη μιζέρια. 

Όταν κάνεις κάποιο λάθος, πρέπει να 
έχεις τη δύναμη να κάνεις αυτοκριτική για 
να το αναγνωρίσεις και να το διορθώσεις 
και όχι να επιμένεις να προκαλέσεις τις συ-
νέπειες του λάθους μέχρι εσχάτων.

Έχεις μια καλή ιδέα; «Άρμεξτην»! Από 
κάποιες τέτοιες απλές ιδέες – απλές όσο 
το αβγό του Κολόμβου – γεννήθηκαν δυ-
ναστείες και μεγιστάνες. Αρκεί μόνο να 
ξέρει κανείς να τις εκμεταλλεύεται σωστά 
και μεθοδικά.

***
Το… γήπεδο των υποσχέσεων είναι πά-

ντοτε της κάθε αξιωματική αντιπολίτευ-
σης, που υπόσχεται λαγούς με πετραχήλια, 
Προσπαθεί μ’ αυτόν τον τρόπο να στήσει 
«παγίδες» στο κυβερνών κόμμα, δημιουρ-
γώντας εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, μέ-
χρι που καλλιεργεί και πρόωρες εκλογές. 
Προσπαθεί να εγκλωβίσει την κυβέρνηση 
στην λογική… των παροχών που δεν αρμό-
ζει στη λογική της κυβέρνησης και παρα-
μένει σταθερή στο σχεδιασμό της τετραε-
τίας… που έχει βάλει στόχο. 

    ***
Ο ίδιος ο πολιτισμένος κόσμος γεννάει 

και πουλάει το θάνατο. Εμείς οι ίδιοι εί-
μαστε το δέντρο της Αφροσύνης. Είμαστε 
περισσότερο παιδιά του Κάϊν.    

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

Δυστυχώς όμως, όλοι οι δρόμοι μας 
οδηγούν στο… πετρέλαιο και η μυρω-
διά τού πετρελαίου μάς οδηγεί σ’ έναν 
Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Γνώμη

Μια ορθολογική πρόταση ενίσχυσης 
της εθνικής άμυνας και ουσιαστικής 

στήριξης του δίκαιου αμυντικού 
αγώνα τής Ουκρανίας

Σ
υνήθως πελαγοδρομεί ο γρά-
φων εξηγώντας πολλές φορές 
και τα ευκόλως και δημοκρατι-
κώς ευεξήγητα ακόμη. Εν προ-
κειμένω και υπό την πίεση των 
αθρόων και αμήχανων εξοπλι-

στικών δαπανών τής χώρας μας την τελευ-
ταία διετία αλλά κυρίως υπό το διακηρυγμέ-
νο πόλεμο του θηρίου Πούτιν εις βάρος της 
ανθρωπότητας και της ΕΕ ειδικότερα οφεί-
λουμε σχεδόν κραυγάζοντας «από δίκιο» 
να θέσουμε υπόψη των κυβερνώντων 
μας και των ημέτερων επίδοξων 
κυβερνητών το μοναδικό προ-
καταρκτικό δρόμο που συ-
μπήσσει την εξυπηρέτη-
ση τόσο των εθνικών μας 
αναγκών όσο και των 
προτεραιοτήτων επαύ-
ξησης της αμυντικής ισχύ-
ος τού αγωνιζόμενου για 
όλους μας γενναίου ουκρα-
νικού λαού.

Μένει λίγος καιρός πλέον 
(όσο τουλάχιστον παραμένει 
προς στιγμήν εκτός πυρηνικής 
εμπλοκής η χώρα τού επι-
τιθέμενου θύτη παραλόγου) 
να σκεφτούμε πρακτικά και 
να ενεργήσουμε εν τάχει εποικοδομητικά. Η 
Ελλάδα έχει χάσει την ευκαιρία να αυξήσει 
το διεθνές τής κύρος και να προστατέψει τα 
δικά της και ευρωπαϊκά συμφέροντα, καθώς 
(ελπίζουμε μη σκοπίμως) αμέλησε να υπεκ-
δυθεί εντός ΝΑΤΟ το φορέα και τον παρά-
γοντα πίεσης για το χρηστικό στρατιωτικό 
εξοπλισμό τής Ουκρανίας. 

Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για πα-
ρελκύσεις και συνέχεια της ελληνικής αδρά-
νειας. Ας καταθέσει η χώρα μας (αν όντως 
η κυβέρνηση και ο πολιτικός της κόσμος 
μεριμνά για την εθνική άμυνα και εντάσσει 
εαυτόν στο δημοκρατικό κόσμο) την πρό-
ταση για την πλήρη και ταχεία απορρωσο-
ποίηση των οπλικών συστημάτων που χρη-
σιμοποιούν χώρες τού ΝΑΤΟ. Και η Ελλάδα 
βρίκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των εν 
λόγω χωρών, μολονότι –ιδού το οφθαλμο-
φανές οξύμωρο– ουδέποτε μεταπολεμικά 
υπήρξε σύμμαχος της Ρωσίας. Ας αναλάβει 
η συμμαχία τη δέσμευση για την οσονούπω 
αντικατάσταση των ρωσικών οπλικών συ-
στημάτων με άλλα δυτικής προέλευσης και 
ας συμφωνήσουν τα μέλη του ΝΑΤΟ στο 
μεσοδιάστημα να καλύψουν με την απο-
στολή συμμαχικών αγημάτων και τις εγγυ-
ήσεις δυτικών δανείων τον οβελισμό και 
την παράλληλη αναπλήρωση του πάσης 
φύσεως ανατολικής προέλευσης νατοϊκού 
υλικού ΤΩΡΑ και την άμεση αποστολή του 
στην Ουκρανία (κρίσιμο ζήτημα η εν τοις 
πράγμασι ενίσχυση και αποτροπή που πρέ-
πει να επιδείξουν οι ουκρανικές δυνάμεις 
ιδίως στον αντιαεροπορικό τομέα, όταν ο 
βάναυσος εισβολέας στοχοποιεί αδιακρί-
τως πολιτικές υποδομές και δε διστάζει να 
διογκώνει την εκατόμβη τών νεκρών ανά-
μεσα στους αθώους και άοπλους πολίτες 
τών ουκρανικών πόλεων).

