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Δύο συγκεντρώσεις και πορείες, 
αρκετός ο κόσμος στους δρόμους 

της Αλεξανδρούπολης 

Στην απεργιακή κινητοποίηση που κήρυξαν ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ για το πολύνεκρο 
σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τεμπη. «Η τραγωδία δεν πρέπει να ξεχαστεί, οι 
υπεύθυνοι  να λογοδοτήσουν», «ασφαλείς μεταφορές για όλους»  τα κυρίαρχα 

μηνύματα � 8,9

Και το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Θράκης κατά του ν/σ για την 

ιδιωτικοποίηση του νερού
«Κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της παροχής των υπηρεσιών 
ύδρευσης υπονομεύει την έννοια του νερού ως δημόσιο αγαθό». 

Ομόφωνο «όχι» στο ν/σ και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας 
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Οικολογική Εταιρεία 
Ν. Έβρου: Κάλεσμα 
για δεντροφυτευση 
αυτό το Σάββατο 

Διοργάνωση εθελοντικής 
δενδροφύτευσης 

στο Δημοτικό πάρκο 
Αλτιναλμάζη
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Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 

«Ταξιδεύουμε με την 
τέχνη και τον Λόγο»

Στον φιλόξενο χώρο της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης  

Αλεξανδρούπολης
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Στοπ σε τόνους λεμόνια με Στοπ σε τόνους λεμόνια με 
φυτοφάρμακα από Τουρκία φυτοφάρμακα από Τουρκία 
στο Σημείο Ελέγχου Κήπων  στο Σημείο Ελέγχου Κήπων  

Στο Σουφλί επιστήμονες από 
όλο τον κόσμο για το 10ο 

Διεθνές Συνέδριο Σηροτροφίας
Το Διεθνές Συνέδριο της BACSA για το Μετάξι θα 
διεξαχθεί στην πόλη του κεντρικού Εβρου 24-27 
Απριλίου. «Η καρδιά του Μεταξιού θα χτυπά στην 
πλούσια σε ιστορία πόλη του Σουφλιου φέρνοντας 

την παλαιά αίγλη» � 4

«Πέντε: Το Ολοκαύτωμα της 
Σαμοθράκης» και άλλες 3 ταινίες 

στα «Ηλύσια»
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Οικονομική Επιτροπή: 
Στην Καραολή & 
Δημητρίου η δεύτερη 
λαϊκή αγορά με 300 θέσεις

● Το σκεπτικό της εισήγησης

● Η τελική απόφαση θα παρθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης εντός των 
επόμενων ημερών 

●  Να παραμείνει στην Εθνικής Αντίστασης προτείνει η παράταξη Λαμπάκη
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Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος 
Φανφάνης, ιδρυτής του Φανφάνης, ιδρυτής του 
«Χρόνου»  «Χρόνου»  
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1821
Οι πρόκριτοι της Μάνης, υπό την 
αρχηγία του Πετρόμπεη Μαυρομι-
χάλη, υψώνουν τη σημαία της επα-
νάστασης στο χωριό Τσίμοβα (ση-
μερινή Αρεόπολη) της Λακωνίας.

1821
Έλληνες αγωνιστές υπό τον Σωτή-
ρη Χαραλάμπη και τους Πετμεζαί-
ους πολιορκούν τους Πύργους των 
Καλαβρύτων, που θα παραδοθούν 
έπειτα από λίγες μέρες (21 Μαρ-
τίου). Αυτή η ενέργεια αποτελεί 
την πρώτη επαναστατική πράξη 
στη νότια Ελλάδα.

1861
Τα διάφορα βασίλεια και ανεξάρ-
τητες περιοχές στην επικράτεια της 
σημερινής Ιταλίας ενώνονται για 
πρώτη φορά σε εθνικό κράτος, 
κάτω από το στέμμα του βασιλιά 
Βίκτορα Εμμανουήλ Β’ του Οίκου 
της Σαβοΐας, μονάρχη της Σαρδη-
νίας και του Πεδεμοντίου.

1934
Εγκαινιάζεται η Πάντειος Σχολή 
Πολιτικών Επιστημών στη Λεω-
φόρο Συγγρού.

1948
Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 
Γαλλία και Μ. Βρετανία υπογρά-
φουν τη Συμφωνία των Βρυξελ-
λών, προάγγελο του ΝΑΤΟ.

1988
Οι φίλαθλοι της Λάρισας κλείνουν 
την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσα-
λονίκης και αποκλείουν την πό-
λη για 36 ώρες. ∆ιαμαρτύρονται 
για την αφαίρεση τεσσάρων βαθ-
μών από την ομάδα τους, λόγω 
της υπόθεσης ντόπινγκ του πο-
δοσφαιριστή Τσίνγκοφ. Τελικά, η 
θεσσαλική ομάδα θα πάρει πίσω 
τους βαθμούς και θα κατακτήσει 
το Πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής 
κατηγορίας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Κωνσταντίνος Βολανάκης, έλλη-
νας ζωγράφος. Θεωρείται ο «πα-
τέρας της ελληνικής θαλασσογρα-
φίας». (Θαν. 29/6/1907)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1976
Λουκίνο Βισκόντι, ιταλός σκηνο-
θέτης. («Ο Γατόπαρδος», «Θάνα-
τος στη Βενετία», «Ο Ρόκο και τ’ 
αδέλφια του») (Γεν. 2/11/1906)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Ένας Αλεξανδρουπολίτης επιστήμονας στη 
‘μάχη’ κατά του Πάρκινσον

17
ΜΑΡ
2017

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του 
Μπέργκεν στη Νορβηγία, με επικεφαλής τον 
Αλεξανδρουπολίτη Χαράλαμπο Τζούλη, προ-
τείνουν έναν διαφορετικό δρόμο για την αντι-
μετώπιση του Πάρκινσον, πιστεύοντας ότι το 
μυστικό για τη νόσο βρίσκεται στα μιτοχόν-
δρια. Τα ευρήματα μπορεί να οδηγήσουν σε 
μια μελλοντική θεραπεία για την νόσο που 
επηρεάζει παγκοσμίως περισσότερους από 10 
εκατομμύρια ανθρώπους. Η σχετική δημοσί-
ευση της μελέτης έγινε στο περιοδικό Nature 
Communications και προκάλεσε κύμα αισι-
οδοξίας στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα. 
Επικεφαλής της έρευνας είναι ο νευρολόγος 
Χαράλαμπος Τζούλης του Τμήματος Κλινι-
κής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μπέρ-
γκεν και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Χάουκελαντ. Ο κ. Τζούλης μιλά στη ΓΝΩ-
ΜΗ για τη σημαντική αυτή έρευνα, για τους 
στόχους του, την καθημερινότητά του στη 
Νορβηγία, τη νοσταλγία του για την πατρίδα

Ο καιρός σήμερα
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Παρών στη χθεσινή κινητοποίηση στην Αλεξανδρούπολη, με δικό του πανό, και ο Δικηγορικός Σύλλογος. Τα μέλη του συμ-
μετείχαν στη διαμαρτυρία ζητώντας την ταχεία και πλήρη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος και την απόδοση των 
ευθυνών, όπου ανήκουν, ως ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας προς τα θύματα και τους συγγενείς αυτών. Επιπλέον, να εξα-
σφαλισθεί άμεσα η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών που χρησιμοποιούν τα μέσα συγκοινωνιών κάθε είδους. «Πρό-
κειται για ζήτημα εθνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, που μας αφορά όλους. Κανείς δεν δικαιούται να μένει αμέτοχος 
μπροστά σε αυτή την τραγωδία. Το οφείλουμε στα θύματα του δυστυχήματος και στις οικογένειές τους αλλά και στην κοι-
νωνία μας, που δεν μπορεί να ξαναβιώσει μία νέα τραγωδία».

Όλο το σύστημα τηλεδιοίκησης 
το οποίο περιλαμβάνει σηματο-
δότηση, το ETCS και όλα τα κέ-
ντρα τηλεδιοίκησης της χώρας 
από άκρη σε άκρη, θα έχει παρα-
δοθεί τέλος Σεπτεμβρίου. Στόχος 
είναι τον Οκτώβριο να έχει υπάρ-
ξει σοβαρότατη αναβάθμιση, σε 
ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά μέσα.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Είπαν

Έχουν ανακοινώσει ότι την άλλη 
Τρίτη ξεκινούν δρομολόγια προς 
Φλώρινα, Δράμα, γραμμές που 
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 
με τις επικοινωνίες… Στη γραμ-
μή προς Στρυμώνα που είναι να 
λειτουργήσει την Τρίτη, έχουμε 
διαβάσεις που δεν λειτουργούν 
και δεν φυλάσσονται.

Κ. ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΟΣΕ

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

Δυναμική ήταν η συμμετοχή των με-
λών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλε-
ξανδρούπολης στην χθεσινη διαμαρ-
τυρία για το τραγικό δυστύχημα στα 
Τέμπη. 

«Ο Σύλλογος μας εκφράζει τα ειλι-
κρινή του συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειες των θυμάτων και εύχεται στους 
τραυματίες ταχεία αποκατάσταση της 
υγείας τους. 

Στεκόμαστε συγκλονισμένοι μπρο-
στά σε αυτή την τραγωδία με δεκάδες 
θύματα νέους ανθρώπους. Δεν μπορεί 
να το χωρέσει ο νους μας. 

Η Πολιτεία υποχρεούται άμεσα, χω-
ρίς περιστροφές, να εγγυηθεί και να 
αναλάβει την ευθύνη για την πλήρη και 

πολυεπίπεδη στήριξη των οικογενειών 
των θυμάτων και των τραυματιών. 

Η ταχεία και πλήρης διερεύνηση των 
αιτιών του δυστυχήματος και η απόδο-
ση των ευθυνών, όπου ανήκουν, είναι 
απόλυτα επιβεβλημένη. 

Πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες απα-
ντήσεις σε όλα τα ζητήματα, που είδαν 
το φως της δημοσιότητας, που απασχο-
λούν την ελληνική κοινωνία και σχετί-
ζονται με την ασφάλεια του σιδηρο-
δρομικού δικτύου. 

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα είναι 
παρόντες ως άγρυπνοι φρουροί για 
την απόδοση ευθυνών κατά παντός 
υπευθύνου»

Κ.Η. 

Άγρυπνοι φρουροί 

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων  

Μαύρα τα μαντάτα 
Σε δύο πρόσφατες επιστημονικές με-

λέτες τους, επιστήμονες του Πανεπιστη-
μίου του Γκέτεμποργκ συνέκριναν τα απο-
τελέσματα των κλιματικών μοντέλων με 
πραγματικές παρατηρήσεις και κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της θερ-
μοκρασίας στον Αρκτικό Ωκεανό θα γί-
νει με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από ό,τι 
προβλέπεται από τα κλιματικά μοντέλα.

«Αυτά τα κλιματικά μοντέλα υποτιμούν 
τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 
Στην πραγματικότητα, τα σχετικά ζεστά 
νερά στις περιοχές της Αρκτικής είναι ακό-
μα πιο ζεστά και πιο κοντά στον θαλάσσιο 
πάγο. Κατά συνέπεια, πιστεύουμε ότι ο πά-
γος στη θάλασσα της Αρκτικής θα λιώσει 
πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπεται», εξηγεί 
η Σελίν Χέουζε, κλιματολόγος στο Πανε-
πιστήμιο του Γκέτεμποργκ και επικεφαλής 
μίας από τις μελέτες. Η ίδια επισημαίνει 
την ανάγκη βελτίωσης των κλιματικών 
μοντέλων, καθώς σήμερα «δεν μπορού-
με να παρέχουμε μία χρήσιμη πρόβλεψη 
για το πόσο γρήγορα λιώνουν οι πάγοι 
στη θάλασσα της Αρκτικής».

Κ.Η. 

Έως 361% πιο ακριβά τα 
απορρυπαντικά πλυντηρίου 

Έως και 361% ακριβότερα σε σχέση 
με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η ΕΦΑ Έβρου ανακοινώνει την πρό-
σληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικο-
τήτων προσωπικού, με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερ-
γασιών του έργου 
«Επέκταση εργασιών 
ανάδειξης και συντή-
ρησης αρχαιολογικού 
χώρου Ζώνης και Αρ-
χαίας Εγνατίας Οδού» 
(κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5150176) στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας της πράξης 
«Επέκταση εργασιών 
ανάδειξης και συντή-
ρησης αρχαιολογικού 
χώρου Ζώνης και Αρ-
χαίας Εγνατίας Οδού» 
για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων [4] μηνών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμ-
βασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή πα-
ράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του 
έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την 
εξέλιξη αυτού.

πωλούνται τα απορρυπαντικά ρούχων 
στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η Επι-
τροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), η οποία πραγ-
ματοποίησε έρευνα για τις τιμές πώλησης 
των απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων 
σε κάψουλες (pods) και σκόνη πλύσης 
(powder) των πολυεθνικών κολοσσών 
P&G και Unilever που κυριαρχούν στην 
εγχώρια αγορά με μερίδιο 66%.

Μετράμε μέρες
Αντίστροφα κυλά ο χρόνος μέχρι το 

φετινό Πάσχα και ήδη πολλοί αναζη-
τούν ακριβώς την ημερομηνία για το πό-
τε πέφτει, αλλά και το πότε κλείνουν τα 
σχολεία. Οι διακοπές το Πάσχα για τους 
μαθητές διαρκούν δύο εβδομάδες στα δη-
μοτικά, γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμια 
όλης της χώρας. Φέτος, το Πάσχα πέφτει 

φέτος 16 Απριλίου 2023 και τα σχολεία 
αναμένεται να κλείσουν την Παρασκευή 
πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Συγκεκρι-
μένα, φέτος θα κλείσουν στις 7 Απριλίου 
2023 και θα ανοίξουν μετά το Πάσχα στις 
24 Απριλίου 2023.
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Τη διοργάνωση του 10ου 
Διεθνούς Συνεδρίου για το 
Μετάξι διεκδίκησε και θα 
φιλοξενήσει από τις 24-27 
Απριλίου ο Δήμος Σουφλιου.

Σε κοινή συνέντευξη τύπου 
που παραχώρησαν οι από κοι-
νού διοργανωτές Δήμος,  Πε-
ριφέρεια ΑΜ-Θ και Σύλλογος 
Φίλων Μετάξης « Η Χρυσαλ-
λίδα»  τονίσθηκε η ιδιαίτερη 
αξία που έχει η επιλογή της 
πόλης του Σουφλιου για τη 
διοργάνωση  του Συνεδρίου 
της BACSA (  Black Caspian 
Seas and Central Asia Silk 

Association) ενός Διεθνούς 
οργανισμού που περιλαμβάνει 
χώρες που βρέχονται από την 
Μαύρη και Κασπία Θάλασσα 
καθώς και χώρες της Κεντρι-
κής Ασίας με τα τελευταία 
χρόνια να εισχωρούν όλες 
σχεδόν οι Ευρωπαϊκές χώρες.

Με γενικό τίτλο “Η Ανα-
γέννηση της Σηροτροφικής 
Βιομηχανίας στον 21ο αιώ-
να»  100 και πλέον σύνεδροι 
επιστήμονες στο είδος από 
χώρες όπως η Βουλγαρία, 
Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία, 
Αζερμπαϊτζάν, Ινδία ,Ουζμπε-

κιστάν, Κούβα Κολομβία κ.α. 
θα συμμετάσχουν σ ένα τε-
τραήμερο συνέδριο γύρω από 
τον τομέα εκτροφής μεταξο-
σκώληκα αλλά και μεταποίη-
σης και παραγωγής νήματος 
και υφάσματος από μετάξι.

Το τελευταίο συνέδριο δι-
εξήχθη το 2019 στο Βατούμ 
της Γεωργίας  και σήμερα τρία 
χρόνια μετα την πανδημία το 
αίτημα του Συλλόγου «Χρυ-
σαλλίδα» απέδωσε, να είναι 
το Σουφλί η πόλη που θα φι-
λοξενήσει τις εργασίες του.

«Μετα την επιλογή του 

Σουφλιου από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμού Τουρισμού έρχε-
ται το Συνέδριο Σηροτροφίας 
για την Βιομηχανική Αναγέν-
νηση του Σουφλιου» τόνισε 
ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κα-
λακικος.

«Ένα τέτοιο Συνέδριο 
στην πόλη του Σουφλιου το 
ισχυροποιεί στον Παγκόσμιο 
χάρτη της Σηροτροφίας και 
της Μεταξουργίας» τόνισε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Βασίλης Δελη-
σταμάτης επισημαίνοντας τις 
προθέσεις της περιφέρειας να 

αγκαλιάσει μια τέτοια διοργά-
νωση «δίνοντας ό,τι καλύτερο 
ώστε να έχουμε τ α καλύτερα 
αποτελέσματα.»

Η καρδιά του Μεταξιού θα 
χτυπά στην πλούσια σε ιστο-
ρία πόλη του Σουφλιου φέρ-
νοντας την παλαιά αίγλη και 
βοηθώντας στο να παραμείνει 
στον χάρτη των χωρών παρα-
γωγής ώστε τα επόμενα χρό-
νια να μιλάμε για αύξηση πα-
ραγωγής τόνισε ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Φίλων Μετά-
ξης «Χρυσαλλίδα» Γιώργος 
Τσακίρης προσκαλώντας κά-

θε ενδιαφερόμενο να συμμε-
τέχει στο συνέδριο κάνοντας 
την σχετική εγγραφή για την 
οποία θα υπάρχει μετά  από 
απόφαση εκπτωτική πολιτική.

Εκτός των εργασιών που 
θα γίνουν στο χώρο του Δη-
μοτικού Θεάτρου Σουφλιου 
στις ς25 Απριλίου είναι προ-
γραμματισμένη μια εκδρομή 
στην περιοχή του Κεντρικού 
Έβρου όπου υπάρχουν Με-
ταξουργεία και γενικά κάθε 
είδους επιχείρησή που ασχο-
λείται με την Σηροτροφία.

Στο Σουφλί επιστήμονες από όλο 
τον κόσμο για το 10ο Διεθνές 
Συνέδριο Σηροτροφίας

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ 
BACSA ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ ΘΑ 
ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΒΡΟΥ 24-27 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ     

«Η καρδιά του Μεταξιού θα χτυπά 
στην πλούσια σε ιστορία πόλη του 
Σουφλιου φέρνοντας την παλαιά αίγλη 
και βοηθώντας στο να παραμείνει στον 
χάρτη των χωρών παραγωγής ώστε τα 
επόμενα χρόνια να μιλάμε για αύξηση 
παραγωγής»

Από αριστερά ο κ. Δελησταμάτης, ο κ. Καλακίκος κι ο κ. Τσακίρης

Στα δύο τελευταία χρόνια 
σημαντικός αριθμός ευαισθη-
τοποιημένων κατοίκων της 
Αλεξανδρούπολης για το αστι-
κό πράσινο προσανατολίζεται 
στην αναγκαιότητα για ποσο-
τική και ποιοτική βελτίωση των 
δενδροστοιχιών και των πάρ-
κων της πόλης μας.

Η Οικολογική Εταιρεία Ν. 
Έβρου αποφάσισε την διορ-
γάνωση εθελοντικής δενδρο-
φύτευσης στο Δημοτικό πάρκο 
Αλτιναλμάζη.

Για τον σκοπό αυτό στη συ-
νάντηση που ακολούθησε με 
την δημοτική αρχή ο εκπρό-
σωπος του συλλόγου μας πρό-
τεινε

α)Την φύτευση δασικών 
δένδρων που απαντούν στην 
παραλιακή - λοφώδη περιοχή 
μας (Ευμεσογειακή ζώνη δα-

σικής βλάστησης)
β)Τη σύσταση μιας επιτρο-

πής για τα τεχνικά θέματα από 
εκπρόσωπο του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, της Οικολο-
γικής Εταιρείας Ν. Έβρου και 
του Δασαρχείου Αλεξανδρού-
πολης.

