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Στο μικροσκόπιο οι «εικονικοί 
γάμοι» των συνοριοφυλάκων 

Πώς στήθηκε η φάμπρικα για να αποφεύγουν τον Έβρο. Δεκάδες περιπτώσεις 
βγάζει στην επιφάνεια η έρευνα της ΕΛΑΣ για τους συνοριοφύλακες. Εδώ και 

ένα μήνα γνωστό το θέμα - Μόλις την Δευτέρα η έρευνα
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Αναστάτωση στην αγορά του 
Έβρου λόγω του λουκέτου στην 

Olympus Bank
Μπλεγμένοι στη γραφειοκρατία οι επαγγελματίες που είχαν είτε POS 
είτε λογαριασμό στη συγκριμένη τράπεζα. Αγωνία και για τους περί-

που 25 εργαζόμενους 
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Επισφραγίστηκε η 
παραχώρηση του 
δημαρχείου του 

Διδυμοτείχου στο 
ΔΠΘ

Στην έκτακτη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου 
για την προσωρινή στέγαση 
του τμήματος Ψυχολογίας. 
Μάρης: Εγγύηση η επιλογή 

του Τμήματος Ψυχολογίας στο 
Διδυμότειχο
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ΕΠΣ Έβρου: «Τεσσάρα» 
ο Ορέστης! 

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και 
η νέα βαθμολογία στην Α’ Κατη-
γορία.  Τι έγινε στους δύο ομί-

λους της β΄κατηγορίας
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«Οι 139 εργαζόμενοι 
του ΠΓΝΑ έδωσαν 
την ψυχή τους στη 
πανδημία…»

● Κινητοποίηση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του  Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) 

● Αίτημα η διατήρηση των θέσεων εργασίας των συμβασιούχων που καλύπτουν βασικές ανάγκες 
σε καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη και λοιπών υπηρεσιών του

● Παρουσία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ και άλλων φορέων, εκφράστηκε η βούλησή τους να αντι-
σταθούν στα σχέδια για είσοδο εργολάβου στα Νοσοκομεία. Ποιους λόγους επικαλούνται 
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Κήποι: Η παρατηρητικότητα των Κήποι: Η παρατηρητικότητα των 
αστυνομικών και του σκύλου που οδήγησε αστυνομικών και του σκύλου που οδήγησε 
στην αποκάλυψη του “οπλοστασίου”  στην αποκάλυψη του “οπλοστασίου”  

Με 36 θέματα συνεδριάζει 
σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αλεξανδρούπολης
Ανάμεσα στα θέματα η συζήτηση για τον τόπο 

διεξαγωγής της 2ης λαϊκής αγοράς και η   έγκριση 
πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 

του έργου "Κατασκευή Κλειστού Γυμναστήριου 
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Ορεστιάδα: Έρχεται η παρέλαση 
«Τσικνομπουρμπούλης 2023» 
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Σε ρυθμός Αποκριάς μπαίνει Σε ρυθμός Αποκριάς μπαίνει 
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. 
Τι προγραμματίζεται Τι προγραμματίζεται 
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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
1857
Λήγει η κατοχή της Αθήνας και του 
Πειραιά από τους Αγγλογάλλους. Εί-
χε επιβληθεί από τις 12 Μαΐου του 
1854, λόγω της επιμονής του βασιλιά 
Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για 
την απελευθέρωση της Θεσσαλίας.

1951
Ο βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος 
και τέως Υπουργός Μεταφορών Πά-
νος Χατζηπάνος καταδικάζεται από το 
Ειδικό ∆ικαστήριο (Υπουργοδικείο) 
σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή ανα-
στολή για απιστία κατά του ∆ημοσί-
ου, σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς 
των καυσίμων.

1974
Η άντληση πετρελαίου από το πρώτο 
στρώμα των κοιτασμάτων της Θάσου 
φτάνει τα 10.000 βαρέλια ημερησίως.

1989
Η Σοβιετική Ένωση ανακοινώνει ότι 
και ο τελευταίος της στρατιώτης έχει 
αποχωρήσει από το Αφγανιστάν.

1991
Η Τσεχοσλοβακία, η Ουγγαρία και η 
Πολωνία υπογράφουν τη Συνθήκη 
του Βίσεγκραντ για τη φιλελευθερο-
ποίηση των αγορών τους.

2005
Εγκαινιάζεται η δημοφιλής ιστοσελί-
δα ανταλλαγής βίντεο YouTube.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1835
∆ημήτριος Βικέλας, έλληνας ποιητής 
και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος 
της ∆ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 
(«Λουκής Λάρας») (Θαν. 7/7/1908)

1887
Πιοτρ Νεστέροφ, ρώσος πιλότος 
μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές 
πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ 
αυτών και την πρώτη ανακύκληση. 
(Θαν. 26/8/1914)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1932
Λυσίμαχος Καυταντζόγλου, έλλη-
νας διπλωμάτης, νομικός και εθνι-
κός ευεργέτης. Με τα χρήματα που 
άφησε στη διαθήκη του χτίστηκε το 
Καυταντζόγλειο στη Θεσσαλονίκη. 
(Γεν. 1870)

2008
Ντόλυ Γουλανδρή, ιδρύτρια του Μου-
σείου Κυκλαδικής Τέχνης. (Γεν. 1921)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Μηταράκης: «Θα γίνει επέκταση στη δομή του 
Έβρου για να μην στοιβάζονται σε αποθήκες οι 
μετανάστες»

15
ΦΕΒ
2021

Οι ροές στον Έβρο δεν είναι σταθερές, κανείς 
δεν μπορεί τι θα γίνει τα επόμενα πολλά χρόνια», 
δήλωσε την Παρασκευή στα Παραπολιτικά 90,1 o 
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μη-
ταράκης, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει την 
επέκταση της δομής στην περιοχή. ∆ιευκρίνισε ότι 
η επέκταση της δομής από 700 σε 1.500 άτομα γί-
νεται καθώς όσοι εισέρχονται δεν μπορούν να στοι-
βάζονται -όπως είπε – σε αποθήκες. Ξεκαθάρισε ότι 
παρά τις αντιδράσεις φορέων και κατοίκων η δομή 
θα γίνει λέγοντας πως η απόφαση έχει την έγκριση 
του υπουργικού συμβουλίου και του πρωθυπουρ-
γού. Ανέφερε τέλος πως είδε την αγωνία όσων 
ζουν στην περιοχή για τη δημογραφική κατάρρευ-
ση.  Αναφορικά με τη νέα δομή στον Έβρο, σημεί-
ωσε: «Υπάρχει δομή, δεν δημιουργείται δομή. Υπάρ-
χει δομή στον Έβρο, ιδρύθηκε το 2012, λειτουργεί 
από το 2013, έχουνε περάσει 50 χιλιάδες άτομα σε 
οκτώ χρόνια από αυτή τη δομή και σήμερα έχουμε 
168 διαμένοντες σε χωρητικότητα700 κρεβατιών».

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:11
Δύση - 17:51
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Το δικό της «ευχαριστώ» στην Ελλάδα για τη βοήθεια μετά τους φονικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου λέει 
η τουρκική εφημερίδα «Hurriyet». «Efharisto poli fi le» αναγράφεται στο εξώφυλλο της εφημερίδας.

 Σε περίπτωση ενός σεισμού ανά-
λογης έντασης με αυτόν που εκ-
δηλώθηκε στην Τουρκία, ένα σω-
στά αντισεισμικό κτίριο δεν θα 
καταρρεύσει. Θα πάθει σημαντικό-
τατες βλάβες, βλάβες που μπορεί 
να είναι τέτοιου μεγέθους που να 
μη συμφέρει να το ξαναφτιάξου-
με, ωστόσο, δεν θα έχουμε κατάρ-
ρευση, συνεπώς δεν θα έχουμε 
νεκρούς. .

Ε. ΤΖΕΪΛΑΝ
ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Είπαν

Το έχουμε ξαναζήσει το 1999 
που πάλι με τη “διπλωματία 
των σεισμών… Βλέπουμε ότι 
δεν φτάσαμε εκεί που έπρε-
πε να φτάσουμε και βλέπετε τι 
τραβήξαμε το 2012 και το ’21. 
Πράγματι αναμένουμε μια προ-
σωρινή ανακωχή η οποία μπο-
ρεί να κρατήσει αρκετό χρονικό 
διάστημα..

Γ. ΚΑΜΠΑΣ 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ 
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Μικρογνωμικά

Μέσα από διαβούλευση, με επιστη-
μονικούς φορείς και πολίτες, θα προ-
κύψει το τελικό, ολοκληρωμένο σχέδιο 
παρεμβάσεων που θα εντάξει ο δήμος 
Ορεστιάδας στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστι-
κής Ανάπλασης (Σ.Β.Α.Α.) , το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί με κονδύλια έως και 
15 εκ. ευρώ, από το νέο ΕΣΠΑ. Υπενθυ-
μίζεται ότι μόλις την περασμένη Πέμπτη 
(09/02), ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, Χρή-
στος Μέτιος, εξήγγειλε από την Ορε-
στιάδα, ότι η πόλη θα είναι δυνητικός 
δικαιούχος του νέου προγράμματος για 
τις αστικές αναπλάσεις, μαζί με τις πέ-
ντε πρωτεύουσες των περιφερειακών 
ενοτήτων της ΑΜΘ, ανακοίνωση για την 
οποία ο δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης 
Μαυρίδης, δήλωσε «ικανοποιημένος», 
σημειώνοντας ότι «η Ορεστιάδα παίρνει 
αυτό δικαιούται». Ο ίδιος υπογράμμισε 
ότι «θα ήταν αδικία να αποκλειστεί η 

πόλη», σημειώνοντας πως «προς τιμή 
του, ο Περιφερειάρχης το κατανόησε 
και έκανε την ανακοίνωση ένταξης της 
Ορεστιάδας στο πρόγραμμα, παρά την 
αρνητική εισήγηση του μελετητή από 
πλευράς ΠΑΜΘ» (Ερτ Ορεστ.)
Γ.Π.

“Επίθεση φιλίας” από τον Τσαβούσογλου 

Από την Αλεξανδρούπολη ξεκινά ο 
Σ.Ε.Γ.Ε. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερει-
ακού Παραρτήματος του Συνδέσμου Επιχει-
ρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, ο Σ.Ε.Γ.Ε. και η Συμβουλευτική Επι-
τροπή του Παραρτήματος, σε συνεργασία με 
το Επιμελητήριο Έβρου και το Επαγγελμα-
τικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, 
διοργανώνουν μία Εκδήλωση Γνωριμίας με 
τον Σύνδεσμο στην Αλεξανδρούπολη όπως 
επίσης και θεματικές συναντήσεις με γυναί-
κες επιχειρηματίες της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας - Θράκης.

Η Εκδήλωση Γνωριμίας, θα λάβει χώρα 
την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2022 και 
ώρα 17:30, στον 3ο όροφο του Επιμελη-
τηρίου Έβρου, επί της Λεωφόρου Δημο-
κρατίας 307, στην Αλεξανδρούπολη, όπου 
η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση γνωριμίας, 
οι γυναίκες επιχειρηματίες τις ευρύτερης πε-
ριοχής και όχι μόνο, που θα παρευρεθούν, 
θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
τον Σύνδεσμο και το έργο του και τις δρά-
σεις που υλοποιεί και σχεδιάζει να υλοποι-
ήσει το προσεχές διάστημα, για την στήριξη 
της γυναίκας επιχειρηματία. 

Γ.Π.

Για “νέα σελίδα” στις σχέσεις Ελλά-
δας – Τουρκίας έκανε λόγο ο τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, στον απόηχο της επίσκε-
ψης του Νίκου Δένδια στις πληγείσες 
από τον σεισμό περιοχές.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
με τον ισραηλινό ομόλογό του, ο τούρ-
κος ΥΠΕΞ εκλήθη να σχολιάσει την αλ-
ληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα μετά 
την καταστροφή. “Με τον σεισμό ανοί-
ξαμε μια νέα σελίδα με την Ελλάδα” 
είπε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδουν 
τουρκικά ΜΜΕ. “Όπως όλες οι χώρες 
της περιοχής, πρέπει να συνεχίσουμε 
να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα, 
την οικονομική ανάπτυξη και την ειρή-
νη της περιοχής μας”.

Παρ’ ότι είναι αρκετά νωρίς προ-
κειμένου να εξαχθεί κάποιο ασφαλές 
συμπέρασμα για αλλαγή πολιτικής της 
Αγκυρας και εγκατάλειψη των μαξιμα-
λιστικών θέσεων και καθημερινών προ-

κλήσεων, η αποστολή ανθρωπιστικής βο-
ήθειας από την Ελλάδα δεν έχει αφήσει 
ασυγκίνητη την τουρκική ηγεσία και τα 
τουρκικά ΜΜΕ.

Όπως έσπευσε να επισημάνει ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου κατά την επίσκε-
ψη του Νίκου Δένδια, “η Ελλάδα ήταν 
μία από τις πρώτες χώρες που επικοι-
νώνησαν αμέσως μετά τον σεισμό με τις 
τουρκικές αρχές, δηλώνοντας ότι είναι 
έτοιμη να βοηθήσει. Αμέσως έστειλαν 
σωστικά συνεργεία και πολλά αερο-
σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια στις 
σεισμόπληκτες περιοχές”.

Στην Αθήνα, πάντως, υπάρχει δι-
πλωματική αυτοσυγκράτηση, καθώς η 
Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια βα-
θιά πληγωμένη χώρα, που μπορεί τους 
προσεχείς μήνες να βρεθεί σε κατάστα-
ση μετάβασης προς μια εντελώς διαφο-
ρετική εποχή.
news247.gr

Ευτυχώς που δεν είμαι Δήμαρχος 
Τις τελευταίες μέρες εντάθηκαν οι αντι-

δράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με τη 
συμμετοχή καλλιτέχνη της τραπ στο πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων για το Ξανθιώτι-
κο Καρναβάλι. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης 
δεσμεύτηκε, εξ αρχής, ότι κατά τη διάρκεια 
της συναυλίας δεν θα ακούγονταν τραγού-
δια και λέξεις ακατάλληλου περιεχομένου 
(υπάρχουν και τραγούδια χωρίς βρισιές στο 
συγκεκριμένο είδος «μουσικής»; Βρε, τι μα-
θαίνει κανείς!)

Ωστόσο, ο Δήμαρχος πήρε την απόφαση 
να ακυρώσει την εν λόγω συναυλία. Μετα-
ξύ άλλων, σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Τσε-
πελης ανέφερε:

«Γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να είμα-
στε ανεκτικοί σε μορφές τέχνης που ξεπερ-

νούν τα όρια του συμβατικού. Αξιακά όμως 
τοποθετώ πιο πάνω τη γαλήνη και την ενό-
τητα της τοπικής κοινωνίας… Γνωρίζω ότι θα 
στενοχωρήσω τη νεολαία της Ξάνθης -αλλά 
και άλλων περιοχών της Θράκης- που  ανέ-
μεναν με ανυπομονησία να δουν στη σκηνή 
έναν από τους αγαπημένους τους καλλιτέ-
χνες. … Σήμερα σας ζητώ έναν ακόμη, μικρό-
τερης σημασίας, συμβιβασμό. Να δεχθείτε 
ότι αυτό που θέλατε να παρακολουθήσετε 
δημόσια, δεν έχει γίνει γενικότερα κοινω-
νικά αποδεκτό». 

Θα πω μόνο ότι χαίρομαι που δεν είμαι 
Δήμαρχος. Επί ημερών μου, δεν θα γίνονταν 
ούτε συναυλίες τραπ, ούτε σκυλάδικων. Θα 
σας τάραζα σε ροκιές, Αλκίνοους, Δεληβο-
ριάδες και τα τοιαύτα…  

Κ.Η. 

Ορεστιάδα: Ικανοποίηση 
για την ένταξη στο ΣΒΑΑ
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Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέ-
ρας σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, 
από αστυνομικούς της Ομάδας Πρό-
ληψης και Καταστολής Εγκληματι-
κότητας του Τμήματος Ασφάλειας  
Κομοτηνής, ένας αλλοδαπός για πα-
ράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού 
Τελωνιακού Κώδικα.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγ-
ματοποίησαν οι παραπάνω αστυνο-
μικοί, εντόπισαν  τον δράστη να έχει 

αποκρύψει στο ρυμουλκό αυτοκίνητό 
του (Ι.Χ.Φ) δύο (2) νάιλον συσκευα-
σίες με 610 πακέτα τσιγάρων, για τα 
οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δη-
μόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω πακέ-
τα τσιγάρων και το όχημα. Ο συλλη-
φθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Ροδόπης, ενώ 
την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα 
Ασφάλειας Κομοτηνής. 