Αλήθεια τι περιμένει η κυβέρνηση για να 
αποφασίσει και να δρομολογήσει τη χρη-
ματοδότηση αντικατάστασης των ξεπερα-
σμένων και μη ρωσικής προέλευσης αντια-
εροπορικών μας μέσων που σε λίγα χρόνια 
θα καταστούν άχρηστα, αφού δεν μπορούν 

πια να συντηρηθούν; Εκτός αν επιδιώκει να 
κωλυσιεργεί προγραμματίζοντας τη δυσβά-
στακτη για τον προϋπολογισμό αναγκαία 
πολιτική για μια δυσχερέστερη χρονική στιγ-
μή, όταν το τετελεσμένο θα βαρύνει υπέρ 
της ομόρου! 

Γιατί δεν προσφέρει στην, άλλωστε σύμ-
μαχο, Τουρκία την επαρκή αφορμή να απο-
δεσμευθεί από το άρμα τών S-400, που 
εμάς ως χώρα απειλούν αλλά και δημιουρ-
γούν πλείστα όσα προβλήματα στη νατοϊκή 

συμμαχία; Γιατί, επιπλεόν, οι φωστήρες 
ηγέτες τής Κυπριακής δημοκρα-

τίας δε δράττουν την ευκαιρία 
να προσεγγίσουν την νατοϊκή 
προστασία και να αυξήσουν 
τις διαπραγματευτικές δυ-
νατότητες των κυπριακών 
κυβερνήσεων προς όφε-
λος επανέναρξης ρεαλιστι-

κού διαλόγου για την επα-
νένωση τής νήσου; Γιατί δεν 

απεργάζεται ο κυπριακός πολι-
τικός κόσμος την αναθέρμανση 
των όποιων ελπίδων επίλυσης του 
κυπριακού με τον πραγματιστικό 

ελιγμό τής υποβολής υποψη-
φιότητας της Κύπρου στο ΝΑ-
ΤΟ επιδεικνύοντας μάλιστα 

απαλλασσόμενοι των ρωσικών, άχρηστων 
στο εγγύς μέλλον όπλων ισχυρή αλληλεγ-
γύη στην Ουκρανία, στον υπ’ αριθμόν ένα 
σύμμαχο τής Δύσης;

Αλήθεια, πού είναι οι διαπρύσιοι Τουρκο-
φάγοι να επιδιώξουν το ουσιαστικό διπλω-
ματικό στρίμωγμα της γείτονας; Υπέρ ποί-
ου πραγματικά εργάζονται όσοι βρίσκονται, 
αυτόκλητα, στη «σωστή πλευρά της ιστορί-
ας», όμως δεν υπερασπίζονται συγχρόνως 
και την πλευρά τού ορθολογισμού και της 
δημοκρατίας (τις κυβερνητικές παλινωδίες 
τής Ελλάδας στα ευρωπαϊκά όργανα, που 
ανερυθρίαστα δίνουν γη και ύδωρ στον 
ενεργειακό πουτινικό εκβιασμό ας μην τις 
αναφέρουμε εδώ); Προς τι η ευρεία πολι-
τική συναίνεση (συνενοχή θα την λέγαμε) 
που έχει λάβει η εδώ και μήνες αποδυνά-
μωση της ελληνικής αντιαεροπορικής άμυ-
νας, όταν μέρος τών πανάκριβων και επι-
τακτικά κρίσιμων για τον εγχώριο πολεμικό 
σχεδιασμό συστοιχιών Πάτριοτ έχουν παρα-
χωρηθεί υπέρ ενός αθλίως ανενδοίαστου, 
απάνθρωπου πόλεμου, αυτόν που διεξά-
γει η Σαουδική Αραβία στην Υεμένη; Γιατί 
η Ελλάδα να προστατεύει πετρελαιοπηγές 
αιμοσταγών μοναρχών που τορπιλίζουν την 
ενεργειακή συνοχή τής Δύσης επιμένοντας 
στη μειωμένη παραγωγή πετρελαίου (και 
τον υπερπληθωρισμό στις τιμές της ενέρ-
γειας) κάνοντας πλάτες στη θηριακή Ρω-
σία και σύροντας το χορό της ενεργειακής 
ταύτισης και άλλων εστεμμένων (συμμάχων 
μας κατά τα άλλα) τού Περσικού κόλπου με 
τους ρωσικούς ενεργειακούς εκβιασμούς; 

Δει δη πολιτικών. Αυτές ως προτάσεις 
υφίστανται. Η ωριμότητα και η ειλικρίνεια 
του πολιτικού μας προσωπικού ελλείπει. Ας 
σπεύσουν (κι ας μην εισφέρει στον πάνδη-
μο εθνολαϊσμό η υπεράσπιση Ελευθερίας 
Δικαιοσύνης) τα κοινοβουλευτικά μας κόμ-
ματα να διαψεύσουν το γράφοντα, ας τον 
εκθέσουν ανεπανόρθωτα. Τότε θα έχουν 
πράξει ορθά και ανθρωπιστικά! Αλλιώς, εις 
το προσεχέστατο μέλλον, Ρωσία (και Κίνα)!