«Με βάση τα παραπάνω 
λειτουργήσαμε και καλούμε 
τους δημότες - που εκτιμούν 
ότι το αστικό πράσινο προσδι-
ορίζει τον τρόπο της ζωής μας 
και αναδεικνύει το πολιτιστικό 
επίπεδο μας - το Σάββατο 18 
Μαρτίου και ώρα 10 πμ σε εθε-

λοντική δενδροφύτευση στο 
δημοτικό πάρκο Αλτιναλμάζη 
(διασταύρωση οδών Γιαννού-
τσου - Γεωργιάδη απέναντι από 
το σούπερ μάρκετ Σκλαβενί-
τη)» αναφέρει η ανακοίνωση 
κάλεσμα 

Οικολογική Εταιρεία Ν. Έβρου: Κάλεσμα 
για δεντροφυτευση αυτό το Σάββατο 
Διοργάνωση 
εθελοντικής 
δενδροφύτευσης 
στο Δημοτικό πάρκο 
Αλτιναλμάζη

ΑΔΑ:6Χ9Π469ΗΞΤ-ΠΗΠ
Αλεξανδρούπολη, 16 - 03 

- 2023
Αρ. Πρωτ.: 355 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
01/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩ-

ΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣ-

ΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕ-

ΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο.Λ.Α. Α.Ε.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

CPV: 79710000-4 (Υπηρεσίες Ασφάλειας)

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης  Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/
φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας 
Ο.Λ.Α. Α.Ε.», με συνολικό προϋπολογισμό 200.000€, μη συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 01/2023 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-04-2023, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 16-03-2023 στη Διαδικτυακή 
Πύλη  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξο-
ντα Αριθμό: 187792, στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (www.ola-sa.gr)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου
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Την Παρασκευή 17 Μαρτί-
ου 2023 και ώρα 19:00, στην 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλί-
ου θα συνεδριάσει το Δημοτι-
κό Συμβούλιο του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων για τα 
παρακάτω θέματα:

Αιτήσεις - Ενημερώσεις
1. Έγκριση προγραμματι-

σμού προσλήψεων προσωπι-
κού τριών (3) Ναυαγοσωστών 
(Δ.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου 
με κάλυψη της δαπάνης υπό 

μορφή αντιτίμου για διάστημα 
οκτώ (8) μηνών στο Κολυμβη-
τήριο «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΙΧΑ-
ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ».

(Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)
2. Έγκριση πρόσληψης Κα-

θηγητών - Δασκάλων Μουσι-
κής και Εικαστικών τεχνών για 
τη διδακτική περίοδο 2023-
2024 με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου χρόνου 
(με μορφή αντιτίμου) διάρκειας 
εννέα (9) μηνών για το χρονι-
κό διάστημα από 1 Οκτωβρίου 
2023 έως 30 Ιουνίου 2024.

(Εισηγ. κ. Σιγλίδου Π.)
3. Έγκριση πρόσληψης 

υδρονομέων άρδευσης σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ. 
28.3/15-4-1957 για το έτος 

2023.
(Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)
4. 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 - Συ-
τμαλίδου Ελ.)

5. Έγκριση 1ης Τροποποί-
ησης Τεχνικού Προγράμματος 
Έτους 2023.

(Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
6. Έγκριση 1ης παράτασης 

του έργου: «Συντήρηση Πλα-
τείας Πέπλου».

(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
7. Έγκριση Πίνακα Οφει-

λών οικ. έτους 2022 του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης.

(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου - Συ-
τμαλίδου Ελ.)

8. Έγκριση 1ης Αναμόρφω-
σης Προϋπολογισμού οικ. έτους 

2023 του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης.

(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου - Συ-
τμαλίδου Ελ.)

9. Τροποποίηση της 
12/2023 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα «Αντικατά-
σταση εκπροσώπου του Δήμου 
και αναπληρωτή αυτού στη Γε-
νική Συνέλευση των Μετόχων 
της Εταιρείας "Δημοσυνεταιρι-
στική ΕΒΡΟΣ Α.Ε."».

(Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου)

10. Ορισμός Εκπροσώπου 
στην Επιτροπή Παραλαβής και 
καθορισμός τοποθεσίας για το-
ποθέτηση πινακίδων.

(Εισηγ. κ. Σεφεριάδης Σ.)

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Με 10 θέματα στην 
ημερήσια διάταξη 

Την αντίθεσή του με το νομοσχέ-
διο του Υπουργείου Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος που προβλέπει την 
Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Απο-
βλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και 
την διεύρυνση του αντικειμένου της 
με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών 
ύδατος, την διαχείριση αστικών απο-
βλήτων και την ενίσχυση της υδατικής 
πολιτικής, εκφράζει το Περιφερειακό 
Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος. 

Ένας ακόμη φορέας, με τον τρόπο 
αυτό, τάσσεται κατά του νομοσχεδίου 
που έχει προκαλέσει κύμα αντιδρά-
σεων σε όλη τη χώρα, καθώς θεω-
ρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για την 
ιδιωτικοποίηση του νερού, παρά το 
γεγονός ότι ο αρμόδιος Υπουργός 
Κώστας Σκρέκας αρνείται ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο.  Τοπικά, στο πλευρό των 
εργαζομένων της ΔΕΥΑΑ που έχουν 
ήδη πραγματοποιήσει κινητοποιήσεις 
και βρίσκονται σε στάση αναμονής, 
έχει σταθεί το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης με ομόφωνο ψή-
φισμά του, το Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο Έβρου, το τμήμα Έβρου της 
ΑΔΕΔΥ κ.ά.

Η ανακοίνωση του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου

«Το 1ο Περιφερειακό Τμήμα του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Της Ελ-
λάδας, εκφράζει την αντίθεσή του 
σχετικά με το πρόσφατο νομοσχέ-
διο που προβλέπει την Μετονομασία 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε 
Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέρ-

γειας και Υδάτων και την διεύρυνση 
του  αντικειμένου της με αρμοδιότη-
τες επί των υπηρεσιών ύδατος, την 
διαχείριση αστικών αποβλήτων και 
την ενίσχυση της υδατικής πολιτικής.

Ειδικότερα, στο άρθρο 7 του σχε-
δίου νόμου αναφέρεται ότι: «Ο έλεγ-
χος, η ρύθμιση και η εποπτεία της 
αγοράς ενέργειας, καθώς και ο έλεγ-
χος, η ρύθμιση και η εποπτεία θεμά-
των σχετικών με την παροχή υπηρε-
σιών ύδατος και διαχείρισης αστικών 
αποβλήτων, με την επιφύλαξη των  
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, ασκούνται  
από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, 
Ενέργειας και Υδάτων, η οποία απο-
τελεί την εθνική ρυθμιστική αρχή σε 
θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυ-
σικού αερίου, υπηρεσιών ύδατος και 
διαχείρισης αστικών αποβλήτων».

Με βάση τα παραπάνω επισημαί-
νουμε ότι δεν υφίσταται ανάγκη δη-
μιουργίας ανεξάρτητης ρυθμιστικής 
αρχής στο νερό καθώς δεν υπάρχει 
ανταγωνιστικό πλαίσιο. Με άλλα λό-
για δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά, την 
οποία πρέπει να εποπτεύσει, να ελέγ-
ξει και να ρυθμίσει για να τηρηθούν 
οι κανόνες ανταγωνισμού.

Επιπρόσθετα, η διαχείριση του νε-
ρού από τις ΔΕΥΑ γίνεται με γνώμονα 
το κοινωνικό συμφέρον (ως κοινωφε-
λείς και ανταποδοτικές επιχειρήσεις) 
και κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης 
της παροχής των υπηρεσιών ύδρευ-
σης υπονομεύει την έννοια του νερού 
ως δημόσιο αγαθό.

Η Τοπική Διοίκηση του 1ου Περι-
φερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε., ενα-

ντιώνεται σε κάθε προσπάθεια ιδιωτι-
κοποίησης του νερού και προασπίζει 
τον δημόσιο χαρακτήρα του».

«Όχι» και από το ΔΣ 
Ορεστιάδας

Ομόφωνα και κατηγορηματικά 
«όχι» είπε το δημοτικό συμβούλιο 
Ορεστιάδας στο νομοσχέδιο για τη 
διεύρυνση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας και την υπαγωγή σε αυ-
τήν και του νερού και των αποβλή-
των, όπως αναφέρει η ΕΡΤ Ορεστιά-
δας. Στο σύνολό τους οι παρατάξεις 
και οι σύμβουλοι που τοποθετήθη-
καν κατά τη συζήτηση του θέματος, 
τάχθηκαν με απόλυτο τρόπο ενάντια 
σε κάθε κυβερνητικό σχεδιασμό  ιδι-
ωτικοποίησης του νερού και ενάντια 
στις προτεινόμενες συγχωνεύσεις Δη-
μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης, προτάσσοντας, στον 
αντίποδα, την ενίσχυση των ΔΕΥΑ, 
τόσο οικονομικά όσο και στελεχια-
κά. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις σφο-
δρές αντιδράσεις που υπήρξαν από 
τους Ο. Τ. Α., τα δημοτικά συμβούλια, 
τα διοικητικά συμβούλια των ΔΕΥΑ, 

τους εργαζόμενους σε αυτές, από 
κόμματα αλλά και από μεγάλο αριθ-
μό φορέων, το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας ανέβαλε την ψή-
φιση του επίμαχου νομοσχεδίου και 
έχει ξεκινήσει επαφές με τους εκπρο-
σώπους της Αυτοδιοίκησης και των 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-
Αποχέτευσης, με σκοπό να γίνουν οι 
ζητούμενες διορθώσεις που θα δια-
σφαλίζουν με απόλυτο τρόπο ότι το 
νερό παραμένει «μονοπωλιακό» και 
δημόσιο αγαθό.   