Συνελήφθη αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας 
περί Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα

Προκήρυξη θέσης εργασίας ψυ-
χολόγου πλήρους απασχόλησης στη 
Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανη-
λίκων «Έλλη» της ΑΡΣΙΣ στην Αλε-
ξανδρούπολη.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαί-
ως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλού-
νται να αποστείλουν μέσω email 
στο arsis.staff @gmail.com έως τις 
22/02/2023, τα κάτωθι, με τίτλο 
«Προκήρυξη για την θέση ψυχολό-
γου-στη δομή «Έλλη» Αλεξανδρού-
πολης»:

- Βιογραφικό Σημείωμα
- Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέ-

ροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βι-
ογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς 
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν 
θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία 
αξιολόγησης).

Ολόκληρη η προκληρυξη εδώ: 
http://bit.ly/3I2duqd

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων "Ελλη" στην Αλεξανδρούπο-
λη, λειτουργεί στα πλαίσια της δρά-

σης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου 
“ΜΕΤΟΙΚΟΣ», στο πλαίσιο του Τομε-
ακού Προγράμματος Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύ-
λου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΑΡΣΙΣ: Προκήρυξη θέσης 
εργασίας ψυχολόγου 
Πλήρους απασχόλησης 
στη Δομή Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων  «Έλλη» στην 
Αλεξανδρούπολη  

Ροδόπη: Κατασχέθηκαν 
610 πακέτα τσιγάρων  

Επισφραγίστηκε το βρά-
δυ τη Δευτέρας, στην έκτα-
κτη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Διδυμοτείχου, η 
παραχώρηση του δημαρχεί-
ου της πόλης στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης για την 
προσωρινή στέγαση του τμή-
ματος Ψυχολογίας. Το συμ-
βούλιο ενέκρινε ομόφωνα την 
απόφαση που είχε ληφθεί το 
πρωί, στη σύσκεψη υπό τον 
υφυπουργό Παιδείας, Άγγε-
λος Συρίγο και με τη συμμετο-
χή του Πρύτανη, Φώτη Μάρη, 
του δημάρχου Διδυμοτείχου, 
Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου 
και των επικεφαλής των πα-
ρατάξεων, να παραχωρηθεί 
το δημαρχιακό κτίριο στο Πα-
νεπιστήμιο, ώστε, με διασφα-
λισμένη τη στέγαση του υπό 
ίδρυση τμήματος, να προχω-
ρήσουν άμεσα οι ενέργειες με-
ταφοράς των υπηρεσιών του 
δήμου και οι τεχνικές παρεμ-
βάσεις στο δημαρχείο για τη 
διαμόρφωση των χώρων του, 
και μέχρι το φθινόπωρο να εί-
ναι έτοιμο για να υποδεχτεί 
τους πρώτους φοιτητές.

 Όπως διευκρινίστηκε στη 
συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου, η λύση που δίνε-
ται χαρακτηρίζεται «προσωρι-
νή», έως ότου κατασκευαστούν 
μόνιμες πανεπιστημιακές εγκα-
ταστάσεις, στην περιοχή του 
περιφερειακού, δίπλα στις νέ-
ες εργατικές κατοικίες. Όσον 
αφορά τον χώρο όπου θα με-
ταστεγαστούν τα Γραφεία, οι 
Υπηρεσίες και οι περίπου 40 
υπάλληλοι του Δήμου, το θέμα 
θα εξεταστεί σε επόμενη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου, χωρίς ακόμα να υπάρχει 
κάποια πρόταση που να φαί-
νεται πως προκρίνεται, παρό-
τι έχουν ακουστεί ως πιθανοί 
χώροι η πρώην Δ. Ο. Υ. και η 
ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου. 

Ικανοποίηση δυο πρώην 
δημάρχων για το 
Τμήμα Ψυχολογίας στο 
Διδυμότειχο 

Δυο πρώην δήμαρχοι Δι-
δυμοτείχου εξέφρασαν στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας την ιδιαίτε-
ρη χαρά και ικανοποίηση τους 
για την ομόφωνη απόφαση να 

παραχωρηθεί το Δημοτικό κα-
τάστημα στο Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης ώστε να 
στεγασθεί προσωρινά το Τμή-
μα Ψυχολογίας. 

«Μετα από δυο χρόνια υπα-
ναχωρήσεων, όπως αναφέρει 
ο Χρήστος Τοκαμάνης, ήρθε 
ο Υφυπουργός Παιδείας μετά 
από εντολή του Πρωθυπουρ-
γού και συμφωνήσαμε όλοι 
για την συγκεκριμένη παρα-
χώρηση.» 

Ο κ Τοκαμάνης αφού ευ-
χαρίστησε για την παρουσία 
του Πρυτάνεως στην συγκε-
κριμένη συνάντηση ευχήθηκε 
όλα να κυλήσουν ομαλά ώστε 

η πόλη να ανασάνει από την 
εξέλιξη αυτή.

Ιστορική στιγμή για το Δι-
δυμότειχο σύμφωνα και με τον 
πρώην δήμαρχο Παρασκευά 
Πατσουρίδη όπου οι αγώνες 
πολλών ετών όπως αναφέρει 
αναγνωρίζονται από το Αθηνο-
κεντρικό κράτος προσθέτοντας 
ότι ο αγώνας δεν πρέπει να 
σταματήσει εδώ αλλά να συ-
νεχίσει για την δημιουργία και 
ενός άλλου τμήματος. 

«Από την αρχή επέμενα σε 
όλα τα ΔΣ και τις συναντήσεις 
τόνισε ότι θα γίνει η 5η έδρα 
στο Διδυμότειχο γιατί είχαν 
ωριμάσει οι συνθήκες»

Μάρης: Εγγύηση η 
επιλογή του Τμήματος 
Ψυχολογίας στο 
Διδυμότειχο

Ειδική αναφορά έκανε σε 
δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας ο νέος Πρύτανης του 
ΔΠΘ, Φώτης Μαρης σχετικά 
με το επίπεδο σπουδών που 
πρόκειται να έχει το νέο τμήμα 
Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο.

Η επιλογή ενός εμβληματι-
κού χώρου υποδοχής όπως εί-
ναι το Δημαρχείο, αλλά και το 
υψηλό επίπεδο σπουδών που 
ήδη διαμορφώνεται,  δημιουρ-
γούν τις ιδανικότερες συνθή-

κες επιλογής μια σχολής που 
και ασφάλεια θα  παρέχει και 
ένα περιβάλλον που θα αντι-
κατοπτρίζει την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση.

Είναι κρίσιμο ο κάθε γονέ-
ας να νιώσει σιγουριά για την 
επιλογή του Τμήματος αυτού 
, για την οποίο εγγυάται το 
ΔΠΘ μέσω της προσπάθειας 
που καταβάλει και η οποία θα 
ολοκληρωθεί σε βάθος χρόνου 
παρέχοντας σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις,  στελέχωση κ.α. 
στους φοιτητές που θα σπου-
δάσουν σε αυτό τονίζει με έμ-
φαση ο κ Μάρης.
Ertnexs.gr

Επισφραγίστηκε η παραχώρηση του 
δημαρχείου του Διδυμοτείχου στο ΔΠΘ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   

Μάρης, Πρύτανης ΔΠΘ: Εγγύηση η 
επιλογή του Τμήματος Ψυχολογίας στο 
Διδυμότειχο



Η ΓΝΩΜΗ 
15    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2023 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Γράφει ο Αλέξανδρος 
Καλαφάτης

«Σύννεφα» προκάλεσε 
στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. η 
υπό έρευνα «φάμπρικα» με τα 
εικονικά σύμφωνα συμβίωσης, 
με «πρωταγωνιστές» συνοριο-
φύλακες που ήθελαν να απο-
φύγουν την τοποθέτησή τους 
στα σύνορα.

Αίσθηση προκαλεί η έκταση 
που πήρε το φαινόμενο, καθώς 
σύμφωνα με την πρώτη εικό-
να που έχει σχηματιστεί από το 
αρχηγείο της Αστυνομίας, από 
τους 250 νέους συνοριοφύ-
λακες τουλάχιστον 40 φέρο-
νται να υπέγραψαν σύμφωνα 
συμβίωσης.

Η διαρροή του θέματος 
προκάλεσε την αντίδραση του 
υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, ενώ με εντολή του Τά-
κη Θεοδωρικάκου το αρχηγείο 
της ΕΛ.ΑΣ. διέταξε διοικητική 
έρευνα.

Με το σύμφωνο συμβίω-

σης παρέχεται μοριοδότηση 
και έτσι οι συνοριοφύλακες 
έχουν περισσότερες πιθανό-
τητες να τοποθετηθούν στην 
πρωτεύουσα του Έβρου (Αλε-
ξανδρούπολη) και όχι στα σύ-
νορα.

Εδώ και ένα μήνα γνωστό 

το θέμα - Μόλις την Δευτέ-

ρα η έρευνα

Πάντως, μπορεί η διοικητι-
κή έρευνα να διατάχθηκε την 
Δευτέρα από την Αστυνομία 
για να διερευνηθούν οι τυ-
χόν ευθύνες, ωστόσο, το θέ-
μα είναι γνωστό εδώ και καιρό 
στον Έβρο. Πληροφορίες του 
iEidiseis αναφέρουν ότι εδώ 
και περίπου ένα μήνα συνδικα-
λιστές συνοριοφύλακες είχαν 
ενημερώσει αρμόδίως για τα 
εικονικά σύμφωνα συμβίωσης, 
καθώς οι ανύπαντροι συνορι-
οφύλακες αντιλήφθηκαν αμέ-
σως τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
και άρχισαν να «μιλούν».

Όταν το θέμα τέθηκε επί 
τάπητος αρχικά δεν δόθηκε η 
δέουσα προσοχή, σύμφωνα με 
τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, 
διότι «το σύμφωνο συμβίω-
σης είναι νόμος του κράτους 
και όχι κάτι παράνομο». Στε-
λέχη της ΕΛ.ΑΣ. από τον Έβρο 
επισημαίνουν ότι το «δίκαιο 
θα ήταν να ισχύσουν τα σύμ-
φωνα συμβίωσης που είχαν 
υπογραφεί πριν την κατάταξή 
των νέων συνοριοφυλάκων». 
Στον Έβρο το κλίμα στις τά-
ξεις των νεοπροσληφθέντων 
αστυνομικών είναι «βαρύ», με 

τα παράπονα για «αδικίες» να 
διαβιβάζονται στους παλιούς 
«φρουρούς» της μεθορίου.

Ανησυχία για το 
επιχειρησιακό σκέλος

Σύμφωνα με το ieidiseis.
gr, ανώτερος αξιωματικός της 
ΕΛ.ΑΣ. έχει αναλάβει την έρευ-
να που θα δείξει εάν η φη-
μολογούμενη «φάμπρικα» με 
τους εικονικούς «γάμους» απο-
τελεί πραγματικότητα και ποιοι 
συνοριοφύλακες θα πρέπει να 
ελεγχθούν. Μεταξύ άλλων, θα 
γίνει έρευνα που αφορά σε 

πληροφορία ότι δύο συνορι-
οφύλακες υπέγραψαν μετα-
ξύ τους σύμφωνο συμβίωσης. 
Επίσης, θα γίνει έρευνα για να 
διαπιστωθεί εάν τα δηλωμένα 
ζευγάρια ζουν στην ίδια περιο-
χή ή εάν υπάρχουν φαινόμενα 
πολύ μεγάλης διαφοράς ηλικί-
ας ή συνοριοφύλακες που «πα-
ντρεύτηκαν» γυναίκα ή άντρα 
που βρίσκεται «στην άλλη 
άκρη της Ελλάδας».

Την ίδια ώρα, ανησυχία 
επικρατεί στους κόλπους της 
ΕΛ.ΑΣ. όσον αφορά και το επι-
χειρησιακό σκέλος, καθώς οι 

νέοι συνοριοφύλακες πρέπει 
άμεσα να ξεκινήσουν βάρδι-
ες στα σύνορα. Αρμόδιες πη-
γές εξηγούν, πάντως, ότι «στό-
χος όσων ήθελαν το σύμφωνο 
συμβίωσης ήταν η ‘έδρα’ τους 
να είναι η Αλεξανδρούπολη. 
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν 
θα έκαναν υπηρεσία στα σύ-
νορα. Η διαφορά είναι ότι το 
σπίτι τους θα ήταν στην πόλη, 
σε αντίθεση με τους συναδέλ-
φους τους».

Στο μικροσκόπιο οι «εικονικοί 
γάμοι» των συνοριοφυλάκων 

ΠΩΣ ΣΤΗΘΗΚΕ Η ΦΑΜΠΡΙΚΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟΝ 
ΕΒΡΟ   

Δεκάδες περιπτώσεις βγάζει στην 
επιφάνεια η έρευνα της ΕΛΑΣ για τους 
συνοριοφύλακες. Εδώ και ένα μήνα 
γνωστό το θέμα - Μόλις την Δευτέρα 
η έρευνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Συνδικαλιστικής Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αλεξανδρούπολης, εκφρά-
ζει δημόσια τα συγχαρητήρια 
του προς τους συναδέλφους 
της Υποδιεύθυνσης Ασφα-
λείας Αλεξανδρούπολης και 
του Τμήματος Διαβατηριακού 
Ελέγχου Κήπων για τη σύλ-
ληψη τριών αλλοδαπών, σε 
βάρος των οποίων σχηματί-
σθηκε δικογραφία για παρα-
βάσεις των νόμων περί όπλων 
και περί εθνικού τελωνειακού 
κώδικα.

Ειδικότερα, ο επαγγελματι-
σμός και η παρατηρητικότητα 
που επέδειξε ο Συνάδελφος 
μας ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Δημήτριος, 
με την βοήθεια του αστυνομι-
κού σκύλου, τον οδήγησαν να 

προχωρήσει σε ειδικό έλεγχο 
σε άτομα και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 
με το οποίο προσπάθησαν να 
κάνουν είσοδο στη χώρα μας 
από το Συνοριακό Σημείο Δι-
έλευσης Κήπων.

Κατά τον ενδελεχή έλεγ-
χο που πραγματοποίησαν στο 
εσωτερικό του οχήματος, με τη 
συνδρομή πάντα του σκύλου 
ανίχνευσης εκρηκτικών υλών 
¨Μάγια¨ της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, 
εντόπισε σε ειδικά διαμορφω-
μένη κρύπτη στο χώρο των 
αποσκευών του αυτοκινήτου 
και κατάσχεσαν 45 πιστόλια.

Σε περαιτέρω έρευνα βρέ-
θηκαν επιπλέον στο όχημα και 
κατασχέθηκαν:

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια
– 18 πακέτα τσιγάρων για 

τα οποία δεν έχουν καταβλη-
θεί στο δημόσιο οι ανάλογοι 
φόροι και δασμοί,

– 27 νομίσματα και 10 τμή-
ματα νομισμάτων για τα οποία 
διερευνάται αν εμπίπτουν στις 
διατάξεις της νομοθεσίας περί 
προστασίας των αρχαιοτήτων 

και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς,

– 1 μεταλλικός τρίφτης,
– 9 κινητά τηλέφωνα και 

δώδεκα κάρτες (sim),
– 1 ηλεκτρονική συσκευή 

και το χρηματικό ποσό των 
700 ευρώ.