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
 ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ*
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E-mail: iekalex@mintour.gr

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ› αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ι.Ε.Κ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

(πρώην ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης)

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (2) ατόμων  στο Ιν-

στιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Τουρισμού Θράκης, (πρώην Αλεξανδρούπολης) που εδρεύει στην 
Αλεξανδρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικό-
τητα 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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ΙΕΚ Τουρισμού Θρά-
κης (πρώην ΙΕΚ Αλεξαν-
δρούπολης) του Υπουρ-
γείου Τουρισμού

Αλεξανδρούπολη 
(Δήμος Αλεξανδρούπο-

λης) 
Περιφερειακή Ενότητα 

Έβρου

ΠΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού 8 μήνες 1
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ΙΕΚ Τουρισμού Θρά-
κης (πρώην ΙΕΚ Αλεξαν-
δρούπολης) του Υπουρ-
γείου Τουρισμού

Αλεξανδρούπολη 
(Δήμος Αλεξανδρούπο-

λης) 
Περιφερειακή Ενότητα 

Έβρου

ΤΕ  Τεχνικού 
Πληροφορικής 8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδι-
κός 

θέσης

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

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)  ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών  
ή Βαλκανικών Σπουδών ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συ-
στημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης 
ή Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών  (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή Διοίκησης 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή Διοίκησης Τε-
χνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού  ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής ή Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: 
Εισαγωγική Κατεύθυνση:  α) Πολιτικής Επιστήμης είτε β) Κοινωνικής Διοίκησης  ή Κοινωνικής 
Πολιτικής ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας  ή Κοινωνιολογίας ή Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μαθηματικών 
με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις : α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Με-
σογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή 
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή Οικονομίας και Βιώσι-
μης Ανάπτυξης ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικής

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδι-
κός 

θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγρο-
τικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προ-
ϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικονομικής 
Ανάπτυξης ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης  ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επι-
στήμης και Δημόσιας  Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επι-
στήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πο-
λιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων) ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  
ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Τουρισμού ή Τουριστικών Σπουδών ή Χρηματοοι-
κονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισό-
τιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλ-
λων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
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Πτυχίο ή δίπλωμα  τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 
ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού 
και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και  στην Οικονο-
μία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανι-
κών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών 
Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπο-
γραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  εντυπο ασεπ ΣΟΧ   1ΠΕ/ΤΕ και να 

την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (iekalex@mintour.gr), είτε αυτοπρο-
σώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, «ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΘΑΛΛΑΣΣΑ» 2ο ΧΙΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΜΑΚΡΗΣ, ΤΚ 68131- 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας υπόψιν κας Παυλίνας Συνάπη ή κας Στυλιανής 
Δημοσχάκη (τηλ. επικοινωνίας: 25510 25288 ). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτω-
ση 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.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, 
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμε-
νων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρι-
σμού (www.mintour.edu.gr) καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων  του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι 
κάτοικοι όλων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου  (περ. στ΄ του άρθρου 12 του Ν.4765/2021 και της 
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/ οικ.8660/17-05-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> 
Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και 
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες 
και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα 
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων 
-> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμ-
βάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδη-
γίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ, σε συνδυασμό 
με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφω-
να με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα 
αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, με σήμανση έκδοσης «14-3-2022», μέσω 
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται 
και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα -> Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες 
-> Διαγωνισμών φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
  Μαρίνα Μπελτσίδου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 28/2022 διάταξη της Ειρηνοδίκη Ορε-
στιάδας εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις καταστατικού του συλ-
λόγου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», που εδρεύει στην Ορεστιάδα, 
ως προς τη θητεία των Οργάνων του σε (4)ετή, μείωση των 
μελών του Δ.Σ. σε (5)μελές, καθώς και την προσαρμογή αυ-
τού στις νεότερες διατάξεις του Α.Κ. περί αστικών σωματεί-
ων, όπως αναφέρονται αναλυτικά.

Ορεστιάδα 08.11.2022
  O πληρ. Δικηγόρος

 ΓΙΩΡΓΟΣ  Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ 16 – Δ.Σ.Ο.) 

 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 207 – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
  ΤΗΛ. 2552023462

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε 
εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ48/ΔΣ20/15-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ω614690Ω3-
2ΗΕ) απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων 
για την μοριακή ανίχνευση του  SARS-COV-2 RT PCR (CPV : 33696500-0 
Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) με συνοδό εξοπλισμό, για την κάλυψη των 
αναγκών του Παν/κου Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Π.Γ.Ν. Αλεξαν-
δρούπολης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.000,00€ συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αριθμ. Διακήρυξης: 23/2022
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη 

Προσφορά μόνο βάσει Τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 25-11-2022, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-11-2022, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες  ή έως εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της κατα-

ληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλο-

δαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

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

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

                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ε. ΡΟΥΦΟΣ
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 SUDoKU

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Nov  8 09:48:03 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας κύριος, τρίτης ηλικίας και αρκετά παχύς, 
πηγαίνει σε ένα γιατρό και του λέει:

-Γιατρέ μου, όταν λυγίζει η μέση μου δυσκο-
λεύομαι τρομερά, όταν σκύβω, όταν σηκώνω το 
ένα μου πόδι ύστερα από το άλλο.

-Μα στην ηλικία που είστε δεν βλέπω κανέ-
να λόγο να κάνετε τέτοιου είδους γυμναστική.

-Δηλαδή γιατρέ, ισχυρίζεστε ότι δεν πρέπει 
να φοράω ούτε το παντελόνι μου;

* * * * * * 

Όταν πέθανε ο Παπανδρέου συνάντησε τον 
άγιο Πέτρο. Ο άγιος του λέει:

-Πολλά ψέματα έλεγες Αντρέα μου. Για τι-
μωρία σε δίνω εδώ για γυναίκα την Γεωργία 
Βασιλειάδου.