Εν τω μεταξύ, της συνεδρίασης 
του δημοτικού συμβουλίου Ορεστι-
άδας και της συζήτησης του θέμα-
τος σε αυτήν, είχαν προηγηθεί και 
συναντήσεις δημοτικών παρατάξε-
ων με τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ 
Ορεστιάδας, από τους οποίους ενη-
μερώθηκαν για τις θέσεις τους αλλά 
και για τα προβλήματα και τα αιτήμα-
τα που προβάλλουν, για την εύρυθ-
μη λειτουργία των δημοτικών επι-
χειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης. 
Στη ΔΕΥΑΟ βρέθηκε αντιπροσωπεία 
της παράταξης «Δήμος Ορεστιάδας/
Τόπος να ΖΩ», με επικεφαλής τη Μα-

ρία Γκουγκουσκίδου, η οποία δήλωσε 
μετά τη συνάντηση με τους εργαζόμε-
νους, την κάθετη αντίθεσή της στην 
ιδιωτικοποίηση του νερού, τονίζοντας 
πως «το νερό είναι δημόσιο αγαθό και 
όχι εμπόρευμα για να βγάζουν κέρδη 
οι εταιρίες». 

Συνάντηση με τους εργαζόμενους 
της ΔΕΥΑΟ είχε και η «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση», που πραγματοποίησε και πα-
ράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από 
τα γραφεία της δημοτικής επιχείρη-
σης. “Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε 
ένα ακόμα “έγκλημα” στο πλαίσιο της 
απελευθέρωσης των αγαθών που δι-
καιούμαστε ως πολίτες αυτής της χώ-
ρας”, δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος 
της παράταξης, Κώστας Ζαλουφλής, 
μετά τη συνάντηση. Όσον αφορά τους 
ίδιους τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ, 
δηλώνουν ότι «παραμένουν σε εγρή-
γορση», αναμένοντας είτε την τροπο-
ποίηση συγκεκριμένων άρθρων του 
νομοσχεδίου, που θα διασφαλίζουν 
τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού, 
είτε την συνολική απόσυρσή του.

Κ.Η.

Και το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Θράκης κατά του ν/σ για την 
ιδιωτικοποίηση του νερού

«ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ»            

Ομόφωνο «όχι» στο ν/σ και από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ορεστιάδας 
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Οι Γεωπόνοι-Φυτοϋγειονομικοί και 
Ποιοτικοί ελεγκτές του Τμήματος Ποι-
οτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
προχώρησαν στη δέσμευση και ακο-
λούθως στην απόρριψη (μέσω επα-

ναποστολής ή καταστροφής) ακα-
τάλληλων προς εισαγωγή φορτίων, 
σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα, με-
τά από τακτικούς και έκτακτους ελέγ-
χους (βάσει Κοινοτικής και Εθνικής Νο-
μοθεσίας) που  πραγματοποίησαν στο 

Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κήπων, για 
το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 
έως 31/12/2022. 

Τα συγκεκριμένα φορτία είχαν προ-
ορισμό διάφορες χώρες της Ε.Ε και 
την Ελλάδα.

Έβρος: Stop σε λεμόνια από Τουρκία 
στο Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κήπων

ΗΤΑΝ “ΤΙΓΚΑ” ΣΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ    

Απορρίφθηκαν πάνω από 60 τόνοι μέσα σε ένα μήνα 

Το 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρού-
πολης -στο πλαίσιο δράσης που 
στόχο έχει αφενός να καλλιεργή-
σει μια στενή και εποικοδομητική 
συνεργασία του σχολείου με τους 
γονείς και κηδεμόνες των μαθη-
τών, κι αφετέρου να υποστηρίξει, 
μέσω σχετικής ενημέρωσης, την 
από κοινού αντιμετώπιση ζητη-
μάτων που απασχολούν γονείς 
και εκπαιδευτικούς αναφορικά με 
τους/τις εφήβους - διοργανώνει 
την 4η κατά σειρά ενημερωτική 
εκδήλωση με θέμα: ''10 κανόνες 
του Διαδικτύου''. 

Η ενημερωτική ημερίδα θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 
17/3/2023, και ώρα 18.00 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Γυ-

μνασίου Αλεξανδρούπολης. Ειση-
γητές θα είναι ο κύριος Εμμανου-
ήλ Σφακιανάκης (Αντιστράτηγος 
ε.α ΕΛΑΣ, Ιδρυτής και Πρόεδρος 
Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνο-
ασφάλειας (CSIi), Eιδικός Ερευ-
νητής- Αναλυτής Ηλεκτρονικών 
Εγκλημάτων, Ιδρυτής του τμή-
ματος Ηλεκτρονικής Δίωξης της 
ΕΛΑΣ, Yποψήφιος Διδάκτωρ Πλη-
ροφορικής στο Πανεπιστήμιο του 
Πειραιά) και η κυρία Kαλλιόπη Ιω-
άννου (Λέκτορας Εγκληματολογί-
ας και Εγκληματολογικής Ψυχο-
λογίας στο ICPS College και στο 
UCLAN University, Διευθύντρια 
Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνο-
ασφάλειας (CSIi)). 

Η ημερίδα απευθύνεται τόσο 
σε μαθητές, όσο και στους γο-
νείς & κηδεμόνες τους. Στο τέλος 
της παρουσίασης οι ομιλητές θα 
απαντήσουν σε απορίες που εν-
δεχομένως έχουν οι συμμετέχο-
ντες/ουσες.

Ενημερωτική ημερίδα 
στο 5ο Γυμνάσιο 
Αλεξανδρούπολης 

Ο Σύλλογος Μουσικών Εκπαιδευτι-
κών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
διοργανώνει συναυλία μουσικής δωμα-
τίου για κλαρινέτο και πιάνο το Σάββατο 
18 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00, στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ωδείου «Φα-
έθων» στην Αλεξανδρούπολη, με τον Γε-
ώργιο Καραγκούνη στο κλαρινέτο και τον 
Δωρόθεο Σωκράτους στο πιάνο. 

Στην συναυλία θα παρουσιαστούν ση-
μαντικά έργα μεγάλων μουσουργών, του 
C. Saint-Saëns, του F. Poulenc και του F. 
Draeseke.

Γεννημένος στην Κοζάνη το 1998, ο 
Γεώργιος Καραγκούνης ξεκίνησε τις μου-
σικές του σπουδές σε ηλικία έξι ετών, 
έχοντας λάβει μουσικά ερεθίσματα από 
το οικογενειακό του περιβάλλον. Σε ηλι-
κία δεκαέξι ετών ολοκλήρωσε τον κύ-
κλο σπουδών του στο Κλαρινέτο στο 
Νέο Ωδείο Κοζάνης. Υπήρξε μέλος της 
Φιλαρμονικής Μπάντας "Πανδώρα" του 
Δήμου Κοζάνης και της MOYSA (Συμ-
φωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης). Από το 2017 
μέχρι και σήμερα σπουδάζει  στο Πανε-
πιστήμιο Μουσικής και Χορού της Κο-
λωνίας στην τάξη του καθηγητή Ralph 
Manno με ειδίκευση στο κλαρινέτο. Το 
καλοκαίρι του 2021 απέκτησε το πτυχίο 
Bachelor of Music/Clarinet, συνεχίζοντας 
από τον Οκτώβρη του 2021 με μεταπτυχι-
ακές σπουδές, Master of Music/Clarinet. 

Κατά τη διάρκεια της μουσικής του 
σταδιοδρομίας έχει διακριθεί σε πλή-
θος μουσικών διαγωνισμών. Μεταξύ 
αυτών, διακρίθηκε με Α' Βραβείο στον 
10th International Competition Young 
Virtuosos στη Σόφια της Βουλγαρίας. 
Επίσης βραβεύθηκε με 3ο βραβείο στον 
International Competition for Flute and 
Clarinet 2019 στο Cluj της Ρουμανίας.  

Επίσης έχει μεγάλη εμπειρία στην μουσική 
δωματίου και στην ορχηστρική μουσική, 
έχοντας διατελέσει μέλος της MOYSA , 
G.Τ.Υ.Ο. (Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέ-
ων), Κ.Ο.Θ. , Κ.Ο.Α., ΕΛ.Σ.Ο.Ν.  και η Μ.Υ.Ο. 
(Ορχήστρα Νέων της Μεσογείου). Ως 
σολίστ έχει εμφανιστεί μία φορά με την 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στην 
Ελλάδα με το καρναβάλι της Βενετίας του 
Giampieri-Paganini, ενώ πιο πρόσφατα 
ερμήνευσε το Κοντσέρτο για Kλαρινέτο 
του W.A.Mozart με την Ορχήστρα του 
Μουσικού Πανεπιστημίου της Κολωνίας 
στο ιστορικό Stadthalle στην πόλη του 
Βούπερταλ. Το Rigoletto Fantasy του 
L. Bassi/Giampieri ηχογραφήθηκε για 
livestream από το ραδιοφωνικό κανάλι 
WDR 3 τον Οκτώβρη του 2019. 