Ακόμα μια φορά οι συνά-
δελφοι μας ενεργώντας με 
επαγγελματισμό κατάφεραν 
ένα καίριο χτύπημα στο διε-
θνές και οργανωμένο έγκλημα 
που φέρεται να χρησιμοποιεί 
το σημείο διέλευσης των Κή-
πων Έβρου για την εγκληματι-

κή του δραστηριότητα.
Οφείλουμε επίσης να το-

νίσουμε , για μια φορά ακό-
μα, την ανάγκη για άμεση ενί-
σχυση της εν λόγω Υπηρεσίας, 
του Τμήματος Διαβατηριακού 
Ελέγχου Κήπων, με Συναδέλ-
φους καθώς λειτουργώντας 
με ένα απαρχαιωμένο οργα-
νόγραμμα προσπαθούν να 
ανταποκριθούν στις αυξημέ-
νες ανάγκες και απαιτήσεις.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες 
εργασίας και την έλλειψη προ-
σωπικού οι συνάδελφοί μας 
εργάζονται καθημερινά προ-
σφέροντας τα μέγιστα στην 
εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών 
που διέρχονται από το συνο-
ριακό σημείο διέλευσης των 
Κήπων και παράλληλα πε-
τυχαίνουν καίρια χτυπήματα 
στην πάταξη του διασυνορια-
κού εγκλήματος σε συνεργασία 
και με άλλες υπηρεσίες.

Εμείς ως Συνδικαλιστική 
Ένωση Αστυνομικών Αλεξαν-
δρούπολης θα επιβραβεύουμε 
τέτοιες πράξεις και θα στεκό-
μαστε αρωγοί σε κάθε τους 
πρόβλημα.

Κήποι: Η παρατηρητικότητα των αστυνομικών και του 
σκύλου που οδήγησε στην αποκάλυψη του “οπλοστασίου”
Συγχαρητήρια επιστολή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης – Ανάγκη 
ενίσχυσης της τμήματος Διαβατηριακού 
Ελέγχου Κήπων που λειτουργεί με 
απαρχαιωμένο οργανόγραμμα 
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Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 
15.02.2023 και ώρα 18:30 το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξαν-
δρούπολης σε τακτική συνεδρί-
αση με 36 θέματα.

Ανάμεσά τους, το θέμα  της 
έγκρισης Κανονισμού Λειτουρ-
γίας για δημιουργία νέας Δεύ-
τερης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και έγκριση ή 
μη χωροθέτησης της νέας Δεύ-
τερης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης επί της οδού 
ΚΑΡΑΟΛΗ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 
η έγκριση πρωτοκόλλου Προ-
σωρινής και Οριστικής Παρα-
λαβής του έργου "Κατασκευή 
Κλειστού Γυμναστήριου Αλεξαν-
δρούπολης

για συζήτηση και λήψη απο-
φάσεων για τα παρακάτω θέ-
ματα: 

1.  Τροποποίηση της 9/2023 
απόφασης Δημοτικού Συμβου-
λίου με θέμα «Ορισμός εκπρο-
σώπου και του αναπληρωτή 
του, για τη συγκρότηση  της 
γνωμοδοτικής επιτροπής από το 
Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξαν-
δρούπολης για την ανέλκυση, 
απομάκρυνση ή εξουδετέρωση 
ναυαγίων ή πλοίων» (Εισηγ. κ. 
Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2.  Έγκριση παράτασης εκ-
μίσθωσης ακινήτου μας (κυλι-
κείου) που βρίσκεται εντός του 
δημοτικού καταστήματος της 
Δημοτικής Ενότητας Φερών (Ει-
σηγ. κ. Μανάργιας Γ.) 

3.  Διαγραφή οφειλών από 
Χρηματικούς Καταλόγους λόγω 
λανθασμένης εγγραφής παρα-
βάσεων ΚΟΚ (Εισηγ. κ. Ψαλτο-
πούλου Ελ.) 

4.  Πρόσληψη δύο υπαλλή-
λων Τεχνικής Υπηρεσίας, ενός 
ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων 
(GREIDER) και ενός ΔΕ Ηλε-
κτρολόγου με σύμβαση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορι-
σμένου Χρόνου (οχτάμηνης 
διάρκειας) (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.) 

5.  Έγκριση Πρακτικού Προ-

σωρινής και Οριστικής Παραλα-
βής  για το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΙ-
ΣΥΜΗΣ» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.) 

6.  Έγκριση Πρωτοκόλλου 
Διαπίστωσης Βλαβών από 
ανωτέρα βία, για την ολοκλή-
ρωση του έργου «Περιβαλλο-
ντική Αναβάθμιση και Εκσυγ-
χρονισμός Πάρκου Προσκόπων 
Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. 
Καρκάνη Π.) 

7.  Eγκριση 2ου ΑΠΕ αρχ. 
Σύμβασης και  1ου ΑΠΕ της Σ.Σ.  
για την ολοκλήρωση του έργου 
«Περιβαλλοντική Αναβάθμιση 
και Εκσυγχρονισμός Πάρκου 
Προσκόπων Αλεξανδρούπο-
λης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.) 

8.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 
έργου «Αποκατάσταση κατα-
στροφών  οδικού δικτύου και 
υποδομών Δημοτικής Ενότητας 
Φερών» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.) 

9.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1η 
Συμπληρωματικής Σύμβασης 
του έργου «Αποκατάσταση κα-
ταστροφών οδικού δικτύου και 
υποδομών Δημοτικής Ενότητας 
Τραϊανούπολης» (Εισηγ. κ. Καρ-
κάνη Π.) 

10.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ  του 
έργου  «Συντήρηση και Αναβάθ-
μιση Χερσαίων Εγκαταστάσεων 
– Ανωδομών  Λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκά-
νη Π.) 

11.  Έγκριση μελέτης εργο-
ταξιακής σήμανσης  για το έργο 
«Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου 
Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. 
Καρκάνη Π.)

12.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
Προσωρινής και Οριστικής Πα-
ραλαβής του έργου "Κατασκευή 
Κλειστού Γυμναστήριου Αλεξαν-
δρούπολης"  (Εισηγ. κ. Σβιντρί-
δης Μ.) 

13.  Αίτημα του Κ.Α. 
(36759/03.11.2022) για δημι-
ουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού 
Τυρολόης 1 (Εισηγ. κ. Πορτοκα-
λίδης Κ.) 

14.  Αίτημα του Σ.Β. 
(41107/12.12.2022) για δημι-
ουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού 
Ι. Δραγούμη & Αίνου (Εισηγ. κ. 
Πορτοκαλίδης Κ.) 

15.  Αίτημα του Α.Α. 
(38976/22.11.2022) για δημι-
ουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού 
Τσιμισκή & Φαλήρου (Εισηγ. κ. 
Πορτοκαλίδης Κ.) 

16.  Αίτημα του Ξ.Γ. 
(29968/12.09.2022) για δημι-
ουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού 
Μαζαράκη 29 (Εισηγ. κ. Πορτο-
καλίδης Κ.) 

17.  Αίτημα του Σ.Ρ. 
(35183/21.10.2022) για δημι-
ουργία μιας (1) θέσης Φ/Ε επί 
της οδού 14ης Μαΐου 125  (Ει-
σηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.) 

18.  Αίτημα του Ε.Ε. 
(35135/21.10.2022) για δημι-
ουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού 
Παλαιολόγου 25 (Εισηγ. κ. Πορ-
τοκαλίδης Κ.) 

19.  Αίτημα του ΠΑ-
ΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
(35595/25.10.2022) για δημι-
ουργία δύο (2) θέσεων Φ/Ε επί 
της οδού Σαμοθράκης & Απολ-
λωνιάδος  (Εισηγ. κ. Πορτοκα-
λίδης Κ.) 

20.  Αίτημα της Τρο-
χαίας Αλεξανδρούπο-
λης (34503/18.10.2022) 
και κατοίκων της περιοχής 
(33752/11.10.2022) για κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις στην 
Πλατεία Κολοκοτρώνη στη Ν. 
Χιλή (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.) 

21.  Αίτημα της Τρο-
χαίας Αλεξανδρούπολης 

(37034/06.11.2022) για το-
ποθέτηση νέας σήμανσης Ρ-13 
(Απαγορεύεται η είσοδος σε 
φορτηγά αυτοκίνητα) κατά μή-
κος της ανώνυμης οδού παρα-
πλεύρως της Πυροσβεστικής 
υπηρεσίας (Εισηγ. κ. Πορτοκα-
λίδης Κ.) 

22.  Αίτημα του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Αλεξανδρού-
πολης (33311/07.10.2022) για 
νέα πληροφοριακή σήμανση (Ει-
σηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.) 

23.  Τροποποίηση Ρυμοτομι-
κού Σχεδίου στο ΟΤ 432 στην 
Αλεξανδρούπολη (σε συνέχεια 
αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης - Ν.4759/2020) 
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.) 

24.  Τροποποίηση του ΡΣ 
Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης 
στο ΟΤ 45-49, σύμφωνα με 
την Εγκ.6/2006 του ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 
31 του Ν.4067/2012 (Εισηγ. κ. 
Πορτοκαλίδης Κ.)  

25.  Τροποποίηση της 
162/2020 απόφασης Δ.Σ. με 
θέμα «Αποδοχή αιτήματος αντι-
κατάστασης της Διαχειρίστρι-
ας-Συντονίστριας του προγράμ-
ματος ΤΕΒΑ και αντικατάσταση 
της»  (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολυκοινωνικό») 

26.  Έγκριση Κανονισμού 
Λειτουργίας για δημιουργία 
νέας Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
και έγκριση ή μη χωροθέτησης 
της νέας Δεύτερης Λαϊκής Αγο-
ράς του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης επί της οδού ΚΑΡΑΟΛΗ και 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Εισηγ. κ. Ιντζεπε-
λίδου-Συτμαλίδου Ελ.) 

27.  Τροποποίηση της 
919/2022 απόφασης Οικο-
νομικής Επιτροπής με θέμα 
«Συγκρότηση επιτροπών: α) 
παρακολούθησης και παραλα-
βής προμηθειών, β) παραλα-
βής υπηρεσιών, γ) διενέργειας/ 
αξιολόγησης διαγωνισμών δ) 
αξιολόγησης ενστάσεων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016  όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει σήμερα, για το 
2023» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – 
Συτμαλίδου Ελ.) 

28.   Συγκρότηση Επιτροπής 
Παραλαβής και Παρακολούθη-
σης εκτελεστικών συμβάσεων 
της Συμφωνίας Πλαίσιο για την 
«Προμήθεια ανταλλακτικών – 
ελαστικών και εργασίες επι-
σκευής οχημάτων, αγροτικών 
μηχανημάτων και μηχανημάτων 
έργου» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – 
Συτμαλίδου Ελ.) 

29.  Υποβολή αίτησης επέ-
κτασης της διάρκειας επιχορή-
γησης του προγράμματος του 
ΟΑΕΔ για την απασχόληση μα-
κροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-
67 ετών στο Δήμο Αλεξανδρού-
πολης  για άλλους δώδεκα (12) 
μήνες (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – 
Συτμαλίδου Ελ.) 

30.  Τροποποίηση-συμπλή-
ρωση της 22/2023 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου  με θέμα 
«Συμμετοχή του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, ως πλήρες μέλος 
στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» 
(Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.) 

31.  Κατανομή πιστώσεων 
για λειτουργικές δαπάνες Α' δό-
ση 2023 (Α' Χ.Ε. 2023)  των 
σχολείων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)  

32.  Παραχώρηση χώρων 
των σχολικών μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
σε συλλόγους και φορείς του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 
σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγ. 
κ. Πετρίδης Κ.) 

33.  Παραχώρηση χώρων 
των σχολικών μονάδων της 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 
σε συλλόγους και φορείς του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 
σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγ. 
κ. Πετρίδης Κ.) 

34.  Τροποποίηση της 
502/2019 απόφασης Δημοτι-
κού Συμβουλίου με θέμα «Συ-
γκρότηση και ορισμός  μελών 
της Δημοτικής Επιτροπής Ισό-
τητας των  Φύλων (άρθρο 70 
του Ν. 3852/2010)» (Εισηγ. κ. 
Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.) 

35.  Πολυετής Προγραμμα-
τισμός ανθρώπινου δυναμικού 
δημόσιας διοίκησης 2024-2027 
(Εισηγ. κ  Ιντζεπελίδου – Συτμα-
λίδου Ελ.) 

36.  Έγκριση Δωρεάν Πα-
ραχώρησης Χρήσης Χώρου για 
την κάλυψη αναγκών στέγασης 
και λειτουργίας στο ̈ Σωματείο 
Εργαζομένων Καθαριότητας 
Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ για 
πέντε (5) έτη (Εισηγ. κ  Ιντζεπε-
λίδου – Συτμαλίδου Ελ.)

Με 36 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ       

Ανάμεσα στα θέματα η συζήτηση για τον 
τόπο διεξαγωγής της 2ης λαϊκής αγοράς 
και η   έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής 
και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
"Κατασκευή Κλειστού Γυμναστήριου 
Αλεξανδρούπολης

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, 
στο Συνοριακό Σημείο Διέλευ-
σης Κήπων Έβρου από αστυνομι-
κούς του Τμήματος Διαβατηριακού 
Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, 
ένας αλλοδαπός, ο οποίος διώκεται 
με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης 

των Αρχών του Βελγίου για τα αδι-
κήματα της πλαστογραφίας και της 
χρήσης πλαστογραφίας, της εγκλη-
ματικής συνωμοσίας, της συμμετο-
χής σε εγκληματική οργάνωση και 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, ο δράστης μετέ-

βη στο παραπάνω σημείο προκει-
μένου να πραγματοποιήσει είσοδο 
στη χώρα μας, όπου κατά τον έλεγ-
χο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 
έχει εκδοθεί το παραπάνω Ευρω-
παϊκό Ένταλμα Σύλληψης.  Ο συλ-
ληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα.

Κήποι: Σύλληψη αλλοδαπού διωκόμενου με Ευρωπαϊκό 

Ένταλμα Σύλληψης 
Από 
αστυνομικούς 
του Τμήματος 
Διαβατηριακού 
Ελέγχου Κήπων
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της Κικής 
Ηπειρώτου

Αναστάτωση και στην το-
πική αγορά έχει προκαλέσει 
το λουκέτο στην Olympus 
Bank, την στιγμή που μεγα-
λώνει η αγωνία για την τύχη 
των περίπου 25 εργαζομέ-
νων της τράπεζας σε Αλε-
ξανδρούπολη και Ορεστιάδα.

Όπως είναι γνωστό, το 
σύνολο των καταθέσεων 
της τράπεζας, που έχει τε-
θεί σε καθεστώς εκκαθάρι-
σης, αποφασίστηκε να μετα-
φερθεί στην Εθνική Τράπεζα. 
Όπως είχε ανακοινωθεί, η 
μεταφορά των λογαριασμών 
θα ολοκληρωθεί συστημικά 
και για αυτό το λόγο δεν εί-
ναι καταρχήν απαραίτητη η 
προσέλευση των νέων πε-
λατών στο δίκτυο των κα-
ταστημάτων της Εθνικής 
Τράπεζας: «Από την Ημερο-
μηνία Έναρξης της Εξυπη-
ρέτησης (7 Φεβρουαρίου), 
οι Νέοι Πελάτες θα μπο-
ρούν να πραγματοποιήσουν 
όλες τις τραπεζικές συναλ-
λαγές (αναλήψεις, καταθέ-
σεις, πληρωμές κλπ.) και 
να εκδώσουν νέα χρεωστι-

κή κάρτα. Οι Νέοι Πελάτες 
που είναι ήδη πελάτες ΕΤΕ 
και εγγεγραμμένοι στα ψη-
φιακά της δίκτυα θα έχουν 
τη δυνατότητα να πραγματο-
ποιήσουν κινήσεις στους λο-
γαριασμούς προερχόμενους 
από Olympus Bank αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της 

μεταφοράς τους στην ΕΤΕ». 
Υπάρχουν, παρ’ όλα αυτά, 

περιπτώσεις δικαιούχων που 
δεν έχουν καταφέρει να απο-
κτήσουν πρόσβαση στους 
λογαριασμούς τους, αφού 
είτε θα πρέπει να επικαιρο-
ποιήσουν ήδη υπάρχοντες 
λογαριασμούς στην Εθνική 
Τράπεζα, είτε να ανοίξουν 
καινούριους.

Δυσκολίες αντιμετωπί-
ζουν και όσοι επαγγελμα-
τίες της περιοχής μας είχαν 
POS στη συγκεκριμένη τρά-
πεζα, καθώς θα πρέπει να κι-
νήσουν εκ νέου τη διαδικα-
σία απόκτησης της συσκευής 
από άλλο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα. Ακόμη πιο περίπλο-
κη η κατάσταση για εκείνους 
που είχαν λογαριασμό στην 
Olympus, αλλά δεν έχουν 
και στην Εθνική, καθώς θα 
πρέπει να ανοίξουν νέο λο-
γαριασμό, και στη συνέχεια, 
εφόσον το επιθυμούν, σε άλ-
λη τράπεζα. 