Τι να κάνει ο Παπανδρέου και δέχεται αδια-
μαρτύρητα την τιμωρία.

Μετά από πολλά χρόνια εκεί που βόλταρε ο 
Παπανδρέου αγκαζέ με την Βασιλειάδου, ξαφ-
νικά συναντάει τον Μητσοτάκη αγκαζέ με την 
Βουγιουκλάκη. Νευριασμένος τότε πάει στον 
άγιο Πέτρο και του λέει.

-Καλά πιο καλός ήταν ο Μητσοτάκης από εμέ-
να και του έδωσες για γυναίκα την Βουγιουκλάκη;

Και του απαντάει ο άγιος:
-Μη χολοσκάς Αντρέα μου. Σε αυτήν την πε-

ρίπτωση η τιμωρία είναι για την Βουγιουκλάκη…

* * * * * *

Ένας κύριος πηγαίνει με το σκυλάκι του στον 
κτηνίατρο.

-Θέλω, του εξηγεί, να κόψετε αμέσως την 
ουρά του σκύλου μου.

-Ευχαρίστως, απαντά ο κτηνίατρος αλλά βρί-
σκω πως η ουρά τού πάει πολύ και  είναι κρί-
μα να…..

-Να την κόψετε αμέσως, παρακαλώ. Η πεθε-
ρά μου καταφθάνει αύριο και δεν θέλω καμιά 
εκδήλωση συμπάθειας!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Δεν κουράζεται εύκολα.

10. Φίρμα επίπλων γραφείου.

11. Σε βαθιά σερβίρεται η σούπα.

12. Σπιτάκι… καναρινιού.

14. Λουί…: Γάλλος σκηνοθέτης.

15. Δύο άρθρα.

16. Λαμπερά, ακτινοβόλα.

18. Δόκανο, παγίδα.

20. Αραβική χώρα.

22. Νησί του Αιγαίου.

26. Πλεκτάνη (μτφ.).

28. Εισάγει τελικές προτάσεις.

29. Ο τελευταίος Αιθίοπας αυτοκράτο-

ρας.

31. Λιμάνι της Ιαπωνίας.

33. Ολόκληρο (αρχ.).

34. Νίνα…: οίκος μόδας.

36. Δείκτης του πλούτου μιας χώρας 

(αρχικά).

38. Αόρατος κακοποιός ή λωποδύτης.

40. Ξέξασπρη σε… γλωσσοδέτη.

42. Αρχαίο ανώτατο δικαστήριο.

43. Ισότιμος, ισόπαλος.

-- Συστατικά --

• 1 γαλοπούλα μικρή (3-4 κιλά)
• 2 κρεμμύδια ολόκληρα
• 2 πιπεριές, κομμένες σε μεγάλα κομμάτια
• Μισό ματσ. σέλινο
• 1 κ.σ. σπόροι μαύρου πιπεριού
• Μισή κούπα πολύ ψιλό ζυμαρικό για σούπα
• 2 αυγά
• Χυμός 3 λεμονιών
• Λίγο πράσο, ψιλοκομμένο

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά πλένουμε τη γαλοπούλα, την κόβουμε σε με-

ρίδες, την βάζουμε σε χύτρα με τα λαχανικά και το 
πιπέρι και την σκεπάζουμε με 3 λίτρα νερό.

• Την βάζουμε να βράσει στην αρχή σε πολύ δυνα-
τή φωτιά και μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη 
φωτιά και την αφήνουμε να σιγοβράσει ώσπου να 
ξεκολλάει το κρέας από τα κόκαλα.

• Στη συνέχεια αφαιρούμε από την κατσαρόλα το κρέ-
ας και τα λαχανικά και περνάμε το ζωμό από σίτα (σε 
αυτή τη φάση, μπορούμε να αφαιρέσουμε από το 
ζωμό το λίπος αν η γαλοπούλα ήταν πολύ λιπαρή, 
είτε παγώνοντας το ζωμό, είτε με το ειδικό πινέλο.)

• Ώσπου να βράσει το ζυμαρικό, φτιάχνουμε το αυ-
γολέμονο.

• Έπειτα σε ένα μπολ χτυπάμε τα ασπράδια (όχι να 
γίνουν μαρέγκα, απλώς να αφρίσουν και να πά-
ρουν λίγο όγκο).

• Σε χωριστό μπολ, χτυπάμε ελαφρά τους κρόκους 
να ομογενοποιηθούν.

• Σιγά-σιγά προσθέτουμε το λεμόνι στους κρόκους 
συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να πιαστεί ελαφρά 
το χέρι μας.

• Προσθέτουμε το μείγμα των κρόκων στα ασπράδια 
συνεχίζοντας το χτύπημα.

• Κατόπιν κατεβάζουμε την κατσαρόλα από την φωτιά 
και με μια κουτάλα, παίρνουμε ζωμό από τη σούπα 
και με το ένα χέρι το αδειάζουμε λίγο-λίγο στο μπολ 
που έχουμε χτυπήσει το αυγολέμονο, ενώ με το άλλο 
χέρι χτυπάμε γρήγορα και δυνατά για να μην κόψει.

• Επαναλαμβάνουμε μέχρι να βεβαιωθούμε ότι το 
αυγολέμονο έδεσε και δεν έκοψε.

• Αδειάζουμε το αυγολέμονο στη σούπα και ανακα-
τεύουμε καλά.