Ο Δωρόθεος Σωκράτους γεννημένος 
στην Λάρνακα το 2000 ξεκίνησε σε ηλι-
κία 7 ετών ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και 
2 χρόνια αργότερα ξεκίνησε μαθήματα 
κλασικής κιθάρας. Από το 2014 μέχρι το 
2018, παρακολουθούσε μαθήματα πιά-
νου. Από τη νεαρή ηλικία των 16 ετών, 
κατέχει το δίπλωμα Licentiate in Piano 
Performance του Trinity College London 
(LTCL). Έχει λάβει μέρος σε συναυλίες 

και πολλές άλλες εκδηλώσεις σε Κύπρο, 
Ελλάδα, Αυστρία και Γερμανία. Επιπλέ-
ον, παρακολούθησε σεμινάρια, μαθήμα-
τα πιάνου και μουσικής δωματίου με την 
Κατερίνα και τη Γιάννα Πολυζωίδη στο 
πλαίσιο των "International Music days 
2016" στο Bad Leonfelden της Αυστρί-
ας, με τον Prof. Ralph Manno, με τον 
Prof. Gerald Hambitzer με τη Prof. Μα-
ρία Αντωνίου-Χειμωνίδου, με τον πιανίστα 
Nenad Lecic και με τον αδελφό του, Βα-
σίλη Σωκράτους. Παρακολούθησε μαθή-
ματα κλασικής κιθάρας, θεωρητικών και 
Αρμονίας στην τάξη της Αντζελίνας Ιωάν-
νου-Πετέβη. Διακρίθηκε στον Παγκύπριο 
Διαγωνισμό Κιθάρας για Νέους Κιθαρί-
στες «EGTA Cyprus» (European Guitar 
Teachers Association in Cyprus) λαμβά-
νοντας το 3ο και 1ο βραβείο το 2012 και 
το 2015 αντίστοιχα. Από τον Σεπτέμβριο 
του 2019 βρίσκεται στη Γερμανία, όπου 
φοιτά στο Μουσικό Πανεπιστήμιο Κολω-
νίας στην τάξη του Prof. Paulo Álvares 
με κατεύθυνση στα Μουσικοπαιδαγωγι-
κά. Έχει συμμετάσχει σε καλλιτεχνικά σε-
μινάρια, ερευνητικά εργαστήρια και επι-
στημονικές ημερίδες του Πανεπιστημίου.

Συναυλία Μουσικής Δωματίου 
για κλαρινέτο και πιάνο 

Το Σάββατο στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του 
Ωδείου Φαέθων στην 
Αλεξανδρούπολη

''10 κανόνες του 
Διαδικτύου"
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Την έγκριση του Κανονισμού Λει-
τουργίας για τη δημιουργία της δεύ-
τερης λαϊκής αγοράς του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης και τη χωροθέτησή 
στην οδό Καραολή & Δημητρίου απο-
φάσισε κατά πλειοψηφία η Οικονομι-
κή Επιτροπή, ενώ το θέμα θα συζη-
τηθεί για οριστική λήψη απόφασης 
στο Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμε-
νες ημέρες.

Η απόφαση για δημιουργία δεύτε-
ρης λαϊκής αγοράς προέκυψε μετά τη 
νομοθεσία που θεωρεί ως μη νόμιμες 
τις λαϊκές αγορές των παραγωγών, 
όπως είναι αυτή που λειτουργεί κάθε 
Σάββατο επί της οδού Εθνικής Αντί-
στασης στην Αλεξανδρούπολη. Σύμ-
φωνα με τα νέα δεδομένα, θα πρέπει 
στη συγκεκριμένη λαϊκή να συμμετέ-
χουν και έμποροι.

Για το θέμα έχει ανοίξει εδώ και 
αρκετούς μήνες συζήτηση, ενώ οι δύο 
κυρίαρχες τάσεις σχετικά με τη χωρο-
θέτηση, εκφράζεται από τη μία από 
τους παραγωγούς, που επιλέγουν να 
παραμείνουν στην οδό Εθνικής Αντί-
στασης και από την άλλη από τους 
εμπόρους, που παρωθούν τη λύση της 
Καραολή & Δημητρίου. Μέχρι στιγμής, 
η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής με από-
φασή της εγκρίνει τη λειτουργία της 
αγοράς στην Καραολή και Δημητρίου, 
ενώ με απόφασή της και η Οικονομική 
Επιτροπή συντάσσεται με τη συγκε-

κριμένη χωροθέτηση. Το θέμα ανα-
μένεται να συζητηθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, όπου 
θα παρουσιαστεί και η εναλλακτική 
πρόταση της μείζονος αντιπολίτευ-
σης, η οποία προτείνει τη λειτουργία 
της λαϊκής αγοράς στην οδό Εθνικής 
Αντίστασης με 350 θέσεις.

Χωροθέτηση επί της Καραολή 
& Δημητρίου

Ως βασικός χώρος διεξαγωγής της 
Λαϊκής Αγοράς ορίζεται το τμήμα της 
Καραολή και Δημητρίου, δυτικά της 
συμβολής των οδών Μακράς Γεφύ-
ρας και Καραολή, έως ανατολικά της 
συμβολής των οδών Κασσάνδρας κα 
Καραολή (και πάντως περίπου 40 μέ-
τρα ανατολικά από την Γ Πύλη Εισό-
δου – Εξόδου του Λιμένα).

Θα παραμείνουν ανοιχτά για τη δι-
έλευση πολιτών όλα τα σημεία που 
θα χρωματιστούν με κίτρινο χρώμα 
για τις ανάγκες διέλευσης πολιτών, 
σε ράμπες ΑμεΑ και εισόδους κατοι-
κιών, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι 
είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, 
να μην κωλύεται η προσέλευση των 
καταναλωτών και γενικά να επιτυγχά-
νεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

 Στον χώρο της νέας Δεύτερης Λα-
ϊκής Αγοράς οι θέσεις των πωλητών 
(παραγωγών και επαγγελματιών) θα 
έχουν κοινές διαστάσεις και θα ση-

μανθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης ως ακολούθως:

• Πλάτος θέσης (πρόσοψη) 2,00 
μέτρα.

• Βάθος θέσης επί του οδοστρώ-
ματος 3,00 μέτρα, μετρούμενα από το 
κράσπεδο του πεζοδρομίου έτσι ώστε 
να υφίσταται διάδρομος τουλάχιστον 
3,00 μέτρων μεταξύ των απέναντι 
πάγκων δεδομένου του πλάτους των 
9,50 μέτρων περίπου της οδού Καρα-
ολή και Δημητρίου.

• Κατ’ εξαίρεση και μόνο εφόσον 
κρίνεται ως βέλτιστη λύση για την 
λειτουργικότητα του χώρου της νέας 
Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς επιτρέπεται 
η απόκλιση από τις παραπάνω δια-
στάσεις κατά την διαγράμμιση περι-
ορισμένου αριθμού θέσεων.

• Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος πρό-
σοψης των πάγκων των πωλητών 
(παραγωγών & επαγγελματιών) δεν 
πρέπει να υπερβαίνει για τους Επαγ-
γελματίες τα 6 μέτρα & για τους Πα-

ραγωγούς τα  6 μέτρα.
Η Λαϊκή Αγορά θα διεξάγεται εβδο-

μαδιαίως, ημέρα Σάββατο, ενώ σε πε-
ρίπτωση επίσημης αργίας εθνικής ή 
τοπικής θα διεξάγεται την προηγού-
μενη εργάσιμη ημέρα.

Η κυκλοφορία και η στάθμευση 
των οχημάτων στο τμήμα της οδού  
Καραολή και Δημητρίου, δυτικά της 
συμβολής των οδών Μακράς Γεφύ-
ρας και Καραολή και Δημητρίου έως 
ανατολικά της συμβολής των οδών 
Κασσάνδρας και  Καραολή (και πά-
ντως περίπου 40 μέτρα ανατολικά 
από την Γ Πύλη Εισόδου – Εξόδου 
του Λιμένα) θα παύεται από τις 05:00 
πμ έως τις 16:30μμ της ημέρας διεξα-
γωγής της Λαϊκής Αγοράς. Θα τοπο-
θετηθούν σχετικές πινακίδες από τις 
υπηρεσίες του Δήμου.

Η νέα Δεύτερη Λαϊκή Αγορά του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης χωρίζεται 
σε δύο τομείς :

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΔΥΤΙΚΗ 

ΠΛΕΥΡΑ) πλησίον της συμβολής των 
οδών Μακράς Γεφύρας και   Καραο-
λή και Δημητρίου και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΕΙΔΗ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ) πλησίον 
της συμβολής των οδών Κασσάνδρας 
και Καραολή και Δημητρίου.

Η εναλλακτική πρόταση 
Λαμπάκη

Η εναλλακτική πρόταση της παρά-
ταξης Λαμπάκη ζητά την παραμονή 
της λαϊκής στην Εθνικής Αντίστασης 
με κάποιες μικρές αλλαγές. Αναφέ-
ρεται στο τμήμα της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως από την οδό 14ης Μα-
ΐου έως την οδό Άνδρου (χωρίς αυ-
τήν) συμπεριλαμβανομένου του τμή-
ματος της οδού Μαυρομιχάλη (μεταξύ 
της οδού Εθνικής Αντίστασης και Π. 
Κυρίλλου)  

Προβλέπει 175 θέσεις διατροφι-
κών προϊόντων  και 175 θέσεις για 
βιομηχανική είδη.
Κ.Η. 

Οικονομική Επιτροπή: Στην Καραολή 
& Δημητρίου η δεύτερη λαϊκή αγορά 
με 300 θέσεις

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ    

Να παραμείνει στην Εθνικής Αντίστασης 
προτείνει η παράταξη Λαμπάκη

Δυο Αστυνομικοί Σταθμοί 
Πλωτής Αστυνόμευσης ιδρύ-
ονται μετά από απόφαση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας στις Αστυνομικές Διευ-
θύνσεις Αλεξανδρούπολης και 
Ορεστιάδας, με αποστολή την 
εκτέλεση περιπολιών, ενεδρών, 
κατοπτεύσεων και επιχειρήσε-
ων με τη χρήση πλωτών μέσων 
εντός των ποταμών και λιμνών 
της ηπειρωτικής χώρας.

Σκοπός της λειτουργίας των 
σταθμών αυτών είναι:

α. Η πρόληψη και αποτροπή 
της παράνομης εισόδου αλλο-
δαπών στη χώρα από τα υδά-
τινα σύνορα, ο εντοπισμός  και 
η σύλληψη προσώπων που δι-
ευκολύνουν την παράνομη εί-

σοδο τους  καθώς και η πα-
ράδοσή τους στις αρμόδιες 
αστυνομικές Υπηρεσίες.

β. Η  επιτήρηση των λιμνών 
και ποταμών για την πρόληψη, 
αποτροπή και καταστολή κάθε 
παράνομης ενέργειας.  