«Οι εξελίξεις αυτές έχουν 
προκαλέσει φασαρία και 
αναστάτωση και στους επαγ-
γελματίες», λέει στη ΓΝΩΜΗ 
ο πρόεδρος του Εμπορικού 

Συλλόγου Αλεξανδρούπολης 
Βασίλης Κασαπίδης, συμπλη-
ρώνοντας: «Η απόφαση να 
κλείσει η συγκεκριμένη τρά-
πεζα συνιστά ένα γενικότε-
ρο πλήγμα για την περιοχή 
μας. Η Συνεταιριστική Τρά-
πεζα ήταν ένα εργαλείο για 
τους επαγγελματίες, εξάλ-

λου, με αυτό τον σκοπό δη-
μιουργήθηκε και ξεκίνησε τη 
λειτουργία της πριν αρκετά 
χρόνια, ενώ στη συνέχεια, 
συγχωνεύτηκε με αυτή της 
Δράμας για να βελτιωθεί η 
κατάσταση. Δυστυχώς, είχα-
με αυτή την εξέλιξη και φυ-
σικά, είναι πολύ σημαντικό 
να υπάρξει μία λύση και για 
τους εργαζόμενους».

Αισιοδοξία για τους 42 
πρώην εργαζόμενους  

Αισιόδοξος για την απο-
κατάσταση των εργαζομένων 
της υπό εκκαθάριση Συνε-
ταιριστικής Τράπεζας «Όλυ-
μπος», με την απορρόφησή 
τους είτε από την Εθνική 

Τράπεζα, στην οποία πέρα-
σε και το χαρτοφυλάκιο της 
«Όλυμπος», είτε από άλλη 
Τράπεζα, δήλωσε μιλώντας 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Βα-
σίλης Μανταζής, υπεύθυνος 
του Γραφείου Βόρειας Ελλά-
δας του Συλλόγου Υπαλλή-
λων Εθνικής Τράπεζας (ΣΥ-
ΕΤΕ), του παλαιότερου και 
μεγαλύτερου σωματείου της 
ΟΤΟΕ. Όπως τόνισε, «δεν 
υπήρξε καμία προηγούμενη 
περίπτωση Συνεταιριστικής 
Τράπεζας που μπήκε σε εκ-
καθάριση και δεν απορροφή-
θηκαν οι εργαζόμενοι της», 
ενώ έφερε ως παράδειγμα 
τις Συνεταιριστικές Τράπε-
ζες Δωδεκανήσων, Λήμνου-
Λέσβου, Πελοποννήσου, Λα-
μίας και Αιτωλοακαρνανίας, 
που επίσης έκλεισαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια. 

«Τόσο με παρέμβαση των 
συνδικαλιστικών οργάνων 
όσο και με βούληση της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπε-
ζών, όλοι αυτοί οι εργαζό-
μενοι αποκαταστάθηκαν, και 
από αυτό αντλώ την αισιο-
δοξία ότι το ίδιο θα συμβεί 
και με τους 42 εργαζόμενους 
της Συνεταιριστικής Τράπε-
ζας “Όλυμπος”, ο αριθμός 
των οποίων, εξάλλου, είναι 
σταγόνα στον ωκεανό του 
πλήθους των εργαζομένων, 
και δη των “Εθνικάριων”», 
ανέφερε ο κ. Μανταζής. 

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το 
ζήτημα που τίθεται είναι η 
γεωγραφική κατανομή των 
εργαζομένων μέσα στο τρα-
πεζικό δίκτυο, και αυτό μπο-
ρεί να λυθεί ευκολότερα εάν 
η κατανομή αυτή γίνει σε πε-

ρισσότερες από μία τράπε-
ζες». Καταλήγοντας, ο κ. Μα-
νταζής επανέλαβε ότι «μέχρι 
τώρα, δεν βρέθηκε άνεργος 
κανένας τραπεζοϋπάλληλος 
τράπεζας που μπήκε σε εκκα-
θάριση, αφού με τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο, όλοι βρέθη-
καν να εργάζονται σε κάποια 
άλλη τράπεζα». Ανέφερε, τέ-
λος, πως «γνωρίζει ότι ήδη 
γίνονται ζυμώσεις μέσα στις 
τράπεζες για το θέμα αυτό, 
κυρίως στην Εθνική», και 
εκτίμησε πως «σύντομα θα 
υπάρξουν νέα». Διαβεβαίω-
σε, δε, τους υπαλλήλους της 
Συνεταιριστικής «Όλυμπος», 
οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια 
δεν είχαν συνδικαλιστική εκ-
προσώπηση στην ΟΤΟΕ, ότι 
τόσο η Ομοσπονδία όσο και 
ο ΣΥΕΤΕ «είναι δίπλα τους» 
και τους κάλεσε, ειδικά σε 
αυτή τη δύσκολη στιγμή,  να 
επιδιώξουν να έχουν επαφή 
με τα συνδικαλιστικά όργα-
να των τραπεζοϋπαλλήλων.     

ΟΤΟΕ: Να 
προστατευτούν οι 
εργαζόμενοι της 
Olympus Bank

 "Η απόφαση της Τρά-
πεζας της Ελλάδος και της 
Κυβέρνησης για αναστολή 
της άδειας λειτουργίας της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας 
OLYMPUS BANK αποτελεί 
από κάθε άποψη μια αρνητι-
κή εξέλιξη", όπως υπογραμ-
μίζει, μέσω ανακοίνωσης, 
το  Γραφείο Τύπου της Ομο-
σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλι-
κών Οργανώσεων Ελλάδας, 
προσθέτοντας πως "είναι μια 
απόφαση που θα επηρεάσει 

σημαντικά τις ευαίσθητες πε-
ριοχές της Δράμας και του 
Έβρου, όπου ασκούσε κυρί-
ως τις δραστηριότητές της η 
OLYMPUS BANK".

Παράλληλα, η ΟΤΟΕ ση-
μειώνει: "Μετά από αυτήν 
την εξέλιξη, αυτό που προ-
έχει για την ΟΤΟΕ είναι η 
προστασία της απασχόλησης 
των εργαζομένων και των 
δικαιωμάτων τους. Η ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην οποία με-
ταφέρεται το σύνολο των 
καταθέσεων της Συνεταιρι-
στικής Τράπεζας OLYMPUS 
BANK, που έχει τεθεί σε κα-
θεστώς εκκαθάρισης, πρέπει 
να διασφαλίσει την εργασία 
στο σύνολο των εργαζομέ-
νων στην Τράπεζα".

"Στην κατεύθυνση αυτή η 
ΟΤΟΕ θα επιμείνει με απο-
φασιστικότητα και θα πα-
ράσχει με όλα τα μέσα την 
απαιτούμενη προστασία στην 
απασχόληση των εργαζομέ-
νων στην Συνεταιριστική 
Τράπεζα και θα ζητήσει από 
την Εθνική Τράπεζα καθώς 
και από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος και τη Κυβέρνηση να 
παράσχουν σχετικές εγγυή-
σεις", τονίζεται.

Σε κάθε περίπτωση, σε 
αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς που ζει η πατρίδα 
μας, οφείλει η Κυβέρνηση, η 
Τράπεζα της Ελλάδος και η 
Εθνική Τράπεζα άμεσα, μα-
ζί με τη διασφάλιση των κα-
ταθέσεων, να διασφαλίσουν 
και τις θέσεις εργασίας των 
εργαζομένων της OLYMPUS 
BANK", καταλήγει η ΟΤΟΕ.

Αναστάτωση στην αγορά του Έβρου 
λόγω του λουκέτου στην Olympus Bank 

ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 
ΕΙΤΕ POS ΕΙΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗ 
ΣΥΓΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    

Αγωνία και για τους περίπου 
25 εργαζόμενους 

Αναστάτωση και στην τοπική αγορά έχει προκαλέσει το λουκέτο στην Olympus Bank, 
την στιγμή που μεγαλώνει η αγωνία για την τύχη των περίπου 25 εργαζομένων

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν και όσοι επαγγελματίες της περιοχής μας 
είχαν POS στη συγκεκριμένη τράπεζα, καθώς θα πρέπει να κινήσουν 
εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης της συσκευής
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«Οι 139 εργαζόμενοι του ΠΓΝΑ έδωσαν 
την ψυχή τους στη πανδημία και τώρα 
τους διώχνουν»

Του Γιώργου 
Πανταζίδη   

Κινητοποίηση διαμαρτυρίας 
πραγματοποιήθηκε το πρωί της 
Τρίτης στην είσοδο του  Πανεπι-
στημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) με αί-
τημα την διατήρηση των θέσεων 
εργασίας των 139 συμβασιού-
χων από την καθαριότητα, σίτι-
ση, φύλαξη και λοιπών υπηρεσι-
ών του, οι οποίοι βρίσκονται υπό 
απόλυση μετά την απόφαση να 
τις αναλάβει εργολάβος. 

Η διοίκηση του ΠΓΝΑ αποφά-
σισε να υπογράψει σύμβαση με 
ιδιώτη, η οποία, όμως, βασίζεται 
σε οικονομοτεχνική μελέτη που, 
σύμφωνα με καταγγελίες, εκπο-
νήθηκε πριν 2,5 χρόνια, με εντε-
λώς διαφορετικά κόστη σε σχέση 
με σήμερα. Υπενθυμίζεται πως 
η προηγουμένη κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ είχε νομοθετήσει για την 
απομάκρυνση των εργολάβων 
από τα νοσοκομεία, προχωρώ-
ντας σε προσλήψεις εργαζομέ-
νων με ατομικές συμβάσεις ορι-
σμένου χρόνου. Η κυβέρνηση της 
ΝΔ τον Σεπτέμβριο του 2019, 
άλλαξε το όριο (από 2 χρόνια 
σε 1) για τις ατομικές συμβάσεις 
εργασίας και παρά τις δεσμεύ-
σεις του Υφυπουργού Υγείας Β. 
Κοντοζαμάνη, δεν επέκτεινε το 
θεσμικό Πλαίσιο των Ατομικών 
Συμβάσεων, ανοίγοντας και πά-
λι την πόρτα στους εργολάβους.

Οι 139 εργαζόμενοι από την 
καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη και 
λοιπών υπηρεσιών του ΠΓΝΑ 
που καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς αγώνες, όπως τονίζεται, σή-
κωσαν το μεγάλο βάρος αντιμε-
τώπισης της  πανδημίας εδω και 
3,5 χρόνια και πλέον η διοίκη-
ση και το Υπουργείο Υγείας τούς 
γυρνά την πλάτη. «Είμαστε 139 
άτομα που επί 3 χρόνια δώσαμε 
την ψυχή  μας με όποιες δυσκο-
λίες υπάρχουν στο νοσοκομείο, 
και ξαφνικά θέλουν να μας βγά-
λουν και να φέρουν έναν εργο-
λάβο. Η διοίκηση δεν λέει τίποτα, 
μόνο ότι από ιδεολογία και μόνο 
θα μπει εργολάβος» σχολίασε 
χαρακτηριστικά εργαζόμενη στο 
χώρο της κινητοποίησης.   

Στην είσοδο του νοσοκομεί-
ου βρέθηκαν εκπρόσωποι των 
υπό απόλυση εργαζομένων,  του 

Σωματείου Υπαλλήλων Κρατι-
κών Νοσοκομείων Έβρου, της 
ΕΙΝΟΚΥΘ, ενώ παρευρέθηκε ο 
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχαλης 
Γιαννακός, καθώς και ο Πρόε-
δρος του Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου Στάθης Ασπιώτης. Κο-
ντά τους εργαζόμενοι με ανάλο-
γο πρόβλημα από τα Νοσοκο-
μεία Κομοτηνής και Σερρών που 
έσπευσαν προς συμπαράσταση 
των συναδέλφων τους

Μιχάλης Γιαννακός: πρό-

εδρος ΠΟΕΔΗΝ: «Είμαστε 

αποφασισμένοι να πολεμή-

σουμε για να μην επιστρέ-

ψουν οι εργολάβοι στα νο-

σοκομεία»

Στην κινητοποίηση βρέθη-
κε ο πρόεδρος της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδία Εργαζομένων 
Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕ-
ΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννακός εκφρά-
ζοντας την συμπαράστασή του 
στον αγώνα των εργαζομένων. 

Σε δηλώσεις του ανέφερε με-
ταξύ άλλων: «Είμαστε αποφασι-
σμένοι να πολεμήσουμε για να 
μην επιστρέψουν οι εργολάβοι 
στα νοσοκομεία. Δώσαμε πολύ 
μεγάλους αγώνες από το 2016 
προκειμένου σταδιακά να φύ-
γουν οι εργολάβοι από τα νοσο-
κομεία. Οι συμβάσεις που υπε-
γράφησαν κρίθηκαν ως νόμιμες 
και από το ευρωπαϊκό δικαστήριο 
και από το ελεγκτικό συνέδριο με 
αλλεπάλληλες αποφάσεις της 
ολομέλειας των ελληνικών δι-
καστηρίων.

Το κύριο επιχείρημα των θε-
τικών αποφάσεων αυτών ήταν  
ότι οι συμβάσεις αυτές στοιχίζουν 
πολύ  λιγότερα χρήματα απ’ ό,τι 
οι εργολαβίες. Είναι 6.000 εργα-
ζόμενοι που εργάζονται με συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου στις 
υπηρεσίες στήριξης: καθαριότη-
τα, φύλαξη, πλυντήρια, εστίαση 
και σε άλλες υποστηρικτικές ει-
δικότητες.

Μετά από παρεμβάσεις της 
Ομοσπονδίας έχουν ανανεωθεί 
οι συμβάσεις τους ως το τέλος 
Ιουνίου. Ο υπουργός κατ’ επα-
νάληψη έχει δηλώσει ότι όπου 
υπάρχουν οικονομοτεχνικές με-
λέτες και είναι οι εργολάβοι ακρι-
βότεροι θα συνεχίσουμε με τις 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Αυτό όμως, επειδή οι διοική-
σεις δεν έχουν καμία γραπτή ει-
δοποίηση από το υπουργείο, δεν 
το τηρούν. Οι διοικήσεις των νο-
σοκομείων προχωρούν τους δι-
αγωνισμούς κι όπου οι διαγωνι-
σμοί ολοκληρώνονται, φεύγουν 
οι εργαζόμενοι, όπως θα συμβεί 
στην Αλεξανδρούπολη, όπως 
συνέβη στην Κομοτηνή, παρ’ 
ότι υπάρχει δικαστική απόφαση. 
Εδώ καταγγέλλουμε τη διοίκη-
ση του νοσοκομείου Κομοτηνής, 
που δεν τηρεί τη δικαστική από-
φαση. Οι εργαζόμενοι επέστρε-
ψαν στο νοσοκομείο, (σ.σ. αφού 
κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα) 
και τους έδωσαν κανονική άδεια! 
Εγκαταστάθηκε και ο εργολάβος 
και στην ουσία το δημόσιο πλη-
ρώνει αυτή την στιγμή και τον 
εργολάβο και τους εργαζόμε-
νους ΣΟΧ. Αυτό είναι διασπά-
θιση δημοσίου χρήματος και θα 
πρέπει το Υπουργείο να καλέσει 
το διοικητή να δώσει εξηγήσεις.

Όπου γίνονται σωστές οικο-
νομοτεχνικές μελέτες, μετά και 
την αύξηση του  κατώτατου μι-
σθού, προκύπτει ότι οι εργολάβοι 
στοιχίζουν από 35% ακριβότε-
ρα έως και 100%. Θα πρέπει να 
ελεγχθούν οι διοικήσεις των νο-
σοκομείων, αν επιμείνουν, εκτός 
από πειθαρχικά και υπηρεσιακά 
και ποινικά για διασπάθιση του 
δημοσίου χρήματος.