• Τέλος, προσθέτουμε φρεσκοκομμένο ψιλοκομ-
μένο πράσο και σερβίρουμε σε πιάτα.

• Η σούπα γαλοπούλας είναι έτοιμη.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Υπέροχη σούπα γαλοπούλας

Κάθετα
1. Ζει μακριά από τον κόσμο.
2. Προκαλείται από στενά παπούτσια.
3. Γερμανός εφευρέτης.
4. Χρηματικό απόθεμα.
5. Αρχαίο όνομα της Πελοποννήσου.
6. Ιταλών… ναι.
7. Σωστά (ξ.λ.).
8. Μέλη τους κι οι δήμοι (αρχικά).
9. Παλιά ονομασία της Άμφισσας.
13. Πάνος…: ο εικονιζόμενος.
17. Βασιλιάς… στο σκάκι.
19. Δίνεται και άνευ αποδοχών.
21. Νοείται και το ανάλαφρο.
22. Είναι τα μισόλογα.
23. Μια ασιατική χώρα.
24. Παιδί της… πιάτσας.
25. Μάρκα πορτοκαλάδας.
27. Δεν έχει… ο ξεδιάντροπος.
30. "Γλυκιά…": θεατρική επιτυχία της Λαμπέτη.
32. Απαντά αόριστα στο "τι".
35. Κρέας νηπίων… αν διπλασιαστεί.
37. Καθένας (αρχ.).
39. Ασύμφωνο… σόι.
41. Αρχή… έξωσης.
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Έρχεται σε Παγκόσμια Πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη 
Περιπέτεια, «Black Panther: Wakanda Forever» του Ράιαν 
Κούγκλερ (Μια Στάση Πριν το Τέλος, Κριντ: Η Γέννηση 
Ενός Θρύλου, Black Panther) με τους Άντζελα Μπάσετ, 
Λετίσια Ράιτ, Ουίνστον Ντιουκ, Ντανάι Γκουρίρα, Φλό-
ρενς Κασούμπα, Λουπίτα Νιόνγκο, Μάρτιν Φρίμαν, Τένοτς 
Ουέρτα, Ντομινίκ Θορν, Μικέιλα Κόελ, Μέιμπελ Καδένα 
& Άλεξ Λιβανάλι...

Υπόθεση: Mετά τον θάνατο του Βασιλιά T'Challa, η 
Βασίλισσα Ramonda, η Shuri, ο M’Baku, η Okoye και οι 
Dora Milaje, πολεμούν για να προστατεύσουν το έθνος 
τους από τις παγκόσμιες δυνάμεις. Ενώ οι κάτοικοι της 
Wakanda προσπαθούν να προχωρήσουν, οι ήρωες πρέ-
πει να ενώσουν τις δυνάμεις του και με τη βοήθεια της 
War Dog Nakia και του Everett Ross, να χαράξουν ένα 
νέο μονοπάτι για το Βασίλειο της Wakanda.

 Η πρώτη ταινία «Black Panther» με πρωταγωνιστή 
τον Chadwick Boseman ως τον γνωστό χαρακτήρα 
των κόμικς, αποτελεί μία από τις καλύτερες ταινίες της 
Marvel και αποτελεί ένα κινηματογραφικό ορόσημο για το 
Hollywood, καθώς και τις ταινίες blockbuster. Το «Black 
Panther: Wakanda Forever» έρχεται με αυξημένες απαι-
τήσεις, αλλά και ένα τραγικό γεγονός.

Οι πρώτες κριτικές είναι αρκετά θετικές για τη δεύτερη 
ταινία του Ryan Coogler στο MCU με πολλούς κριτικούς 
να τη χαρακτηρίζουν ως μία ουσιαστική και συγκινητική 
ταινία αποχαιρετισμού για τον Chadwick Boseman, ενώ 
άλλοι λένε ότι πρόκειται για την καλύτερη ταινία της 
Phase 4. Με 143 κριτικές στο Rotten Tomatoes, η νέα 
ταινία του MCU έχει συγκεντρώσει ποσοστό 87% με την 
ιστοσελίδα να γράφει:

«Ένα συγκινητικό αφιέρωμα που οδηγεί ικανοποιητικά 
το franchise προς τα εμπρός, το Black Panther: Wakanda 
Forever σηματοδοτεί έναν φιλόδοξο και συναισθηματικά 
ανταποδοτικό θρίαμβο για το MCU»

Η Wakanda αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα περι-
βάλλοντα του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, 

όπως αυτό καθιερώθηκε και με την πρώτη ταινία, καθώς 
ένας μετεωρίτης από vibranium, ένα από τα πιο ισχυρά 
μέταλλα στο σύμπαν, συνετρίβη εκεί, δίνοντας την ευ-
καιρία να δημιουργηθεί ένας από τους πιο τεχνολογικά 
προηγμένους πολιτισμούς στον κόσμο. Οι άνθρωποι της 
Wakanda έχουν από καιρό υιοθετήσει μια στάση απο-
μόνωσης όσον αφορά την κοινή χρήση της τεχνολογίας 
και του μετάλλου αυτού με άλλες χώρες. Ωστόσο, όλα 
αυτά άλλαξαν και το ταξίδι της χώρας έχει αλλάξει με 
τους πολίτες της να γίνονται σημαντικές φιγούρες στη 
διεθνή πολιτική σκηνή.

Από Πέμπτη έως Τετάρτη: 18:45 & 22:15*.
*Οι βραδινές προβολές την Πέμπτη, Κυριακή, 

Δευτέρα, Τετάρτη & οι απογευματινές Παρασκευή, 
Σάββατο & Τρίτη είναι σε 3D.