γ. Η  κατόπτευση της παρό-
χθιας περιοχής δικαιοδοσίας 
τους και η διαβίβαση πληρο-
φοριών στις αρμόδιες χερσαί-
ες αστυνομικές Υπηρεσίες επί 
θεμάτων αστυνομικού ενδια-
φέροντος.

δ. Η συνδρομή τους  σε κά-
θε περίπτωση διακινδύνευσης 
ανθρώπινης ζωής, εντός των 
ορίων της τοπικής τους αρμο-
διότητας.

ε. Η συμβολή στο έργο της 

εθνικής και πολιτικής άμυνας 
της χώρας, καθώς και στο έργο 
των λοιπών Σωμάτων Ασφα-
λείας, σε σοβαρές και επεί-
γουσες περιπτώσεις, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος των αρμο-
δίων αρχών και εγκρίσεως του 
αρμόδιου Γενικού Επιθεωρητή 
Αστυνομίας.

Επιπλέον, το προσωπικό της 

Πλωτής Αστυνομίας συμμετέ-
χει σε κοινές επιχειρήσεις που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών οργα-
νισμών για την αντιμετώπιση 

της παράνομης μετανάστευσης 
στη χώρα μας.

Ως εκ τούτου ο Αστυνομι-
κός Σταθμός Πλωτής Αστυνό-
μευσης (Α.Σ.Π.Α.) Φερών, θα 
εδρεύει στη δημοτική ενότη-
τα Φερών του δήμου Αλεξαν-
δρούπολης της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου και θα υπά-
γεται διοικητικά στο Τμήμα 
Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) 
Φερών, της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Αλεξανδρούπολης.

Ο Αστυνομικός Σταθ-
μός Πλωτής Αστυνόμευσης 
(Α.Σ.Π.Α.) Ορεστιάδας, θα 
εδρεύει στη δημοτική ενότητα 
Χειμωνίου του δήμου Ορεστι-
άδας της Περιφερειακής Ενό-
τητας Έβρου και θα  υπάγεται 
διοικητικά στο Τμήμα Συνορι-
ακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Χειμω-
νίου , της Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Ορεστιάδας.

Πλωτοί Σταθμοί Αστυνόμευσης σε Φέρες και Χειμώνιο 
Ιδρύονται μετά από απόφαση του Αρχηγού 
της ΕΛ.ΑΣ. στις Αστυνομικές Διευθύνσεις 
Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας
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Του Γιώργου 
Πανταζίδη 

Με δύο ξεχωριστές συγκε-
ντρώσεις και πορείες αλλά 
και αρκετά κόσμο συνολικά, 
πραγματοποιήθηκε και στην 
Αλεξανδρούπολη η απεργια-
κή κινητοποίηση στο πλαίσιο 
της 24ωρης γενικής απεργίας 
που κήρυξαν ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ για 
το πολύνεκρο σιδηροδρομικό 
δυστύχημα στα Τεμπη. Οργα-
νώσεις, σωματεία, φορείς, φοι-
τητές, μαθητές πολίτες σε όλη 
την Ελλάδα έδωσαν «παρών» 
στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ζη-
τώντας απόδοση των ευθυ-
νών και απονομή δικαιοσύνης 
στους υπεύθυνους της εθνικής 
τραγωδίας. 

Στο Εργατικό Κέντρο Εβρου 
στην Αλεξανδρούπολη, ΕΚΕ, 
Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ, 
ΕΛΜΕ και άλλοι σύλλογοι, 
απαίτησαν «ασφαλείς δημό-
σιες μεταφορές και να πλη-
ρώσουν όσοι έχουν ευθύνη», 
ενώ ξεχώρισε η ομιλία της κας 
Καίτη Μακρή, εκπροσώπου του 
Πανελλήνιου Οργανισμού SOS 
Τροχαία Εγκλήματα και Μέλος 

ΔΣ International Road Victims 
Partnership. Η κα Μακρή με-
τέφερε το ψήφισμα συμπαρά-
στασης 42 χωρών που συμ-
μετείχαν στην 8η Παγκόσμια 
Συνάντηση των ΜΚΟ για την 
Οδική Ασφάλεια κ την υποστή-
ριξη Θυμάτων Τροχαίων. 

«Η οργή της παγκόσμιας 
κοινότητας οδικής ασφάλειας 
αντικατοπτρίζει την εθνική ορ-
γή για το θανατηφόρο δυστύ-
χημα στην Ελλάδα. Ως ΜΚΟ 
από όλο τον κόσμο, μαζί αυ-
τήν την εβδομάδα στην παγκό-
σμια συνάντηση που υπερα-
σπίζονται την οδική ασφάλεια, 
εκφράζουμε την αλληλεγγύη 
μας στο πένθος του ελληνικού 
λαού. Δυστυχώς αυτό ήταν 
αναμενόμενο τραγικό συμβάν 
λόγω της συνεχούς υποχρη-
ματοδότησης και υποβάθμισης 
του ελληνικού σιδηρόδρομου 
για χρόνια από το ελληνι-
κό κράτος, Αυτή η τραγωδία 
πρέπει να οδηγήσει σε ανα-
διοργάνωση ολόκληρων των 
ελληνικών μεταφορών με έμ-
φαση στην ασφαλή κινητικότη-
τα και μεταφορά, με επίκεντρο 

τον άνθρωπο. Οι καρδιές μας 
είναι με τις οικογένειες των 
θυμάτων» είπε διαβάζοντας 
το σχετικό ψήφισμα. 

Μεταξύ άλλων, στον χαι-
ρετισμό του, ο πρόεδρος του 
Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕ-
ΔΥ ΕΒρου κ. Παναγιώτης 
Τσίρτσης, σημείωσε ότι «μα-
κριά από κάθε πολιτική σκοπι-
μότητα οφείλουμε να αγωνι-
στούμε για να μην ξεχαστούν 
οι πραγματικοί υπαίτιοι αυτών 
των τραγωδιών που  δεν είναι 
άλλοι από τους πολιτικούς των 
κυβερνήσεων όλων των περι-

ηγούμενων ετών που έβαζαν 
πρώτα και πάνω από όλα το 
χρήμα του κεφαλαίου πάνω 
από όλα αδιαφορώντας για 
τον άνθρωπο και τις υπηρε-
σίες που παρέχονται. Χρέος 
όλων μας να μην πέφτουμε 
κάθε φορά στην παγίδα που 
μας στήνουν και να μην στρέ-
φεται μια κοινωνική ομάδα πά-
νω στην άλλη, να απαιτούμε 
σύγχρονες και αποτελεσμα-
τικές λύσεις στο κομμάτι και 
των μεταφορών». 

Ακολούθησε πορεία προς 
τον σιδηροδρομικό σταθμό, 

με τα μέλη του δικηγορικού 
συλλόγου Αλεξ/πολης να βρί-
σκονται στην κεφαλή της κρα-
τώντας πανό «δικαιοσύνη στα 
θύματα, ασφάλεια στις μετα-
φορές». 

Σημειώνεται ότι τα Μέλη 
του Δ.Σ.Αλεξανδρούπολης 
αποφάσισαν την αποχή από 
την άσκηση των καθηκόντων 
τους για χθες και Ζητούν:

- Την ταχεία και πλήρη δι-
ερεύνηση των αιτίων του δυ-
στυχήματος και την απόδοση 
των ευθυνών, όπου ανήκουν, 
ως ελάχιστη υποχρέωση της 

Δύο συγκεντρώσεις και πορείες, αρκετός ο κό  

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΟΥ 
ΚΗΡΥΞΑΝ ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΕΚΡΟ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ     

«Η τραγωδία δεν πρέπει να ξεχαστεί, 
οι υπεύθυνοι  να λογοδοτήσουν», 
«ασφαλείς μεταφορές για όλους» 
τα κυρίαρχα μηνύματα

Μαζική και δυναμική η δεύτερη πορεία που ξεκίνησε από το Δημαρχείο 

Από την πορεία Εργατικού κέντρο ΑΔΕΔΥ με      

Φοιτητές και νέοι έδιναν το ρυθμό
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Πολιτείας προς τα θύματα και 
τους συγγενείς αυτών. 

- Να εξασφαλισθεί άμεσα 

η ασφάλεια και η προστασία 
των πολιτών που χρησιμοποι-
ούν τα μέσα συγκοινωνιών κά-

θε είδους.
«Πρόκειται για ζήτημα εθνι-

κού και κοινωνικού ενδιαφέρο-

ντος, που μας αφορά όλους.
Κανείς δεν δικαιούται να 

μένει αμέτοχος μπροστά σε 

αυτή την τραγωδία.
Το οφείλουμε στα θύματα 

του δυστυχήματος και στις οι-
κογένειές τους αλλά και στην 
κοινωνία μας, που δεν μπορεί 
να ξαναβιώσει μία νέα τρα-
γωδία».

Συγκέντρωση στο 
Δημαρχείο

Λίγα μέτρα πιο μακριά, 
μπροστά στο Δημαρχείο έγι-
νε η συγκέντρωση και πορεία 
μελών εργατικών σωματεί-
ων, της Ένωσης Γονέων Αλε-
ξανδρούπολης, ενώ σημαντι-
κή ήταν η παρουσία – για μια 
ακόμη φορά – των Φοιτητών 
των σχολών της πόλης. «Αυ-
τό το έγκλημα δε θα ξεχαστεί, 
εμείς θα γίνουμε των νεκρών η 
φωνή. Τα αμφιθέατρά μας δε 
θα είναι το ίδιο» είπε εκπρό-
σωπος φοιτητών. 