Θα πρέπει να επανέλθει ο νό-
μος που καταργήθηκε το 2019, 
να συνάψουν νέες ΣΟΧ με αυ-
ξημένη μοριοδότηση για όσους 
έχουν εμπειρία. Τα δικαστήρια 
έκριναν ότι οι συμβάσεις αυτές 
είναι νόμιμες και πολύ πιο οικο-
νομικές και συμφέρουν κυρίως 
για τους εργαζόμενους

Πώς θα το έβλεπε ο Υπουρ-
γός Υγείας και η διοίκηση  του 
νοσοκομείου, αν  ένας δικός 
τους άνθρωπος θα έπρεπε να 
πάει σε εργολάβο να παρακαλάει 
για δουλειά, με τα μισά χρήμα-
τα, σε έναν εργασιακό μεσαίω-
να; Δεν θα το επιτρέψουμε και 
θα πάμε τώρα στη διοίκηση να 
απαιτήσουμε να σταματήσει η 
εργολαβία». 

Βαγγέλης Ναλμπάντης: «Η 

διάλυση του ΕΣΥ που ψη-

φίστηκε από την κυβέρνη-

ση προχωρά με γρήγορους 

ρυθμούς»

Εκ μέρους του Σωματείου 
Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκο-
μείων Έβρου (ΣΥΚΝΕ) ο κ. Βαγ-
γέλης Ναλμπάντης δήλωσε την 
συμπαράστασή του στους εργα-
ζόμενους/ες στην καθαριότητα 
του νοσοκομείου, που όπως εί-
πε τόσα χρόνια με την πανδημία, 
«ήταν μαζί μας στα δύσκολα. Η 
διάλυση του ΕΣΥ που ψηφίστη-
κε από την κυβέρνηση την 1η 
Δεκεμβρίου προχωρά με γρή-
γορους ρυθμούς προς την πλή-
ρη ιδιωτικοποίησή του». 

Όπως ανέφερε ο κ Ναλμπά-
ντης ήδη μέχρι τέλος Μαρτί-
ου 100 και πλέον εργαζόμενοι 
ΣΟΧ του ΠΓΝΑ οι οποίοι έβα-
λαν πλάτες όλα αυτά τα χρόνια 

της πανδημίας, στηρίζοντας το 
πολύπαθο ΕΣΥ, θα απολυθούν 
στερούμενοι το δικαίωμα στην 
εργασία. Αφού η  ιδεολογία της 
διοίκησης και της κυβέρνησης 
τάσσεται υπέρ των εργολάβων. 

«Το ΣΥΚΝΕ εκφράζει την στή-
ριξη και την αλληλεγγύη του 
στους εργαζόμενους ΣΟΧ. Έξω 
οι εργολάβοι από την υγεία!  Ζη-
τάμε τη μονιμοποίηση όλων των 
ΣΟΧ, των επικουρικών και του 
ΟΑΕΔ . Το δημόσιο χαρακτή-
ρα του ΕΣΥ, δωρεάν υγεία για 
όλους, ένταξη στα βαρέα ανθυ-
γιεινά αυξήσεις μισθών». 

Στάθης Ασπιώτης: «Οι 139 

εργαζόμενοι έδωσαν και την 

ψυχή τους στα 3 χρόνια της 

πανδημίας»

Παρών στον αγώνα και τις 
διεκδικήσεις των συμβασιούχων 
δηλώνει όλο αυτό το διάστημα 
το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
νομού Έβρου. Στον χώρο της κι-
νητοποίησης βρέθηκε ο πρόε-
δρός του Στάθης Ασπιώτης και 
όπως δήλωσε «το 2020 έγινε 
η πρώτη απόπειρα για να απο-
λυθούν οι εργαζόμενοι, το απο-
τρέψαμε, σήμερα είμαστε ξανά 
στο μηδέν. Έχει αποφασίσει ήδη 
το ΠΓΝΑ, από την στιγμή που 
έχει δώσει τη δυνατότητα να 
συνεχιστεί ο διαγωνισμός που 
είχε ξεκινήσει το 2020, να μπει 
εργολάβος. Απ’ ό,τι μας είπαν 
στη συνάντηση που είχαμε στις 

27/1 ήδη βρέθηκε μειοδότης, 
επομένως είπαν ότι απολύουν 
139 εργαζόμενους αρχές Μαρ-
τίου. Είναι απαράδεκτο όταν αυ-
τοί έχουν δώσει την ψυχή τους  
στα 3 χρόνια της πανδημίας. Θα 
περίμενε κάνεις τόσο από τη διοί-
κηση, όσο και από την κυβέρνη-
ση, να υπάρχει μία ανταμοιβή και 
να παραμείνουν δουλειά τους, 
το λιγότερο με συμβάσεις ορι-
σμένου χρόνου. Εμείς αυτό που 
διεκδικούμε και θέλουμε είναι να 
είναι  μόνιμοι. Δεν πρέπει να μπει 
κάποιος ιδιώτης. Συνεχίζουμε να 
τους στηρίζουμε και πιστεύουμε 
σε μία θετική έκβαση το επόμενο 
διάστημα».

Σάββας Δευτεραίος: «Η Δη-

μόσια και δωρεάν υγεία βάλ-

λεται πανταχόθεν»

Με σκληρή γλώσσα μίλησε ο 
πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκο-
μειακών Γιατρών Κέντρων Υγεί-
ας Θράκης Σάββας Δευτεραίος 
τονίζοντας ότι «η Δημόσια και 
δωρεάν υγεία βάλλεται παντα-
χόθεν .  Χρόνια τώρα έχει παρα-
δοθεί το σύμπαν στους ιδιώτες 
με πρόσχημα την ευρωπαϊκή πο-
λιτική που λέει κέρδος και μόνο 
κέρδος. Μέσα σε αυτή τη λαί-
λαπα, υπεγράφησαν συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, το μεγαλύ-
τερο και το πρωταρχικό λάθος. 
Οι προσλήψεις έπρεπε να γίνουν 
εδώ και χρόνια. Καμία κυβέρνηση 
δεν στήριξε τους εργαζόμενους, 

στο σύνολό τους και δεν μιλώ 
μόνο για τους εργαζόμενους με 
σύμβαση και για μόνιμους και για 
γιατρούς, δείτε τι κενά υπάρχουν 
σε όλες τις υπηρεσίες, τις κλινι-
κές, τα εργαστήρια. Είναι αδια-
νόητο να συζητάμε σήμερα και 
να λέμε ότι θέλουμε τουλάχιστον 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή 
αορίστου. Θέλουμε άμεση  μονι-
μοποίηση και κάλυψη όλων των 
κενών θέσεων εργασίας με μό-
νιμη και σταθερή δουλειά. Δεν 
μπορούμε να συζητάμε σήμε-
ρα για 139 εργαζομένους τους 
οποίους διώχνουμε γιατί είναι 
600 τα ευρώ που δίνουμε κι άμα 
πάρει ο εργολάβος θα τα βγάζει 
πιο φτηνά, δηλαδή με 300 και 
πάει λέγοντας και συμφέρει έτσι 
το νοσοκομείο. Η διοικητική υπη-
ρεσία στηρίζεται σε τουλάχιστον 
15 εργαζόμενους που λήγουν οι 
συμβάσεις τους. Η ιατρική υπη-
ρεσία δουλεύει με επικουρικούς 
γιατρούς που παίρνουν ανανε-
ώσεις εξαμήνων και ενός χρό-
νου και θα φύγουν κι αυτοί. Δεν 
μπορούν 139 εργαζόμενοι στην 
Αλεξανδρούπολη και 6.000 σε 
όλη την Ελλάδα να γίνονται προ-
εκλογικό υποχείριο του κάθε  ένα 
που νομίζει ότι έτσι θα κερδίσει 
και θα βγει στην κυβέρνηση. Και 
μη μου πουν για αξιολόγηση αυ-
τών των 139, τους έχουμε δο-
κιμάσει και αποδίδουν όσα δεν 
απέδωσε ποτέ κανείς !».  

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 
ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
(ΠΓΝΑ) ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ   

Παρουσία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ 
και άλλων φορέων, τονίστηκε η βούλησή 
τους να αντισταθούν στα σχέδια για 
είσοδο εργολάβου στα Νοσοκομεία
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Σε ρυθμός Αποκριάς μπαί-
νει ο Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης από τις 16 Φεβρουαρίου 
με ένα μεγάλο Τσικνοparty 
στην Κουντουριώτου, στις 
γνωστές «Λαδόκολλες» όπου 
κάθε χρόνο αποτελούν ση-
μείο συνάντησης και αναφο-
ράς για μικρούς και μεγά-
λους καρναβαλιστές.

Ακολουθεί το Σάββατο 18 
Φεβρουαρίου, masque party 
στην Άνθεια, στο Δημοτικό 
Σχολείο, με χορό, κέφι και 
πολλή μουσική όπου θα βρα-
βευτούν οι 3 πιο πρωτότυπες 

και εμπνευσμένες καρναβα-
λικές μεταμφιέσεις.

Την Κυριακή 19 Φεβρου-
αρίου θα πραγματοποιηθεί 
στην Αλεξανδρούπολη η μα-
θητική παρέλαση των μικρών 
μας καρναβαλιστών, με ρε-
κόρ συμμετοχών! Φέτος ως 
σημείο συγκέντρωσης των 
γκρουπ έχει οριστεί το Πάρ-
κο Ακαδημίας. Ακολούθως 
οι καρναβαλιστές θα διασχί-
σουν τη Λ. Δημοκρατίας και 
θα καταλήξουν στην πλα-
τεία Ελευθερίας, όπου εκεί 
θα τους περιμένει ένα μεγά-

λο μουσικό party με dj και 
πολλές εκπλήξεις!

Το τριήμερο της Καθαράς 
Δευτέρας την τιμητική τους 
έχουν οι Φέρες! Το Σάββα-
το 25 Φεβρουαρίου η ημέ-
ρα είναι αφιερωμένη στους 
μικρούς μας φίλους με δρά-
σεις δημιουργικής απασχό-
λησης, κατασκευές και πολύ 
παιχνίδι με αποκορύφωμα 
ένα μεγάλο party με dj.

Την Καθαρά Δευτέρα, 
ώρα 12.00 ξεκινάει η με-

γαλειώδης καρναβαλική 
παρέλαση στις Φέρες με 
πρωταγωνιστές την καμή-
λα, μεγαλοπρεπή άρματα, 
ξυλοπόδαρους, κλόουν, τα 
φαντασμαγορικά κοστούμια 
των καρναβαλιστών και τον 
αγαπητό Πέτρο Πολυχρονίδη 
στην περιγραφή! Αμέσως με-
τά την παρέλαση, τηρώντας 
το έθιμο θα μοιραστεί λαγά-
να και χαλβάς ενώ η εορτα-
στική διάθεση θα συνεχιστεί 
με τη μεγάλη συναυλία από 
την Anastasia!

Σε ρυθμός Αποκριάς 
μπαίνει ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης

ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 16 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ   

Κορύφωση η μεγάλη εκδήλωση στις 
Φέρες την Καθαρά Δευτέρα
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Χρονογράφημα

Ο μονόλογος της Ψυχής μιας 
πρίμα μπαλαρίνας

Μέρος 2ο 

Η Ψυχή προσπαθεί να κρατήσει την ψυ-
χραιμία της. Στρέφει το βλέμμα της για μία 
ακόμα φορά στο γερασμένο κορμί, που παρά 
τα χρόνια τα οποία πέρασαν από πάνω του 
συνεχίζει να είναι καλοσχηματισμένο, ενώ 
το πρόσωπο, το γεμάτο ρυτίδες, μαρτυρά 
ακόμα και τώρα ότι αυτή η γυναίκα ήταν 
κάποτε πολύ όμορφη. Ξαφνικά σκέφτεται 
ότι αύριο το βράδυ έχει κανονίσει με τη φί-
λη της, τη Σαρλότ, να πάνε για παρακολου-
θήσουν το έργο «Το Πουλί της Φωτιάς», 
μία παράσταση που δίνεται από τα διάσημα 
μπαλέτα Μπολσόι στην Όπερα των 
Παρισίων. Ένα από τα έργα που 
κάποτε είχε διαπρέψει και κεί-
νη. Όταν έσβηναν τα φώτα της 
σκηνής κι έβγαζε τα λαμπερά 
της κουστούμια και τις πουέντ, 
η σπουδαία πρίμα μπαλαρίνα 
μεταμορφωνόταν σε μία απλή 
γυναίκα της διπλανής πόρτας, 
που φεύγοντας από το θέατρο της 
άρεσε να γίνεται ένα με το άγνωστο 
πλήθος. Ποτέ της δεν ένιωσε ντίβα, 
ακόμα και στο απόγειο της δόξας 
της απέφευγε συνειδητά να δίνει  
συνεντεύξεις. Το μόνο που ήθελε 
ήταν απλά να χορεύει. Πίστευε ότι 
δε διέφερε σε τίποτα με οποιαδήποτε άλλη 
εργαζόμενη γυναίκα. Συνειδητοποιώντας 
ξαφνικά πόσο της λείπει η οικογένειά της, 
δακρύζει. Θυμάται ότι αυτό το διαμέρισμα 

παλιά έσφυζε από ζωή. Τώρα ελάχιστοι την 
επισκέπτονται, αφού εκείνη έχει επιλέξει να 
έχει κοντά της μόνο αυτούς που αισθάνεται 
δικούς της. Νιώθει θυμό που ο άντρας της 
έφυγε πριν δέκα χρόνια για το μεγάλο τα-
ξίδι. Αυτή όμως δεν έχει σκοπό να τον συ-
ναντήσει σύντομα. Θα παλέψει. Το σώμα 
εκπέμπει ακόμα τη ζεστασιά του. Ίσως και 
να τα καταφέρει. «Μα πού στο διάολο είναι 

αυτό το αναθεματισμένο το ασθενοφόρο». 
Καθώς τα λεπτά κυλούν σκέφτεται τελι-

κά πως δε θ’ αντέξει. Ακόμα και στα έργα 
που έπαιζε ο ρόλος του θανάτου της προ-
καλούσε τρόμο. Και να που τώρα στέκεται 
σχεδόν μπροστά της. Παγερός και σκοτει-
νός την κοιτάζει μ’ ένα σαρδόνιο χαμόγε-
λο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Το 
σώμα εξακολουθεί να μένει αναίσθητο στο 
πάτωμα. Δεν υπάρχει κανείς για να τη βοη-
θήσει. Η Έλσα, η οικονόμος της, έφυγε πριν 

μία ώρα. Μακάρι να ήταν εδώ τούτη τη 
στιγμή. Καλύτερα όμως που δεν 

είναι. Δε θα ήθελε κανείς να 
τη δει σε αυτή την κατάστα-
ση. Ούτε καν και οι πάλαι 
ποτέ θαυμαστές της. Δεν 
της αρέσει να τη λυπού-
νται. Ακόμα και τότε που 
την απέρριπταν στις οντι-

σιόν, όταν ξεκινούσε την κα-
ριέρα της, απέφευγε τα λόγια 

παρηγοριάς και συμπόνιας των 
άλλων, γιατί θεωρούσε αδύνα-
μους και μίζερους όσους τ’ απο-
δέχονταν. Η σταδιοδρομία της ξε-
κίνησε αρκετά αργά, όταν ήταν 
ήδη τριάντα χρονών. Μέχρι τότε 

έπαιζε δεύτερους ρόλους, έκανε όμως υπο-
μονή και τελικά δικαιώθηκε. Αλλά τώρα δεν 
είχε χρόνο, έπρεπε με κάθε τρόπο να νικήσει 
το θάνατο. Παρόλα αυτά, γνώριζε ότι κάτι 

τέτοιο για ένα γερασμένο 
σώμα σαν το δικό της είναι 
σχεδόν ακατόρθωτο. 

Έξω από την πόρτα επι-
κρατεί απόλυτη σιωπή. Εί-
ναι Παρασκευή βράδυ κι ο 
κόσμος μετά από τη δου-
λειά του έχει βγει για να 
διασκεδάσει. Μόνο κάτι 
ηλικιωμένοι, ανήμποροι και 
κατάκοιτοι βρίσκονται μέ-
σα στα σπίτια τους. Εκείνη 
όμως νιώθει ότι δεν ανήκει 
σε καμία από αυτές τις κα-
τηγορίες. Σφύζει από ζωή. 
Έχει ακόμα τόσα πράγματα 
να κάνει και να προσφέρει. 
Η ψυχή άλλωστε, όπως λέ-
ει και η ίδια, δε γερνάει πο-
τέ. Είναι αιώνια νέα κι έχει 
μάθει να στηρίζει από την 
πρώτη στιγμή το σώμα που 
επέλεξε να τη φιλοξενεί.  