Συνεχίζεται η ταινία Κι-
νουμένων Σχεδίων, «Tad 3: 
Η Σμαραγδένια Πλάκα» του 
Ενρίκε Γκάτο (Tad: Ο Χαμέ-
νος Εξερευνητής, Tad: Το 
Μυστικό του Βασιλιά Μίδα) 
με τους Παναγιώτη Καποδί-
στρια, Στέφανο Γεωργόπου-
λο, Στεφανία Φιλιάδη, Λητώ 
Αμπατζή, Κατερίνα Μάντζιου, 
Δημήτρη Πάσιο, Τηλέμαχο 
Κρεβάικα, Γιώργο Σκουφή, 
Σοφία Τσάκα, Ζωή Κατσά-
του, Πάνο Τοψίδη, Σταματί-
να Μυτιληναίου, Γιώργο Στά-
μο, Άννα Σταματίου & Γιάννη 
Υφαντή στην μεταγλωττισμέ-
νη έκδοση...

Υπόθεση: Ο ατζαμής αρ-
χαιολόγος Ταντ επιθυμεί την 
αποδοχή των συναδέλφων 
του, αλλά η αδεξιότητά του 
στέκεται εμπόδιο στο όνειρό 
του. Όταν διαλύει κατά λά-
θος μια σπάνια σαρκοφάγο, 
απελευθερώνεται ένα ξόρκι 
που θέτει τη ζωή των φίλων 
του σε κίνδυνο. Ο Ταντ και 
η Σάρα θα ξεκινήσουν ένα 
περιπετειώδες ταξίδι που  
θα τους οδηγήσει μέχρι την 
άκρη του κόσμου για να τους 
σώσουν και να σταματήσουν 
την κατάρα της Σμαραγδέ-
νιας Πλάκας.

Παρασκευή
Κυριακή: 16:30.

Ενώ μαζί μας η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, 
«Η Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα» των Τζε-
ρεμί Ντεγκρουσόν (Το Μαγικό Σπίτι, Ο Γιος του 
Μεγαλοπατούσα) & Μπεν Στάσεν (Ταξίδι στο 
Φεγγάρι, Οι Περιπέτειες του Σάμμυ: Το Μυ-
στικό Πέρασμα, Σάμμυ 2, Το Μαγικό Σπίτι, Ρο-
βινσώνας Κρούσος, Ο Γιος του Μεγαλοπατού-
σα, Corgi: Το Σκυλάκι της Βασίλισσας) με τους 
Χρήστο Γρηγοριάδη, Άρη Κυπριανού, Ανδρέα 
Κουτσόφτα, Μάρκο Δρουσιώτη, Σκεύο Πολυ-
κάρπου, Γιάννη Καραούλη, Γιώργο Ευαγόρου, 
Έφη Χαραλάμπους, Μαρία Κάνθερ, Κωνσταντί-
νο Γαβριήλ, Ζωή Κυπριανού, Λουΐζα Μιχαηλίδου, 
Θανάση Δρακόπουλο & Πέτρο Κονόμου στην 
μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Ο αγαπημένος Μεγαλοπατούσας 
και η οικογένειά του επιστρέφουν στη μεγάλη 
οθόνη για μια αξέχαστη περιπέτεια! Λίγους μή-
νες μετά την επανασύνδεσή της, η οικογένεια 
του Άνταμ ζει ευτυχισμένη και εκείνος αρχίζει 
να συνηθίζει σιγά-σιγά τις νέες του δυνάμεις. 
Αλλά όταν ο Μεγαλοπατούσας αποφασίσει να 
φύγει για να σώσει μια κοιλάδα από τη σατανι-
κή εταιρεία πετρελαίου Χ Tract, θα εξαφανιστεί, 
οπότε η Σέλι, ο Άνταμ, ο Γουίλμπερ και ο Τρά-
περ θα αποφασίσουν να ερευνήσουν τι συνέβη.

Σάββατο
Τετάρτη: 16:30.

Σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Black Panther: 
Wakanda Forever»

Ο Κινηματογρά-
φος Ηλύσια, σήμε-
ρα Παρασκευή 11 
Νοεμβρίου, κλείνει 
τον έβδομο χρόνο 
λειτουργίας του 
και σας προσκαλεί 
στο Party Γενεθλί-
ων του, με κληρώ-
σεις και δώρα σε 
όλες τις προβολές.

Πάρτι 
γενεθλίων!

Οικογενειακές περιπέτειες για τον 
Μεγαλοπατούσα

Cinema«Το ότι είμαι έγχρωμη είναι ένα ταξίδι και μια συνεχής μάχη. Ήταν ισχυρό ότι έχτισα την 
αυτοεκτίμησή μου νωρίς, όταν ανέβαινα σε αυτές τις σκηνές και έλαβα την ανταπόκριση που 

ήθελα από το κοινό και τους συνομηλίκους μου» 
Αντζελα Μπάσετ – Ηθοποιός

Ξόρκια και περιπέτεια 

Πάρτι και παγκόσμια πρεμιέρα για τα 7 χρόνια 
του κινηματογράφου «Ηλύσια»!
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

GREEN COLA  •  Βιομηχανία Αναψυκτι-
κών - Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ημέρα του Οριγκάμι

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
Μήτκας Ι. Καβύρη 1 & Λ. Δημοκρατίας 310 
(παραπλεύρως ΟΤΕ) ✆2551028396

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μελάς Εμμανουήλ Ευριπίδου 12 
✆2552022769