Σε ομιλία του εκπρόσωπος 
των εργατικών σωματείων εί-
πε ότι «οι χιλιάδες λαού που 
κατακλύζουν όλες αυτές τις 
μέρες τους δρόμους όλης της 

χώρας αλλά και του Νομού, 
δείχνουν την οργή του λαού 
μας για το έγκλημα στα Τέμπη. 
Όλοι φωνάζουν «ΗΤΑΝ ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗ-
ΜΑ». Όλες αυτές τις μέρες οι 
εργαζόμενοι, ο λαός και η νε-
ολαία, οι μαθητές και οι φοι-
τητές με τον παλμό τους, μετέ-
τρεψαν τη θλίψη και την οργή 
σε αγώνα, σε φωνή, έγιναν η 
φωνή των νεκρών και έστει-
λαν την κυβερνητική προπα-
γάνδα περί «ανθρώπινου λά-
θους» στα σκουπίδια.

Διεκδικούμε τη ζωή που μας 
αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαι-
ώματα με βάση την εποχή μας, 
καλύτερο μέλλον για εμάς και 
τα παιδιά μας. Δεν φταίει η 
κακιά η (χ)ώρα! Φταίνε όσοι 
κυβέρνησαν και κυβερνούν τη 
Χώρα! Κυβερνήσεις και κράτος 
βάζουν στη ζυγαριά του κό-
στους- οφέλους τις ζωές μας 
για λογαριασμό των κερδών 
των επιχειρηματικών ομίλων». 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

 σμος στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης 

Στην κεφαλή της πορείας το πανό του Δικηγορικού Συλλόγου

     τη συμμετοχή, πολιτών, εκπαιδευτικών κ.α.

Την Κυριακή 19 Μαρτίου 
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
φιλοξενεί για πρώτη φορά 
τη διοργάνωση Open των 
Πανελληνίων αγώνων Μι-
κτών Μαχητικών Αθλημά-
των (ΜΜΑ), υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Ομοσπονδί-
ας Πάλης. 

Οι αγώνες θα πραγματο-
ποιηθούν στο κλειστό γυμνα-
στήριο «Μιχάλης Παρασκευ-
όπουλος» και αναμένεται να 
προσελκύσουν περισσότε-
ρους από 400 αθλητές. Μα-
ζί τους οι προπονητές, συνο-
δοί και γονείς, οι οποίοι θα 
έχουν την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν την Αλεξανδρούπολη 

και να βιώσουν τη θρακιώτικη 
φιλοξενία.

«Οι πανελλήνιοι αγώνες 
Μικτών Μαχητικών Αθλημά-
των έρχονται να προστεθούν 
σε μια σειρά αθλητικών διορ-
γανώσεων που έχει αναλάβει 

να φιλοξενήσει ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης για το επόμε-
νο χρονικό διάστημα, τοπο-
θετώντας τον τόπο μας στο 
επίκεντρο σπουδαίων διορ-
γανώσεων» αναφέρει η δη-
μοτική αρχή.

Την Κυριακή 
στο κλειστό 
γυμναστήριο 

* Από τις 22 Μαρτίου, επα-
νέρχονται τα σιδηροδρομι-
κά δρομολόγια στις γραμμές 
Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο 
και Αλεξανδρούπολη-Ξάνθη, 
όπως ανακοίνωσε ο μεταβα-
τικός υπουργός, αρμόδιος για 
τις μεταφορές και υποδομές, 
Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση 
του σιδηροδρόμου της χώρας, 
μετά από μεγάλο χρονικό διά-
στημα διακοπής των δρομο-
λογίων των τρένων, προκειμέ-
νου να γίνουν οι απαιτούμενες 
ενέργειες και να ληφθούν μέ-
τρα που θα εγγυώνται τη μέ-
γιστη δυνατή ασφάλεια. «Τα 
μέτρα αυτά συνιστούν μια με-
ταβατική απάντηση της πολι-

τείας στο τραγικό συμβάν, έτσι 
ώστε να αισθάνονται οι πολίτες 

πως το μέσο αυτό είναι ασφα-
λές για να μπορέσουν να το 
χρησιμοποιούν», ανέφερε, με-
ταξύ άλλων, ανακοινώνοντας 
τη σταδιακή επαναφορά των 
σιδηροδρομικών δρομολογίων, 
ο κ. Γεραπετρίτης. 

Επανέρχονται τα 
σιδηροδρομικά δρομολόγια 
στη Θράκη 

Από την ερχόμενη εβδομάδα στις 
γραμμές Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και 
Αλεξανδρούπολη-Ξάνθη

Πανελλήνιοι αγώνες Μικτών 
Μαχητικών Αθλημάτων στην 
Αλεξανδρούπολη 
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Ο
ι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν ανέκαθεν 
ότι ο πολιτισμός τους στηρίζεται κυ-
ρίως σε δύο αρχαίες κολόνες: Μία 
Ελληνική και μία Ρωμαϊκή.

Στο σχολείο μάθαμε ότι η Ευρώ-
πη είναι μία από τις πέντε ηπείρους. 

Αρχίζει από τον Ατλαντικό και τελειώνει στα Ουρά-
λια. Γι’ αυτό και ξεχωρίσαμε την Ευρωπαϊκή από την 
Ανατολική Ρωσία, την Ευρωπαϊκή από την Ασιατική 
Τουρκία, με μικρότερο μέρος τους στη Ευρώπη και 
το μεγαλύτερο στην Ασία.

Τι σημαίνουν όλα αυτά τα παραπάνω; Αν μη τι 
άλλο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες γίνονται 
δεκτές ολόκληρες και όχι κατά ένα τμήμα και μάλι-
στα μικρότερο, όπως συμβαίνει και με την Τουρκία. 
Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως είναι 
γεωγραφικά ελαστικότερη...

Ευρύτητα πνεύματος και ανεκτικότητας έχει δεί-
ξει ήδη και στο ποδόσφαιρο. Τουρκικές 
ομάδες συμμετέχουν σε Ευρωπαϊ-
κούς αγώνες χωρίς να διαμαρ-
τύρεται κανένας. Το ίδιο ισχύει 
και για το Ισραήλ. Τουρκία και 
Ισραήλ έχουν Ευρωπαϊκή 
ταυτότητα.

Μέχρι στιγμής τα μόνα... 
σημεία που ενώνουν την Ενω-
μένη Ευρώπη είναι το νόμισμα 
(το ευρώ) και η κοινή Οικονο-
μική πολιτική. Η ολοκλήρωση θα 
επέλθει όταν η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση θα αποκτήσει και τον δικό της 
στρατό.

***
Οι μύθοι και η ιστορία της χώ-

ρας μας είναι στενά δεμένα με το Αιγαίο Πέλαγος. 
Επί τριάντα αιώνες και πλέον η θάλασσα αυτή, ο 
πνεύμονας και η αρτηρία ζωής του Έθνους μας, εί-
ναι Ελληνική.

Γιατί διεκδικούν οι Τούρκοι με τόσο πάθος 
το Αιγαίο;

Η απάντηση είναι εύκολη. Τους τραβάει η οσμή 
του πετρελαίου, νομίζουν πως στην υφαλοκρηπίδα 
βρίσκεται θαμμένο το μαγικό λυχνάρι του Αλαντίν.

***
Πώς θα ανασάνουν η κοινωνία και η αγορά, αν 

δεν ανακάμψει η πραγματική οικονομία και δεν εμπε-
δωθεί η κοινωνική, οικονομική και η πολιτική στα-
θερότητα που χρειάζεται ο τόπος για να οδηγηθεί η 
χώρα μας στην έξοδο από την κρίση. Έτσι μόνο θα 
επέλθει η ανάκαμψη της οικονομίας και η ανακού-
φιση της κοινωνίας.

Τα προβλήματα είναι ασφυκτικά. Νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις στενάζουν από την υπερφορολόγηση.

Το κλειδί για την ανάπτυξη της χώρας μας, 
αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις, θα είναι 
η προσδοκώμενη ελάφρυνση των φόρων για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ρύθμιση των 
οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, σε 
συνδυασμό με την επιβεβλημένη διόρθωση των 
αδικιών σε χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά 
στρώματα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και 
σε συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων, πα-
ράλληλα με την προώθηση των προβλεπομένων 
μεταρρυθμίσεων και διορθωτικών αλλαγών.

***
Μια ζωή μπαίνει το «μαχαίρι στο κόκαλο», προκει-

μένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα κα-
θημερινά προβλήματα του πολίτη. Η εμπειρία έχει 
αποδείξει ότι όσοι νόμοι κι’ αν ψηφιστούν κι’ όσες 
ρυθμίσεις κι’ αν ληφθούν, δεν πρόκειται να δει ο πο-
λίτης καμία βελτίωση.

Νόμους έχουμε να «φάνε και οι κότες», αλλά 
δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Πρέπει να παίρ-
νονται τα απαραίτητα μέτρα όσο σκληρά κι’ αν 
είναι αυτά, όσο πολιτικό κόστος κι’ αν έχουν. 
Δεν εξυγιαίνεται η Ψωροκώσταινα αν δεν πα-
ραμερισθούν τα πολιτικά οφέλη. Είμαι σίγου-

ρος πως και η πλειοψηφία του Ελληνικού λαού 
θα είναι σύμφωνη με τέτοια εξέλιξη, όταν όλα 
γίνονται με αξιοκρατικούς όρους και με αντι-
κειμενικά κριτήρια. Οι όποιες αντιδράσεις θα 
προέλθουν μόνο από τους βολεμένους. Αυτοί 
που τόσα χρόνια έχουν μάθει στο καθισιό και 
στις αναπαυτικές καρέκλες αδιαφορώντας για 
τους άλλους τους πολίτες που θα έπρεπε κανο-
νικά κι’ αυτοί να συμφωνούσαν μαζί μου: «Το 
μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο...» και να μην 
εθελοτυφλούν... Αν και για να αλλάξει αυτός 
ο τόπος, χρειάζεται να αλλάξουμε πρώτα εμείς.

***
Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας είναι το 
Ελληνοελληνικό, που ο ένας δουλεύει τον άλ-

λον...
Βιώνουμε την «πολιτική νηστεία», που ο Ελλη-

νικός λαός δε φταίει σε τίποτα. Μπρος... γκρεμός 
και πίσω... μέτρα!