Θυμάται τον πατέρα 
της, έναν άνθρωπο τόσο 
διαφορετικό από κείνη, 
που είχε μάθει να  σχεδιά-
ζει τη ζωή του με βάση την 
κοινή λογική. Οι δυο τους 
δεν ήταν ποτέ πολύ κοντά. 
Εκείνος είχε αφήσει απο-
κλειστικά την ανατροφή 
των παιδιών στη γυναίκα 
του και σπάνια ασχολού-

νταν μαζί τους. Πίστευε ότι αυτή τους προ-
σέφερε την καλλίτερη δυνατή διαπαιδαγώ-
γηση, η οποία θεωρούσε ότι ήταν σύμφωνη 
με τα δικά του στερεότυπα. Γι’ αυτό και ξαφ-
νιάστηκε όταν η σύζυγός του τού ανακοίνω-
σε ότι η κόρη τους θα γινόταν επαγγελμα-
τίας μπαλαρίνα, αντιδρώντας έντονα στην 
επιλογή της… 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  

Ποίηση

Δεν παζαρεύω 

Συνάνθρωπε! ίσως τώρα που έχεις ανάγκη βρεις 
στο δικό μου λαό ένα πατέρα που θα ‘ρθει εθε-
λοντής να τραβήξει κάτω απ’ τα χαλάσματα το 
δικό σου παιδί. 
Και ίσως ύστερα σκουπίσεις τα δακρυσμένα 
του μάγουλα με τις φρεσκοπλυμένες πετσέ-
τες που έστειλε κάποια μάνα της δικής μου 
πατρίδας.
Κι αργότερα, όταν επουλωθούν οι πληγές σας, 
ίσως παίξεις μαζί του με τα παιχνίδια που έστει-
λε ένα παιδί του δικού μου θεού.   
Συνάνθρωπε! αυτοί που βρίσκονται ψηλά πάντα 
θα κλέβουν το ψωμί μας και θα δηλητηριάζουν 
το δικό σου μυαλό, όπως και το δικό μου. 
Και ίσως κάποτε τα ξεχάσουμε όλα αυτά κι 

αφήσουμε τους χορτάτους, όπως άλλοτε, να παίξουν ξανά με τις ζωές μας και 
τις ζωές των παιδιών μας. 
Όμως τώρα δεν παζαρεύω τον ανθρώπινο πόνο, όπως ποτέ δεν παζάρεψα 
και τον έρωτα. 
Συνάνθρωπε! κάθε πρωί ξαναανακαλύπτω τον άνθρωπο, βλέποντας τον ήλιο 
να δίνεται χωρίς δισταγμό σε όλους το ίδιο. 
Εκεί κάτω όμως δεν έφτασε ακόμα το φως. 
Εκεί κάτω απ’ τα ερείπια επικρατεί το σκοτάδι.     

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                               Αλεξ/πολη : 14.02.2023
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. :Κύπρου 17
Πληρ.: Πορτοκαλίδης Κ.                            
Τηλ.: 2551350037           

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ

        Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την υπ’ αριθμ. 20/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:97H6ΩΨΟ-
9ΒΞ) ενέκρινε την «Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ν. Χιλής (Τμήμα της ΠΕ IV)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των ανωτέρω, καθώς τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφά-
σεις, διαγράμματα κλπ) θα είναι αναρτημένα στο Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης (2ος όροφος παλιό Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης) από την 1η μέρα ανάρτησης και για 20 ημέρες για 
την υποβολή πιθανών ενστάσεων. 

Ο Αντιδήμαρχος
Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Δέλκος Βασίλειος
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ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ. 

σχετικά με το Νέο Κανονισμό λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγο-

ρών του Δήμου Ορεστιάδας και την κατανομή θέσεων κατά κατη-

γορία πωλητών και πωλούμενων ειδών για τις βραχυχρόνιες αγο-

ρές της υπ’ αριθ. 449/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ορεστιάδας (ΑΔΑ: 6ΑΖΙΩΞΒ-Λ3Θ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε 
υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζω-
ής, τις παρατηρήσεις και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, το 
άρθρο 79 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 65, 73 και 83 του Ν.3852/2010, 
τις διατάξεις του Ν.4849/2021, την υπ’ αριθ. 18982/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
925/Β/01.03.2022), την υπ’ αριθ. 449/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου, τις σχετικές αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις των Κοινοτήτων, την από 
11.01.2023 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης και την υπ’ αριθ. 4/2023 απόφαση τη ς Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

=============
1. Την έγκριση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων αγο-

ρών του Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2023 απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Συνεπώς, η υπ’ αριθ. 449/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας παύει να ισχύει μόνο όσον 
αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας για τις Εμποροπανηγύρεις του Δήμου 
Ορεστιάδας, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει.

2. Την έγκριση κατανομής θέσεων κατά κατηγορία πωλητών και πω-
λούμενων ειδών για τις βραχυχρόνιες αγορές της υπ’ αριθ. 449/2018 από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας.

3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Βραχυχρόνιων αγορών του Δήμου Ορε-
στιάδας και η κατανομή θέσεων κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμε-
νων ειδών για τις βραχυχρόνιες αγορές της υπ’ αριθ. 449/2018 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της παρούσας απόφασης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗ-

ΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Άρθρο 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουρ-
γίας, υγιεινής και τάξης στους χώρους  των βραχυχρόνιων αγορών  του 
Δήμου Ορεστιάδας.

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά 
τους συναλλασσόμενους. 

Άρθρο 2ο 

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.«Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαί-
θριο χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνε-
ται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και 
πλανόδιο εμπόριο.
2.«Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες 
αγορές, οι υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού 
και ποτών επί του δρόμου (street food markets), οι πρότυπες λαϊκές 
αγορές και οι αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών.
3.«Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και 
καθορισμένη περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρη-
σκευτικού χαρακτήρα αγορές (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρη-
σκευτικά πανηγύρια, αγορές Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις 
εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις 
εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και τις αγορές ρακοσυλλε-
κτών.
4.«Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαί-
θριες αγορές και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την 
αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην 
εν γένει λειτουργία τους και στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυ-
τές.
5.«Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί 
άδεια, προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρ-
μόδια αρχή.
6.«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι 

εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσε-
ων του ν. 3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο 
διαθέτοντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παρα-
γωγής και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρ-
μόδια αρχή.
7.«Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο 
που δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώλη-
ση τα είδη που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66, τα 
οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγη-
θεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
8.«Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφί-
ας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της 
σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της 
υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε 
είδους εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την 
αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
9.«Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 
από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικο-
τεχνίας της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014.
10.«Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για 
την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, 
λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοι-
χεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας 
εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς τροφίμων και 
ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
11.«Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που 
χορηγείται από την αρμόδια αρχή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, πα-
ραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα, προκειμένου 
να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο.
12.«Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές»: Η βεβαίω-
ση που χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα σε πωλητές, προκειμένου να 
δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές.

Άρθρο 3ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια των επιμέρους υπαίθριων βραχυχρόνιων αγορών σε κάθε 
κοινότητα, καθορίζεται με αποφάσεις των  Κοινοτήτων.

Άρθρο 4ο 

ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο χώρος διεξαγωγής των επιμέρους βραχυχρόνιων αγορών σε κάθε  
κοινότητα, καθορίζεται με αποφάσεις των  Κοινοτήτων.

Η κάθε θέση θα έχει έκταση έως 6 m2    (6m x 1m) .
Από την λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών  στους συγκεκριμένους 

χώρους δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νο-
σοκομεία, σταθμούς σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, 
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικι-
ών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε δυ-
σχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο 
καταναλωτικό κοινό.

Για την οριοθέτηση, την χωροθέτηση, τον αριθμό των πωλητών , την 
ημερομηνία διεξαγωγής  και τη διάρκεια των βραχυχρόνιων αγορών ισχύει 
η απόφαση 449/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας 
και κάθε νέα συμπληρωματική απόφαση.  

Η κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων 
ειδών θα γίνει με αποφάσεις των Κοινοτήτων  

Άρθρο 5ο 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις βραχυχρόνιες αγορές  έχουν φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ως πωλητές σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6ο 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Για τη διαδικασία της χορήγησης θέσεων και αδειών στις βραχυχρόνιες 
αγορές του Δήμου Ορεστιάδας, και γενικά για οποιοδήποτε θέμα σχετικά 
με τις θέσεις των πωλητών εφαρμόζεται η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 7ο 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ 

Το ύψος του τέλους θα καθορίζεται κάθε φορά με  απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας.
Ο τρόπος καταβολής θα είναι στο ταμείο του Δήμου, μέσω τραπεζών 

με κατάθεση στον λογαριασμό του Δήμου ή μέσω των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τα τραπεζικά ιδρύματα ή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις .

Για κάθε ζήτημα που ανακύπτει σχετικά με το ημερήσιο τέλος και δεν 
αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ισχύει η κείμενη νομοθεσία.    

Άρθρο 9ο 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Παραγωγοί Πωλητές
Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί πρέπει να είναι 

αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους 
όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά 
στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, 
στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρε-
σιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. 

Για τα είδη των προϊόντων που μπορούν να διατεθούν ,καθώς και οποιο-
δήποτε άλλο σχετικό θέμα θα ακολουθείται  η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Επαγγελματίες Πωλητές
Για τα είδη εμπορίας, και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά θα ακολου-

θείται η  εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 10ο 

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η βραχυχρόνια αγορά θα υπάρχει 
διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Η ευθύνη για την δι-
αγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την 
ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως 
ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λπ. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, 
καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή 
διενέργεια της αγοράς. 

2. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς να διατηρείται καθαρός από 
τους πωλητές και από τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.

3. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, οι πωλητές θα μεριμνούν 
για την καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν και θα διευκολύνουν 
την υπηρεσία καθαριότητας στο έργο της. Οι πωλητές θα συγκεντρώνουν 
τα απορρίμματα σε μεγάλες πλαστικές σακούλες τις οποίες θα τοποθετούν 
μέσα στους πλησιέστερους κάδους απορριμμάτων.  

Οι ώρες λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών θα είναι από τις 11.00 
έως τις 24.00.

Άρθρο 11ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, 

στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο χώρο 
παραγωγής, και

β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του 

παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών απο-
φάσεων αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 13ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων από τους φορείς λειτουργίας σε 
περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του κανονισμού. Οι κυρώσεις 
μπορεί να είναι: αα) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρη-
ματικού προστίμου έως και 500 ευρώ και γγ) η ανάκληση της άδειας μέ-
χρι ένα (1) μήνα.

Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων και διοικητικών προστίμων λόγω 
παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας όπως προβλέπονται κάθε φορά.

Άρθρο 14ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για ότι δεν προβλέπεται στον παρών κανονισμό, θα ισχύει η εκάστοτε 
σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 15°

ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΦΕΡΕΣ   14.2.2023
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5832      
ΔΗΜΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ             
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΣ  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ  ΑΡ. 293

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗ-

ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ

Προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία , για την εκμίσθωση του Κυλικείου εντός 
του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Φερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, το άρθρο 192 του 
Ν3463/06, και τους όρους που αναφέρονται στην 29/2023, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τρία (3) χρόνια και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού εκ-
μίσθωσης , και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς καθορίζεται στο ποσό των «εκατό ευρώ» (100,00€) μη-
νιαίως. Για να γίνει δεκτή η προσφορά συμπεριλαμβανομένης  της πρώτης και των επομένων πρέπει να υπερ-
βαίνει το ποσό των δέκα  ευρώ (10,00 €) κατ΄ ελάχιστον , επίσης θα υπάρχει ετήσια αναπροσαρμογή κατά 3% 
επί του εκάστοτε αναπροσαρμοζόμενου καταβαλλόμενου μισθώματος.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Φερών, 
στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής ορίζεται η 10:00 
π.μ. και λήξη η 10:30 π.μ. Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 10:30 
π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ. ενώπιων της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης να προσέλθετε στη Δ.Ε. Φερών και συγκεκριμέ-
να στην Οικονομική Υπηρεσία (γραφείο 12), τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και στο τηλέφωνο 2555350095. Η 
διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα διαύγεια.

Ο Δήμαρχος 
Ιωάννης Ζαμπούκης

Για χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, 
εξαρτημένους από το αλκοόλ και τα 

τυχερά παιχνίδια και τις οικογένειές τους

Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης & Μονάδα 
Οικογενειακής Υποστήριξης

Τούντζας 100, 681 00 Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 25510 89595, φαξ: 25510 89596
Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00-16:00

Γ. Ζαρίφη & Πύργου, 69100 Κομοτηνή (Πολυλειτουργικό Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Κομοτηνής) Τηλ.: 25310 37842, φαξ: 2531037798

• Η προσέλευση στο πρόγραμμα είναι εθελοντική.
• Οι υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής & θεραπείας παρέχονται δωρεάν. 
• Δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα.
• Οι υπηρεσίες παρέχονται με σεβασμό στο απόρρητο.

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο Πίπης, ωραίο παιδί αλλά πολύ διστακτικός, 
μπαίνει σ` ένα μπαρ και βλέπει το φίλο του τον 
Μητσάρα , που δεν έλεγε και τίποτα το ιδιαίτερο 
εμφανισιακά, να είναι παρέα με τρεις γκόμενες.

– Ρε μεγάλε, του λέει, που τις βρήκες και τις τρεις 
και εμείς δε μπορούμε να σταυρώσουμε γυναίκα;

– Παλληκάρι  μου, του λέει ο Μητσάρας, τη σή-
μερον ημέρα οι γυναίκες δεν κοιτάζουν μόνο την 
εξωτερική εμφάνιση.

– Δηλαδή;
– Δηλαδή θέλουν να πας, να μιλήσεις σ` αυ-

τές, να τους πιάσεις την κουβέντα για να σε γνω-
ρίσουν καλύτερα!

– Δηλαδή;
– Να, τη βλέπεις την καστανομάλλα   που μπή-

κε τώρα μέσα;
– Ναι.
– Σ` αρέσει;
– Ωραία είναι.
– Ε λοιπόν πήγαινε να της πιάσεις την κουβέντα 

και τα άλλα θα έρθουν μόνα τους.
– Πάει λοιπόν να της πιάσει την κουβέντα, αλ-

λά πριν προφτάσει να της μιλήσει, αυτή μπαίνει 
στην τουαλέτα.

– Τί να κάνω τώρα; ξαναρωτά τον Μητσάρα 
απελπισμένος.

– Τί να κάνεις βρε βλάκα; Να την περιμένεις έξω 
απ` την τουαλέτα για να της πιάσεις την κουβέντα 
όταν βγει, του λέει αυτός.

– Αυτό θα κάνω! λέει κι ο Πίπης
– Περιμένει λοιπόν 5 λεπτά, 10 λεπτά. Μετά από 

15 λεπτά αυτή βγαίνει.
– Εε.. Γειά σου! της λέει.
– Γειά σου! Του λέει κι αυτή.
– Εεεμ… Για το χοντρό σου πήγες ε;

* * * * *
Παίρνει η Νανά την μητέρα της κλαίγοντας και 

της λέει :
– Δεν τον αντέχω τον άντρα μου, είναι ανυπόφο-

ρος…  Τα μαζεύω και έρχομαι να μείνω μαζί σου…
– Όχι, της λέει η μητέρα της. Πρέπει να πληρώ-

σει για τα λάθη που κάνει, έρχομαι εγώ να μείνω 
μαζί σας…

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια

1. Συνοικία του Πειραιά.

8. Ανήκει στις δελφινίδες.

9. Σκηνοθέτησε την ταινία "Ένταση".

10. Δαιμόνια… που εισήγαγε ο Σωκράτης.

12. Περιέργεια εκφράζει.

13. Ο αριθμός 23.

14. Τέλεια, άψογα.

16. Μάρκα απορρυπαντικού.

18. Γάλλος συγγραφέας (1740-1814).

19. Μεγάλο νησί της Ιταλίας.