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

Βικέντιος, Βικεντία, Βίκτωρ, 
Βικτωρία, Δράκος, Δράκων, 
Μηνάς.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα με το Τετράγω-
νο Ερμή-Κρόνου, θα πρέπει να είσαι 
προετοιμασμένος και για δυσάρεστες 
αποκαλύψεις, κυρίως σε διαπροσωπι-
κές σχέσεις και επαφές! Ευτυχώς, το 
Τρίγωνο Αφροδίτης-Ποσειδώνα, θα 
σου προσφέρει πειθώ, γοητεία και δι-
ορατικότητα!
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, το σημερινό Τετράγω-
νο Ερμή-Κρόνου, θα φέρει στην ζωή 
σου, ορισμένες αλήθειες που θα ανα-
γκαστείς να σοβαρευτείς και να ωρι-
μάσεις! Ευτυχώς, το Τρίγωνο Αφροδί-
της-Ποσειδώνα, θα φέρει βελτιωμένες 
διαπροσωπικές σχέσεις, που θα σε βοη-
θήσουν να ξεπεράσεις τα προβλήματα!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, αρκετές θα είναι οι 
πρακτικές δυσκολίες την σημερινή ημέ-
ρα στην καθημερινότητα σου! Επιπλέον, 
με το Τετράγωνο Ερμή-Κρόνου, οφεί-
λεις να μην κάνεις αλλαγές στην εμ-
φάνιση σου!     

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, οφείλεις να μην παρα-
συρθείς σε ανώριμες συμπεριφορές, 
εγωκεντρισμό και έπαρση, λόγω του 
Τετραγώνου Ερμή-Κρόνου! Ευτυχώς, 
το Τρίγωνο Αφροδίτης-Ποσειδώνα, 
θα σου προσφέρει διασκέδαση, κοι-
νωνικότητα!

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, επικεντρώνεσαι την 
σημερινή ημέρα στο σπίτι και την οι-
κογένεια! Πιθανόν, να κλονιστούν συγ-
γενικές σχέσεις, λόγω του Τετραγώνου 
Ερμή-Κρόνου, όψη που θα επαναφέρει 
παρελθοντικά προβλήματα!   

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, λόγω του σημερινού 
Τετραγώνου Ερμή-Κρόνου, θα υπάρ-
ξουν προβλήματα και αναποδιές σε 
επαφές, επικοινωνίες, νέα ξεκινήματα, 
μετακινήσεις και σε σχέσεις με αδέλ-
φια και γείτονες! 

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, την σημερινή ημέρα, το Τε-
τράγωνο Ερμή-Κρόνου, σε κάνει να 
θεωρείς δεδομένα πρόσωπα και κατα-
στάσεις και σε ωθεί να έχεις δογματι-
κή συμπεριφορά! Ευτυχώς, το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Ποσειδώνα, θα σου προ-
σφέρει σταθερότητα και ικανοποίηση!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, το Τετράγωνο Ερμή-
Κρόνου, σε καθιστά αρκετά επιρρεπή 
σε γκάφες και λάθη που δεν διορθώνο-
νται εύκολα! Πρέπει να μείνεις λογικός, 
προσγειωμένος και ώριμος απέναντι 
στους σκοπούς σου! Ευτυχώς, το Τρί-
γωνο Αφροδίτης-Ποσειδώνα, θα σου 
προσφέρει ομορφιά, εκπλήρωση ονεί-
ρων και πολλές ευχάριστες στιγμές με 
τα άτομα που αγαπάς! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα πρέπει να απο-
φύγεις μυστικά και ψέματα, όπως και 
παρασκηνιακές δράσεις! Επιπλέον, ορι-
σμένα προβλήματα επανέρχονται και σε 
βαραίνουν ξανά, λόγω του Τετραγώνου 
Ερμή-Κρόνου!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα οφείλεις 
να είσαι πολύ προσεκτικός στον φιλι-
κό τομέα! Παρασύρεσαι σε εγωιστικές 
συμπεριφορές και ξεσπάσματα, λόγω 
του Τετραγώνου Ερμή-Κρόνου, προκα-
λώντας ρήξεις! Ευτυχώς, το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Ποσειδώνα, θα σου προ-
σφέρει ευχάριστες αλλαγές!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, σήμερα λόγω του Τε-
τραγώνου Ερμή-Κρόνου, θα πρέπει να 
είσαι προετοιμασμένος, για κάποιες δυ-
σάρεστες εξελίξεις σε αρκετούς από 
τους σημαντικούς τομείς της ζωής σου !

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, μέσα από συναναστροφές, 
συνομιλίες, συναντήσεις και γενικά με-
τακινήσεις, θα προβληματιστείς και θα 
απογοητευτείς, λόγω του σημερινού 
Τετραγώνου Ερμή-Κρόνου! 

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

Αϋπνία: Ανοίγει την 
όρεξη για γλυκό

Η αϋπνία δεν φέρνει μόνο νύστα και κού-
ραση. Νέα έρευνα Αμερικανών επιστημόνων 
δείχνει πως όταν δεν κοιμόμαστε αρκετές 
ώρες, τότε απελευθερώνεται η ορμόνη κορ-
τιζόλη. Αυτή, εκτός από άγχος μας φέρνει 
και όρεξη για γλυκά.

Ερευηνητές από το Πανεπιστήμιο του 
Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες βρή-
καν πως η επιθυμία για γλυκίσματα έρχεται 
καθώς ο εγκέφαλος νιώθει προκαταβολικά 
ακόμη μεγαλύτερη «ηδονή» όταν δεν είμα-
στε ξεκούραστοι.

Όταν δεν έχουμε κοιμηθεί αρκετά, επηρε-
άζεται η ενέργεια και η διάθεσή μας, αλλά η 
έρευνα υποδηλώνει ότι η αϋπνία μας κάνει 
να λιγουρευόμαστε τη ζάχαρη.