-- Συστατικά --

• 1μισή φλ. ρεβίθια, ξερά
• 4 φλ. νερό
• 1 μέτριο κρεμμύδι, χοντροκομμένο
• 2 σκ. σκόρδο, λιωμένες
• 6 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος
• 3 κ.σ. κόλιανδρος, σε σκόνη
• Μισό κ.γλ. κύμινο, σε σκόνη
• Μισό κ.γλ. σόδα μαγειρική
• 1 κ.γλ. αλάτι
• Πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

• Ηλιέλαιο, για το τηγάνισμα

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά βάζουμε τα ρεβίθια σε μπολ και τα πε-

ριχύνουμε με το νερό, να σκεπαστούν.
• Αφήνουμε να μουλιάσουν σε δροσερό μέρος 

για 12-15 ώρες ή από το προηγούμενο βρά-
δυ.

• Στη συνέχεια τα σουρώνουμε και τα ξεβγά-
ζουμε καλά (δεν τα βράζουμε, γιατί, όταν θα 
τηγανίσουμε τις κροκέτες-φαλάφελ, θα δια-
λυθούν).

• Σε μπολ ανακατεύουμε τα μουλιασμένα ρεβί-
θια με το κρεμμύδι, το σκόρδο τον μαιντανό, 
τον κόλιανδρο, τσίλι, τα μπαχαρικά, τη σόδα 

και αλατοπίπερο.
• Ανακατεύουμε τα υλικά για να ενωθούν.
• Έπειτα αδειάζουμε το μείγμα λίγο-λίγο σε 

μίξερ και χτυπάμε καλά ώσπου να γίνει σαν 
ψιλοκομμένος κιμάς.

• Βάζουμε σε μπολ και ζυμώνουμε καλά για με-
ρικά λεπτά, μέχρι να μπορούμε να πλάθουμε 
κροκέτες χωρίς να “ανοίγουν”.

• Σκεπάζουμε και αφήνουμε στην άκρη να σφί-
ξει για 30 λεπτά.

• Με υγρά χέρια, πλάθουμε κροκέτες και πιέ-
ζουμε να γίνουν σαν μπιφτέκια (διαμέτρου 4 
εκ.).

• Τις βάζουμε σε ταψάκι και τις αφήνουμε να 
“σταθούν” για 15 λεπτά.

• Κατόπιν αδειάζουμε ηλιέλαιο σε βαθιά κατσα-
ρόλα και το ζεσταίνουμε σε μέτρια θερμοκρα-
σία.

• Ρίχνουμε μέσα το φαλάφελ (λίγο την κάθε 
φορά) και τα τηγανίζουμε γυρίζοντας τα μια 
φορά, ώσπου να ροδίζουν απ’όλες τις πλευ-
ρές για 3 με 4 λεπτά.

• Βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα, τα αφήνουμε 
να στραγγίσουν σε απορροφητικό χαρτί κου-
ζίνας και τέλος τα σερβίρουμε ζεστά.

• Καλή επιτυχία 
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Φαλάφελ, η αυθεντική συνταγή

Κάθετα

1. Πυρήνας καρπού.

2. Αγκυροβόλημα πλοίου.

3. Θαλάσσιο σπορ.

4. Ποτάμι της Ανατολικής Αφρικής.

5. Συνεχόμενα στο… άλμα.

6. Τριγωνικό πανί πλοίου.

7. Δεν επιδέχονται θεραπεία (ουδ.).

11. Το μη τονισμένο μέρος μουσικού ρυθ-

μού.

15. Δωρικό "την".

17. Πρώτα στην… οργάνωση.



Η ΓΝΩΜΗ 
15    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2023 13

Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός 
Σύλλογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δρά-
ση», σας προσκαλεί να παρα-
κολουθήσετε την διαδικτυακή 
εκπομπή “Καστρινοί Διάλογοι” 
με επίκεντρο την ενημέρωση για 
την ιστορία και τον πολιτι-
σμό του Διδυμοτεί-
χου, της Θράκης 
και γενικότε-
ρα της Πα-
τρίδας μας.

Το θέμα 
του όγδοου 
επεισοδίου 

για την χρονική περίοδο 2022-
23 είναι :

«Το Έθιμο – Δρώμενο του Κι-
οπέκ Μπέη στο Διδυμότειχο και 
στην Περιφέρειά του», η εκπο-
μπή περιλαμβάνει παρουσίαση 
σχετικών κειμένων των : Γρη-
γόρη Ευθυμίου, Στρατή Τσιρ-

ταβή, Πασχάλη Κοντού, 
Θεοχάρη Βολάνιου, 

Θανάση Γουρίδη, 
Δημήτρη Βρα-
χιόλογλου και 
Πασχάλη Λι-
γούδη.

Τετάρτη 15 

Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 
18:00

Ζωντανή μετάδοση μέσω 
διαδικτύου (Facebook και You 
Tube του συλλόγου) :

Fb : ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – 
Γνώση και Δράση

You Tube : ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙ-
ΤΕΣ Γνώση και Δράση https://
www.youtube.com/channel/
CToeoVw0EEeNIre4szrX4Bw

Η εκπομπή «Καστρινοί Διά-
λογοι» είναι μια πρωτοβουλία 
του Ιστορικού και Πολιτιστικού 
Συλλόγου Διδυμοτείχου «ΚΑΣ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και Δρά-
ση», και μεταδίδεται με την ευ-
γενική χορηγία των παρακάτω 
επαγγελματιών του Διδυμοτεί-
χου :

Ζαχαροπλαστείο Νίκος Φρα-
γκάκης,

Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων 
Ρίζογλου Χαράλαμπος και

Κοσμηματοπωλείο Ζενόπ Το-
ροσιάν

Διεύθυνση Εκδήλωσης : 
https://www.facebook.com/ev
ents/3282949671921745/?r
ef=newsfeed

Ο Μπέης με την μεγάλη παρέα του και την 
φασαρία που τον διακρίνει, θα επι-
σκεφθεί και φέτος σπίτια, κατα-
στήματα, σχολεία, φορείς και 
υπηρεσίες της περιοχής του 
Διδυμοτείχου για να σχολι-
άσει να καυτηριάσει και να 
δώσει τις ευχές όπως εκεί-
νος ξέρει καλύτερα.

Συγκεκριμένα στις  20 
Φεβρουαρίου 2023 θα γί-
νει η περιφορά του ΜΠΕΗ και 
της συντροφιάς του στους δρό-
μους της πόλης σε σχολεία Δημόσι-
ες υπηρεσίες όπου και θα καταλήξει στης 

15:00 στο χώρο του ΚΤΕΛ.
Εκεί θα ακουστεί ο φεμινιστικός λόγος 
της γκαστρωμένης χωριανής και θα 

ακολουθήσει η γέννα της. Ο Μπέ-
ης θα διαβάσει το σατυρικό του 
λόγο, θα οργώσει ζεύοντας 
δυο γυναίκες, θα σπείρει μοι-
ράζοντας αθυρόστομες ευχές 
και θα πάρει το χορό. Χορεύ-
οντας, ένας τσολιάς θα βάλει 

φωτιά στο κερατόμορφο στέ-
μα του, που θα είναι και η πτώ-

ση του Δυνάστη. Στο σημείο αυτό 
τελειώνει και το έθιμο.

Αναβιώνει το έθιμο του “Μπέη” 
και στο Διδυμότειχο

Μεγάλη αποκριάτικη 
εκδήλωση την 

Τσικνοπέμπτη 16 
Φεβρουαρίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας, δι-
οργανώνει και φέτος την αποκριάτικη εκ-
δήλωση «Τσικνομπουρμπούλης 
2023», την Τσικνοπέμπτη 
16 Φεβρουαρίου. Από 
τις 16:15 το κέντρο της 
πόλης θα πλημμυρίσει 
με μουσικές  από τον 
DJ Lelio, ενώ στην κε-
ντρική πλατεία της Ν. 
Ορεστιάδας μικροί και 
μεγάλοι θα έχουν την ευ-
καιρία να τραγουδήσουν, να 
χορέψουν και να διασκεδάσουν 
με ξέφρενη διάθεση, αστείρευτο κέφι και 
τρελό ξεφάντωμα. 

Τα χορευτικά τμήματα του ΓΑΣ «Άμιλλα 

Προκόβας» θα παρουσιάσουν ένα άκρως 
ψυχαγωγικό και χορευτικό πρόγραμμα. 
Στις 16:45 θα ξεκινήσει η μεγάλη παρέλα-

ση καρναβαλιστών, από την Ιπποκρά-
τους (κυκλικός κόμβος) και επί της 

Βασιλέως Κωνσταντίνου, με κα-
τεύθυνση προς την πλατεία. 
Κεντρικός παρουσιαστής της 
εκδήλωσης θα είναι ο Πέτρος 
Πολυχρονίδης μαζί του θα εί-
ναι η Νατάσα Κουβελά και ο 

βασιλιάς του Ξανθιώτικου καρ-
ναβαλιού Παναγιώτης Γεωργίου. 
Στην ειδικά διαμορφωμένη εξέ-

δρα θα γίνει διαγωνισμός 
Καλύτερης ομάδας καρναβαλιστών. 
Πολυπληθέστερης ομάδας 
Καλύτερου άρματος 

Πρωτότυπου  θέματος αμφίεσης  
 Η εκδήλωση θα κλείσει με χρωματοπό-

λεμο και πάρτι για μικρούς και μεγάλους…! 
Για την ομαλή διεξαγωγή της καρναβαλικής 
παρέλασης θα πρέπει: 

Τα καρναβαλικά τμήματα και τα άρματα 
να συγκεντρωθούν στο σημείο εκκίνησης 
στις 16:00 ακριβώς. 

Το κάθε καρναβαλικό τμήμα να διατηρεί 
απόσταση το ελάχιστο 20 μέτρων από το 
προπορευόμενο τμήμα σε όλη τη διάρκεια 
της παρέλασης. 

Οι πινακίδες των καρναβαλικών τμημά-
των  να προηγούνται αυτών. 

Εφόσον υπάρχει καρναβαλικό άρμα, να 
προηγείται του τμήματος αμέσως μετά την 
πινακίδα του και να τερματίζει πριν την είσο-
δο στην πλατεία επί της οδού Κων/πολεως

Ορεστιάδα: Έρχεται η παρέλαση 
«Τσικνομπουρμπούλης 2023»

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομί-
λου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) γιορτάζει 
την Αποκριά και οργανώνει, την 
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου (ώρες 
10:00 και 11:30),  παιχνίδι για 
σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με τίτλο «Το Γαϊ-
τανάκι», στο Μουσείο Μετάξης, 
στο Σουφλί.

Οι μαθητές θα χορέ-
ψουν το γαϊτανάκι 
και θα γνωρίσουν 
τις ρίζες του εθί-

μου που διατηρείται αυτούσιο ως 
τις μέρες μας. Πρόκειται για ένα 
χορευτικό παιχνίδι, το οποίο ται-
ριάζει απόλυτα με το χρώμα και 
τη διάθεση των εορτών, συμβολί-
ζοντας τον κύκλο της ζωής. Η λέ-
ξη γαϊτανάκι είναι υποκοριστικό 
της μεσαιωνικής λέξης γαϊτάνι(ν) 
που σημαίνει μεταξωτό κορδόνι.

Η συμμετοχή στη 
δράση όπως και τα 

υλικά είναι δω-
ρεάν.

Απαραίτητη η δήλωση συμ-
μετοχής.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να επικοινωνήσε-
τε με το Μουσείο, στο τηλέφω-
νο 25540 23700 (καθημερινά, 
εκτός Τρίτης, 10:00-17:00).
ΠΙΟΠ | Μουσείο Μετάξης
Ελευθερίου Βενιζέλου 73, 
Σουφλί 684 00
Τ.: 25540 23700 | www.piop.
gr

Χορευτικό παιχνίδι για σχολικές ομάδες 
στο Μουσείο Μετάξης

Το έθιμο – δρώμενο του “Κιοπέκ Μπέη” 
στο Διδυμότειχο

Life

Γιορτή 
Αποκριάς 

την Τετάρτη 15 
Φεβρουαρίου στο 

Σουφλί

« Το Καρναβάλι της ξάνθης, αυτός ο εμβληματικός θεσμός της μπορεί να οδηγήσει στην ανάταση και 
την αισιοδοξία, που τόσο ανάγκη έχουμε όλοι, σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων. Περισσότερο από 

ποτέ ο άνθρωπος πρέπει να αντλήσει δύναμη, πίστη και ενθάρρυνση από το δώρο της ζωής..» 
Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης

Στις 20 Φεβρουαρίου 
2023 θα γίνει η περιφορά 

του ΜΠΕΗ και της 
συντροφιάς του στους 

δρόμους της πόλης

Σήμερα η 
διαδικτυακή εκπομπή 
“Καστρινοί Διάλογοι” 
περιλαμβάνει κείμενα 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

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

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 
08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 
02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 
12:30, 14.30, 15.30, 17:00, 
19:30, 21.30 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 
13:30 14:40, 16:30, 18:00, 
19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από το 
αεροδρόμιο της Αλεξανδρού-
πολης, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 25510 
89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-28288, 
2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 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 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 800-900-1000
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Αδαμίδης - Αδαμίδου Ι. Καβύ-
ρη 36 (γωνία Βιζβύζη) ✆2551021444
18:00-08:00 Γεωργίου Λ. Δημοκρατίας 173 
✆2551026442

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη Κων/πολεως 
222 ✆2552023926

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, 
Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής *

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Τετάρτη η 
σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσειδώ-
να σε ωθεί να κάνεις κάποιες προσωπικές 
θυσίες για ότι αγαπάς και έχεις μέσα στην 
καρδιά σου! Προσοχή να μην ξεφεύγεις σε 
ουτοπικές σκέψεις! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε , για σήμερα Τετάρτη η 
σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσειδώ-
να σε πιάνουν οι καλλιτεχνικές ανησυχίες 
σου και είσαι αρκετά δημιουργικός, με πολύ 
έμπνευση, αλλά και με πολύ εκφραστικότη-
τα σε φίλους και ανθρώπους που αγαπάς!   

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, για σήμερα Τετάρτη η 
σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα 
είσαι αρκετά ευαίσθητος και συναισθημα-
τικός, παίρνεις κάποιες καταστάσεις εντε-
λώς προσωπικά, έχεις όμως πολύ μεράκι 
και έμπνευση για ζητήματα επαγγελματικά! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε , για σήμερα Τετάρτη 
η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσειδώ-
να εντείνει το ένστικτό σου και οι ξαφνικές 
όμορφες αναλαμπές σου θα σου δώσουν 
μεγάλη ευκολία σε όλα όσα σχεδιάζεις! 
Τρυφερές επικοινωνίες και ρομαντισμός 
είναι μέσα στις τάσεις της ημέρας. Η Σε-
λήνη συνεχίζει την πορεία της στον Τοξό-
τη και επικεντρώνεσαι στην βελτίωσή της 
διάθεσης σου!    

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα , για σήμερα Τετάρτη 
η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσει-
δώνα σε κάνει να βρίσκεσαι με τονισμένες 
τις ευαισθησίες και τις ανασφάλειες για μία 
ιστορία του παρελθόντος! Είσαι σε διλήμ-
ματα στα οικονομικά αλλά νιώθεις ότι και 
κάποιες έπαιξε με την καρδιά σου!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε , για σήμερα Τετάρτη 
η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσειδώ-
να εμβαθύνει την ζεστασιά, τον συναισθη-
ματισμό, την οικειότητα στις σχέσεις σου! Η 
συντροφική σου ζωή τονώνεται σημαντικά 
και λαμβάνεις ικανοποίηση από ένα άτομο 
που αγαπάς πολύ!! 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ , για σήμερα Τετάρτη 
η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσει-
δώνα σε παροτρύνει να χαλαρώσεις τους 
ρυθμούς σου και να κάνεις πράγματα που 
σε γεμίζουν, όπως του να ασχοληθείς με 
την τέχνη, το κατοικίδιο, να απολαύσεις το 
αγαπημένο σου φαγητό!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ , για σήμερα Τετάρτη 
η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσει-
δώνα ξεχειλίζεις από συναίσθημα, δημι-
ουργικότητα και ζεστασιά! Είναι η απόλυτα 
θετική μέρα για τα αισθηματικά σου, ενώ 
αρχίζεις να βλέπεις κάποιες προσωπικές 
σου υποθέσεις με περισσότερη τρυφερό-
τητα και ζεστασιά!!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη , για σήμερα Τετάρτη 
η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσειδώ-
να νιώθεις μπερδεμένος συναισθηματικά 
και εξαιρετικά ευαίσθητος! Εκφράζεις τις 
αδυναμίες σου αλλά παρασύρεσαι από την 
υπερβολή και μπορεί να κάνεις λάθη εξαι-
τίας της αδυναμίας που βρίσκεσαι τώρα!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε , για σήμερα Τετάρτη 
η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσειδώ-
να και τα λόγια στάζουν συναίσθημα από-
ψε! Είναι μία μέρα που ανοίγεις την καρδιά 
σου και μιλάς για όσα αισθάνεσαι εδώ και 
καιρό, ευνοούνται τρυφερές συναντήσεις 
και μηνύματα καρδιάς!    

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε , για σήμερα Τε-
τάρτη η σύνοδος της Αφροδίτης με τον 
Ποσειδώνα σε παρασύρει σε λανθασμέ-
νες εκτιμήσεις τόσο στα αισθηματικά όσο 
και στα οικονομικά! Μην βιάζεσαι να αξι-
ολογήσεις καταστάσεις, αλλά ούτε και να 
δαπανήσεις χρήματα που θα τα «κλάψεις» 
λίγο αργότερα! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ , για σήμερα Τετάρτη η 
σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ποσειδώ-
να στο ζώδιο σου, σε κάνει να βρίσκεσαι 
με τονισμένη την φαντασία, την διαίσθηση, 
την συμπόνοια και την ζεστασιά! 

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος όρο-
φος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέροχη θέα το 
θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από την κεντρική 
πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 2010 , κατάλληλη 
για παραθεριστική κατοικία ή και για εκμετάλλευ-
ση. Αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια , σαλόνι, 
κουζίνα και 2 μπάνια. Το συνολικό του εμβαδόν 
είναι 74 τ.μ.

Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα κτιρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τηλέφωνα:6978021200& 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

Αγγελία Pizza Chef Αλεξανδρούπολη
Η εταιρεία Ισαακίδης Pizza στην Αλεξανδρούπο-
λη αναζητά προσωπικό για να εμπλουτίσει την 
ομάδα της. Αν είσαι Pizza Chef ή έχεις εμπειρία 
από εργασία σε κουζίνες, στείλε μας το βιογρα-
φικό σου και ετοιμάσου να ενταχθείς στην πιο 
νόστιμη ομάδα της πόλης.

Προσφέρονται οι ακόλουθες θέσεις:

1)Pizza Chef
1)Προσωπικό κουζίνας (μάγειρες, βοηθοί)
Επικοινώνησε άμεσα μαζί μας στο 25310-
27572 ή στο johnisaak8@yahoo.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Στεφανίδου Άννα
Σε περιμένουμε!

ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Καρκίνου της Παιδικής 
Ηλικίας

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Μυστικά για την 
ενεργοποίηση του 
μεταβολισμού
Ο μεταβολισμός είναι ο συνολικός αριθ-

μός των καύσεων που μετατρέπουν τις θερ-
μίδες που καταναλώνει ο άνθρωπος σε καύ-
σιμα για τον οργανισμό ώστε να κρατιέται 
ζωντανός και λειτουργικός. Αποτελείται από 
τον βασικό μεταβολισμό, τις βασικές μας δη-
λαδή ανάγκες σε συνθήκες απόλυτης ηρε-
μίας και ο οποίος επηρεάζεται σχετικά λίγο 
αλλά και από τη φυσική δραστηριότητα και 
τη θερμική επίδραση της τροφής.

Ο βασικός μεταβολισμός εξαρτάται από 
την ηλικία, το μέγεθος του σώματος αλλά και 
γενετικούς, ορμονικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Η φυσική δραστηριότητα είναι 
πολύ σημαντική γιατί όσο περισσότερη είναι 
η μυϊκή μάζα του ανθρώπου τόσο αυξημέ-
νος είναι και ο μεταβολισμός. Είναι επίσης 

χαρακτηριστικό ότι ο μυϊκός ιστός έχει πε-
ρίπου την τριπλάσια μεταβολική ανάγκη σε 
σχέση με τον λιπώδη. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι σε περίπτωση έντονης άσκησης μπορεί 
ο οργανισμός να καίει θερμίδες έως και 24 
ώρες μετά το πέρας της, ενώ μυϊκός ιστός δι-
ατηρείται με 2 φορές άσκηση την εβδομάδα 
και 20-30 λεπτά την κάθε φορά τουλάχιστον.

Μάλιστα σύμφωνα με έρευνες, η καλύ-
τερη ώρα για άσκηση είναι το πρωί καθώς 
μετά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας έχου-
με μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολισμού. Σχε-
τικά με τη διατροφή,  επισημαίνεται ότι δεν 
υπάρχουν τρόφιμα που γνωρίζουμε ότι ευ-
νοοούν τον μεταβολισμό όπως όμως δεν 
υπάρχουν και τρόφιμα που γνωρίζουμε ότι 
τον μπλοκάρουν.

Σύμφωνα όμως με κάποια ερευνητικά 
δεδομένα (όχι όμως αρκετά), φαίνεται πως 
υπάρχουν ουσίες που ενδέχεται να συνδέο-
νται με αυξημένο μεταβολισμό όπως η κα-
ψαϊκίνη (κόκκινες πιπεριές), το πράσινο τσάι 
και ο καφές. Φαίνεται όμως ότι ακόμα και 
εάν έχουν κάποια επίδραση στον μεταβολι-
σμό, αυτή είναι μικρή (3-4%).
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Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση 
του Σαββατοκύριακου με τους τρεις ενα-
πομείναντες αγώνες στην Α’ Κατηγορία 
της ΕΠΣ Έβρου. Ο Ορέστης Ορεστιάδας 
παραμένει αήττητος στην πρώτη θέση 
μετά και από τη νίκη του στο Σουφλί. 
Βαθμολογική ανάσα για τον ΑΟ Νεο-
χωρίου που κέρδισε εντός έδρας στο 
ντέρμπι τον ΑΟ Μαΐστρου, ενώ ισοπα-
λία είχαμε στον Ελληνοχώρι ανάμεσα 
στον ΑΕ Διδυμοτείχου και τον Εθνικό 
Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και 
η νέα βαθμολογία:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ
Νίκη Απαλού – Ιπποκράτης 0-5
Άρδας Καστανεών – Θράκη Φερών 1-2
ΑΟ Νεοχωρίου – ΑΟ Μαΐστρου 2-0
Έβρος Σουφλίου – Ορέστης Ορεστιά-
δας 0-4
ΑΕ Διδυμοτείχου – Εθνικός 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 14 
ΑΓΩΝΕΣ)
1. Ορέστης 38 (48-3)
—————————————
2. Ιπποκράτης 33 (30-14)
3. Θράκη Φερών 27 (31-11)
4. ΑΕ Διδυμοτείχου 19 (19-15)
5. Εθνικός 19 (26-27)
6. ΑΟ Νεοχωρίου 13 (16-29)
7. Άρδας Καστανεών 12 (11-31)
8. Έβρος Σουφλίου 11 (14-19)
9. ΑΟ Μαΐστρου 10 (14-33)
10. Νίκη Απαλού 9 (13-32)
BEST OF NETWORK

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η, 
17-18/2)
ΑΟ Μαΐστρου – Έβρος Σουφλίου

Ορέστης– Νίκη Απαλού
Θράκη Φερών – Ιπποκράτης 
Εθνικός– Άρδας Καστανεών
ΑΟ Νεοχωρίου – ΑΕ Διδυμοτείχου

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12ης 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΜΟ Ρούσσας – Ακρίτας Ορμενίου 0-0
Διγενής Ακρίτας Σάκκου – Ηρακλής Σα-
γήνης 1-1
Αετός Λεπτής – Ορφέας Σοφικού 2-1
ΠΑΕ Ριζίων – Ασπίδα Θουρίου 11-0
Αθλητική Ένωση Λαβάρων – Ομόνοια 
Φυλακίου 1-3
Δόξα Ορεστιάδας – Ατρόμητος Ασπρο-
νερίου 0-3 α.α.
Ρεπό: Ένωση Οινόης

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 12 
ΑΓΩΝΕΣ)
1. Ακρίτας Ορμενίου 30 (42-6)**
2. Ένωση Οινόης 30 (38-11)**
3. ΠΑΕ Ριζιών 28 (46-10)**
4. Ατρόμητος Ασπρονερίου 25 (29-23)**
5. ΑΜΟ Ρούσσας 22 (33-24)**
6. Ηρακλής Σαγήνης 21 (24-14)**
7. Ορφέας Σοφικού 18 (24-15)**
8. Διγενής Ακρίτας Σάκκου 14 (31-22)**
9. Αετός Λεπτής 13 (19-30)**
10. Αναγέννηση Λαβάρων 10 (17-21)**
11. Ομόνοια Φυλακίου 7 (13-49)**
12. Ασπίδα Θουρίου 1 (3-58)**
13. Δόξα Ορεστιάδας 0 (0-0)* **
* Η ομάδα της Δόξας Ορεστιάδας έχει 
ένα μηδενισμό και ΕΧΕΙ ΑΠΟΒΛΗΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΟΓΩ ΜΗ-
ΤΡΩΟΥ
** Οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό 
τους στον α’ γύρο

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η, 
18-19/2)
Ατρόμητος Ασπρονερίου – Αθλητική 
Ένωση Λαβάρων
Ασπίδα Θουρίου – Διγενής Ακρίτας Σάκ-
κου
Ομόνοια Φυλακιου – ΠΑΕ Ριζίων
Ορφέας Σοφικού – Ένωση Οινόης
Ακρίτας Ορμενίου – Αετός Λεπτής
Ρεπό: ΑΜΟ Ρούσσας

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 13ης 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΟ Δορίσκου – Αλεξανδρούπολη FC 
Β’ 0-0
Ακρίτας Δαδιάς – Νίκη Άνθειας 1959 
2-0
ΑΕ Νέας Χηλής – Φουρτούνα 2-1
Ποντιακός– Ατρόμητος Άβαντα 2-0
Κύκλωπες Μάκρης – ΑΟ Καππαδοκών 
2-0
ΑΌ Τυχερού – ΑΈνωση Κορνοφωλιάς 
Λυκόφης 3-0 α.α.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 13 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Ποντιακός 31 (39-7)
2. ΑΕ Νέας Χηλής 30 (28-12)

3. Ατρόμητος Άβαντα 27 (32-13)
4. Κύκλωπες Μάκρης 27 (43-20)
5. Αθλητικός Όμιλος Τυχερού 22 (30-18)
6. ΑΟ Καππαδοκών 20 (26-24)
7. Ακρίτας Δαδιάς 17 (26-19)
8. Νίκη Άνθειας 1959 17 (24-27)
9. Φουρτούνα 9 (12-28)
10. Αλεξανδρούπολη FC Β’ 5 (9-37)
11. ΑΟ Δορίσκου 4 (15-42)
12. AE Κορνοφωλιάς Λυκόφης 1 (2-34)*
* Η ομάδα της ΑΕΚΛ ΕΧΕΙ ΑΠΟΒΛΗΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 14η, 

18-19/2)

Νίκη Άνθειας 1959 – Κύκλωπες Μά-
κρης
Ποντιακός– Ακρίτας Δαδιάς
Αθλητικός Όμιλος Τυχερού – Φουρ-
τούνα 
ΑΟ Καππαδοκών – ΑΕ Νέας Χηλής
Ατρόμητος Άβαντα – ΑΟ Δορίσκου
Αλεξανδρούπολη FC Β’ – ΑΈ Κορνο-
φωλιάς Λυκόφης 3-0 α.α.

Οι διαιτητές στα πρώτα ματς 
της 3ης φάσης του Κυπέλλου 
ΕΠΣ Έβρου!

Με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις της 

3ης Φάσης συνεχίζεται την Τετάρτη 15 
Φεβρουαρίου η 3η Φάση του Κυπέλλου 
της ΕΠΣ Έβρου. 

Τα ματς είναι νοκ άουτ και θα ξεκι-
νήσουν στις 15:30. Τα υπόλοιπα παιχνί-
δια θα διεξαχθούν την επόμενη Τετάρτη 
22/2 την ίδια ώρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Νότιος Όμιλος
Τετάρτη 15/2, 15:30

Γήπεδο Απαλού: Νίκη Απαλού – Θρά-
κη Φερών   (Κωστούλας, Γεωργακού-
δης, Παλαιοπάνης)
Γήπεδο Δραγάνα: Ιπποκράτης – Πο-
ντιακός   (Μπαλάκας, Νασιούλης, Σι-
δηρόπουλος)

Τετάρτη 22/2, 15:30

Εθνικός Αλεξ/πολης – Αλεξανδρού-
πολη FC
Πρόκριση Άνευ Αγώνα: Καππαδοκία

Βόρειος Όμιλος

Τετάρτη 22/2, 15:30

Ορέστης Ορεστιάδας – Ένωση Οινόης
Ορφέας Σοφικού – Άρδας Καστανεών
ΑΕ Διδυμοτείχου – Νεοχώρι

ΕΠΣ Έβρου: «Τεσσάρα» ο Ορέστης, νίκη για 
το Νεοχώρι, ισοπαλία η ΑΕΔ με τον Εθνικό! 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ 
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α’ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι έγινε στους δύο ομίλους της β΄κατηγορίας

Την ήττα με 3-0 σετ από τον πρω-
ταθλητή Ελλάδας Παναθηναϊκό γνώ-
ρισε ο Άθλος Ορεστιάδας στην Αθήνα 
στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της 
Volley League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πήγασος Πολίχνης – Ολυμπιακός  0-3
Παναθηναϊκός – Άθλος Ορεστιάδας 
3-0
Κηφισιά – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου 3-0
Ο.Φ.Η. – ΑΜίλων 1-3
Αριστοτέλης Σκύδρας – Π.Α.Ο.Κ. 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (14 αγωνιστικές)
1. Ολυμπιακός 38
2. ΠΑΟΚ 33
3. Παναθηναϊκός 30
4. Μίλων 28
5. Φοίνικας Σύρου 24

6. Κηφισιά 23
7. Πήγασος Πολίχνης 13
8. Άθλος Ορεστιάδας 12
9. ΟΦΗ 6
10. Αριστοτέλης Σκύδρας 3

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
(15η, 18-19/2)
Άθλος Ορεστιάδας – Κηφισιά
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Μίλων – ΠΑΟΚ
Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ
Πήγασος Πολίχνης – Αριστοτέλης 
Σκύδρας

Α2 Γυναικών Βόλεϊ: Τα αποτελέ-

σματα της 14ης αγωνιστικής και 

η βαθμολογία στον όμιλο Νίκης 

& Φοίνικα

Με νίκη για τον Φοίνικα και ήττα 
αλλά με βαθμό για τη Νίκη Αλεξαν-
δρούπολης έπεσε η αυλαία της 14ης 
αγωνιστικής της Α2.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στον Βό-
ρειο όμιλο:
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023
Ε.Α. Λαρίσης – Ε.Ο. Σταυρούπολης 
3-1
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – Α.Σ. 
Αργώ Βόλου 3-1

Μ.Α.Σ. Νέα Γενεά – Φιλαθλητικός 
Λαρισαϊκός 3-0
Π.Α.Σ. Γιάννινα – Γ.Σ.Γ. Νίκη 3-2
Π.Α.Σ. Ίκαρος Έδεσσας – Α.Σ. Γιάν-
νενα 0-3
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023
Ο.Π.Α.Θ. Περσέας – Φ.Γ.Σ. Πρέβε-
ζας 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (14 αγωνιστικές)
1. Πρέβεζα 39 *
2. Νέα Γενεά 36
3. ΟΠΑΘ Περσέας 33
4. ΕΑ Λαρίσης 30
5. ΠΑΣ Γιάννινα 26 *
6. ΑΣ Γιάννινα 23
7. Φοίνικας Αλεξ/πολης 20
8. Νίκη Αλεξ/πολης 18
9. Αργώ Βόλου 13
10. Σταυρούπολη 8
11. Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 3
12. Ίκαρος Έδεσσας 0
*Έχουν ένα ματς λιγότερο.

Volleyleague: Συνεχίζει την προσπάθεια ο Άθλος, 
η εικόνα της 14ης αγωνιστικής 
Α2 Γυναικών Βόλεϊ: 
Τα αποτελέσματα της 
14ης αγωνιστικής και η 
βαθμολογία στον όμιλο 
Νίκης & Φοίνικα
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