Όταν δεν είμαστε χαλαροί, ενεργοποι-
είται μία περιοχή του εγκεφάλου που αφυ-
πνίζεται όταν καταναλώνουμε γλυκά, ισχυ-

ρίζονται οι Αμερικανοί ερευνητές.
Η αϋπνία μπορεί επίσης να μας κάνει 

να «τρώμε από άγχος» καθώς απελευθε-
ρώνεται η ορμόνη κορτιζόλης (ορμόνης 
του στρες).

Οι ερευνητές υποστήριξαν επίσης ότι, 
όσοι είχαν περάσει μια άυπνη νύχτα, ήταν 
πιο ευεπίφοροι να καταναλώσουν μεγαλύτε-
ρες ποσότητες και ανθυγιεινά φαγητά. Κυρί-
ως όμως είχαν μεγάλη επιθυμία για ζάχαρη.

Η αϋπνία έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει 
τη δραστηριότητα της περιοχής του εγκε-
φάλου που είναι γνωστή ως «αμυγδαλή», 
η οποία επεξεργάζεται τα συναισθήματα.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου της Γ΄Ε-
θνικής, ο Πανθρακικός θα υποδεχτεί την Κυ-
ριακή 13 Νοεμβρίου στο ΔΑΚ Κομοτηνής την 
Αλεξανδρούπολη στις 15:00. 

Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με τους 
αγώνες της 4ης αγωνιστικής στην Α, την 3η 
στο Βόρειο όμιλο και την 2η στο Νότιο όμιλο 
της Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Έβρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και για τις δυο 

Κατηγορίες της ΕΠΣ Έβρου:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 12/11, Ώρα 15:00
ΑΟ Νεοχωρίου – Ορέστης Ορεστιάδας
Νίκη Απαλού – Θράκη Φερών
Έβρος Σουφλίου – Ιπποκράτης 
ΑΟ Μαΐστρου – Εθνικός Αλ
ΑΕ Διδυμοτείχου – Άρδας Καστανέων

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 Ηρακλής Σαγήνης – Ακρίτας Ορμενίου
 Ένωση Οινόης – Αετός Λεπτής
ΠΑΕ Ριζίων – Δόξα Ορεστιάδας
Ασπίδα Θουρίου – Ορφέας Σοφικού

ΑΜΟ Ρούσσας – Αθλητική Ένωση Λαβάρων
Διγενής Σάκκου – Ατρόμητος Ασπρονερίου
Ρεπό: Ομόνοια Φυλακίου

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 12/11, Ώρα 15:00
ΑΕ Νέας Χηλής – ΑΟ Καππαδοκών
 ΑΟ Δορίσκου – Ατρόμητος Άβαντα
Κυριακή 13/11, Ώρα 11:00
 Φουρτούνα– Αθλητικός Όμιλος Τυχερού
Κυριακή 13/11, Ώρα 15:00
ΑE Κορνοφωλιάς Λυκόφης – Αλεξανδρού-
πολη FC Β’
Κύκλωπες Μάκρης – Νίκη Άνθειας 1959
Ακρίτας Δαδιάς – Ποντιακός Αλεξανδρού-
πολης

Για νίκες οι ομάδες του Έβρου σε Βόλεϊ 

Λιγκ κ- Α2 ανδρών γυναικών

Συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική η Volley 
League με τον Άθλο Ορεστιάδας να ταξιδεύ-
ει στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζο-
ντας τον Πήγασο και θέλοντας να πετύχει την 
πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στην Αλε-
ξανδρούπολη ο Εθνικός θα δώσει το 0ρώτο 

του εντός έδρας παιχνίδι με τη δυνατή Ελ-
πίδα για την Α2 ανδρών, το ίδιο και η Νίκη 
απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννενα

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι διαιτητές:

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Γυμναστήριο ΔΑΚ Καλυβίων, 18.00: Αριστο-
τέλης – Ολυμπιακός
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 
17.00: Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ.
21.15: Παναθηναϊκός – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου 
21.30: Α.Ο.Π.Κηφισιάς – Μίλων
Κυριακή 13 Νοεμβρίου 
18.00: Πήγασος Πολίχνης – Άθλος Ορεστι-
άδας

Α2 Ανδρών - Β' Ζώνη - 3η αγωνιστική

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022
16.30: Α.Π.Σ. Ήφαιστος - Α.Σ.Α. Έβρος Σου-

φλίου,
18.00: Ερμογένης - Ε.Α. Λαρίσης
18.00: Μακεδονικός - Α.Ε. Κομοτηνής
18.30: Α.Ε.Ν. Πανοράματος - Α.Ο. Καβάλας
Κυριακή 13 Νοεμβρίου 18.00
Γ.Σ. Πανηπειρωτικός - Χ.Α.Ν.Θ.
Μ.Γ.Σ. Εθνικός - Α.Σ. Ελπίς, Διαιτητές: Ιωαν-
νίδης, Παπαχρήστου.

Α2 Γυναικών - Β' Ζώνη - 3η αγωνιστική

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 (18.00)
Αργώ Βόλου - Φοίνικας Αλεξ
Ε.Ο. Σταυρούπολης - Ε.Α. Λαρίσης
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός -Νέα Γενεά
Πρέβεζα - Ο.Π.Α.Θ. Περσέας
Γ.Σ.Γ. Νίκη - Π.Α.Σ. Γιάννενα
Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022
20.00: Α.Σ. Γιάννενα -  Ίκαρος Έδεσσας

Ο Έβρος παίζει μπάλα….
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΜΕ 
ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 

Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τον Εθνικό στην Α2 ανδρών 
βόλεϊ, το ίδιο και για τη Νίκη στην Α2γυναικών, 
την πρώτη νίκη στην Πολίχνη αναζητά ο Αθλος Ορεστιάδας
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