Ο κόμπος έχει ήδη φτάσει στο χτένι και ανα-
ζητούμε σανίδα σωτηρίας, πελαγοδρομώντας 
χωρίς πυξίδα.

Είναι τελικά όλοι οι Έλληνες ίσοι απέ-
ναντι στο νόμο ή τελικά οι 300 της Βο-
υ-λής είναι περισσότερο ίσοι από τους 
υπόλοιπους πολίτες;

Όσο θα κουκουλώνουμε τα προβλήματα 
και θα ενισχύουμε την ατιμωρησία, η χώρα 

μας θα δυσφημείται διεθνώς.
Δε μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον των 

νέων μας πάνω στη δυστυχία.
Ακριβή η χώρα μας ακόμη και στην οικο-

νομική κρίση.
Όσο αντιφατικό κι’ αν φαντάζει για την πλει-

ονότητα των Ελλήνων των οποίων τα εισοδή-
ματα έχουν συρρικνωθεί δραματικά, η χώρα μας πα-
ραμένει μια από τις ακριβότερες χώρες του κόσμου.

***
Έχουμε δημοκρατία. Και σε μια δημοκρατική χώ-

ρα, στο όνομα της «προστασίας του πολίτη», οι 
πολίτες δεν αφήνονται στο έλεος του Θεού απρο-
στάτευτοι από τα οργανωμένα συμφέροντα, από 
τις συντεχνίες, από τους αναρχικούς που καίνε και 
λεηλατούν περιουσίες και καταστήματα. Πρέπει να 
αντιμετωπίζονται οι οργανωμένες ταραχές. Η αστυ-
νομία να πραγματοποιεί συλλήψεις και να καταδι-
κάζονται οι αυτουργοί αυτών των σοβαρών επεισο-
δίων. Έτσι, σίγουρα και θα λέμε ότι η δημοκρατία 
νίκησε... Έλα όμως, με την υπάρχουσα νομοθεσία 
μας, αυτοί οι «γνωστοί-άγνωστοι», που καίνε και 
καταστρέφουν κατά βούληση περιουσίες πολιτών, 
δεν συλλαμβάνονται και γίνονται ηρώστρατοι... 
Την πληρώνουν τελικά οι αθώοι πολίτες στο βαν-
δαλισμό και το χουλιγκανισμό.

Τώρα θα μου πείτε: Ποιός κυβερνά σήμερα; Σίγου-
ρα και απαντώ: Η... Δημοκρατία, που αφορά πρωτί-
στως την κοινωνία των ήσυχων πολιτών, μα και των 
«δικαιωμάτων» των αναρχικών, που θα πρέπει οι 
αρμόδιοι υπεύθυνοι, σωστά να πολυνοιάζονται και 
γι’ αυτούς, που μέσα από το φάσμα της ανεργίας, 
χωρίς οιαδήποτε προοπτική στη ζωή τους, δημιουρ-
γούν τέτοιου είδους επεισόδια.

***
Βρισκόμαστε μπροστά ενός πολέμου, που μετά το 

τέλος του, κανείς δε μπορεί να φανταστεί πώς θα 
είναι ο κόσμος αύριο...

Η ανθρωπότητα στο απόσπασμα, ύστερα από 
τις ανυπέρβλητες δυνάμεις, «προστάτες» των 
υπανάπτυκτων λαών, επιβάλλουν τη μόνη λύ-
ση για την «ειρήνη» στον κόσμο τον πόλεμο.

Ο καρπός της ειρήνης είναι η νεολαία και συγ-
χρόνως το πρώτο θύμα του πολέμου και κατά τον 
Τζον Κένεντι: Είναι καιρός η ανθρωπότητα να θέσει 
τέρμα στον πόλεμο, αλλιώς ο πόλεμος θα τερματί-
σει το ανθρώπινο γένος.

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διδυμότειχο 3-3-23
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1314
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                             
Ο Δήμος Διδυμοτείχου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣ-
ΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022», προϋπολογισμού 
100.000,00 € με το Φ.Π.Α.

1.Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Διδυμοτείχου Είδος αναθέτουσας αρχής: 

Ο.Τ.Α. Οδός: Bασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ.Κωδ.: 68300
Τηλ.: 2553350637
Telefax: 2553024424
E-mail: n.zarkadis@didymoteicho.gr Ι
στοσελίδα :www.didymoteicho.gr
2.Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-

σβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον   ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, κα-
θώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.didymoteicho.gr.

3.Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Δικαίωμα   συμμετοχής   έχουν   φυσικά   ή   νομικά   πρόσωπα,   ή   

ενώσεις   αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με 
προϋπολογισμό 80.645,16 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) και που είναι εγκατεστημένα σε:

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των 
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19

  και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι-

μένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η 
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μη-
τρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 4.Προθεσμία εκτέλεσης έργου: ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την υπο-
γραφή της σύμβασης

5.Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

6.Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

7.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η

    24/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
     Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προ-

σφορών ορίζεται η
     28/04/2023, ημέρα. Παρασκευή  και ώρα 12:00 π.μ.
8.Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενερ-

γηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν δεν έχει υποβληθεί 
καμία προσφορά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινο-
ποιείται ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες, πέντε (5) τουλάχιστον ερ-
γάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στον ελεύθερα 
προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.

9.Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.612,90 € χρό-
νου ισχύος δέκα (10) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.

10.Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμ-
μετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρε-
ώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

11.Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών.

12.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13.Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τον K.A.: 30.7331.05 

με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»,  ΚΑΠ 
Επενδυτικών δαπανών Δήμου Διδυμοτείχου έτους 2022  100.000,00€ 
για τα έτη 2022 & 2023 (πολυετής δέσμευση).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της 75/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 
Θέμα« Έγκριση κανονισμού διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων 

για αστικούς κήπους  »
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενέκρινε «ΟΜΟ-

ΦΩΝΑ» (ΨΕΟΩΩΨΟ-13Ε) τον κανονισμό διαχείρισης κοινόχρηστων χώ-
ρων για αστικούς κήπους, του οποίου αντικείμενο είναι η ρύθμιση των 
κριτηρίων και των διαδικασιών  για την παραχώρηση χρησιδανείου για 
τη χρήση κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης για έργα «Αστικών Κήπων» (ΑΚ), σε μη κερδοσκοπικούς συλλόγους 
και έχει, ως στόχο, την προώθηση της δυναμικής της περιοχής, την ανά-
πτυξη της δυναμικής κοινότητας, την προώθηση ορθών πρακτικών ορ-
γάνωσης  και διαχείρισης χώρου και λαχανικών, κ.α.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολη
Ζαμπούκης Ιωάννης

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ1381/10-03-2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 
(ΦΕΚ 45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς 
εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτρο-
πή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις 
(σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο πα-
ράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσε-
ων και της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της 
Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας: Συγκρότημα δυο αιολικών σταθμών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 6,6MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6,0MW στις θέσεις «ΜΥΤΑΚΑΣ 1» και 
«ΜΥΤΑΚΑΣ 2» και συνοδά έργα βελτίωσης οδοποιίας, πρόσβασης και 
ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΙΟΛΙΚΑ ΈΒΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 

απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 
10-03-2023 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 10-04-2023.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙ-
ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ.

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2210841025).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τηλ. 25513 - 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

Κομοτηνή 10-03-2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 ΑΔΑ;ΨΛΧΩΩ9Τ-ΠΡ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Διδυμότειχο 3-3-23
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ   Αρ. Πρωτ. : 1317
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                             
     Ο Δήμος Διδυμοτείχου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022», προϋπολογισμού 100.000,00 
€ με το Φ.Π.Α.

1.Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Διδυμοτείχου Είδος αναθέτουσας αρχής: 

Ο.Τ.Α. Οδός: Bασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ.Κωδ.: 68300
Τηλ.: 2553350637
Telefax: 2553024424
E-mail: n.zarkadis@didymoteicho.gr Ιστοσελίδα :www.didymoteicho.gr
2.Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-

σβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον   ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, κα-
θώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.didymoteicho.gr.

3.Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Δικαίωμα   συμμετοχής   έχουν   φυσικά   ή   νομικά   πρόσωπα,   ή   

ενώσεις   αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋ-
πολογισμό 80.645,16 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
και που είναι εγκατεστημένα σε:

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των 
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19

  και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για 
την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 4.Προθεσμία εκτέλεσης έργου: ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την υπογρα-
φή της σύμβασης

5.Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

6.Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

7.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η

    24/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφο-

ρών ορίζεται η
     28/04/2023, ημέρα. Παρασκευή  και ώρα 12:00 π.μ.
8.Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενερ-

γηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν δεν έχει υποβλη-
θεί καμία προσφορά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η αποσφράγιση και 
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποι-
είται ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο 
χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή 
η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί 
να ορισθεί και νέα ημερομηνία.

9.Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτεί-
ται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους 
όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.612,90 € χρόνου ισχύ-
ος δέκα (10) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών.

10.Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμε-
τοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
11.Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-

σμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών.
12.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13.Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τον K.A.: 30.7331.05 

με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»,  ΚΑΠ 
Επενδυτικών δαπανών Δήμου Διδυμοτείχου έτους 2022  100.000,00€ 
για τα έτη 2022 & 2023 (πολυετής δέσμευση).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 9ΩΓΧΩ9Τ-ΟΓ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Διδυμότειχο 3-3-23
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ   Αρ. Πρωτ. : 1313 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                             
Ο Δήμος Διδυμοτείχου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες προ-
σαρμογής Παιδικών Σταθμών (Α',Β', Μεταξάδων) και Βρεφονηπι-
ακού Σταθμού ΚΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ στο Π/Δ 99/17», 
προϋπολογισμού 200.000,00 € με το Φ.Π.Α.

1.Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Διδυμοτείχου Είδος αναθέτουσας αρχής: 

Ο.Τ.Α. Οδός: Bασ. Γεωργίου & Ορφέως 
Ταχ.Κωδ.: 68300
Τηλ.: 2553350637
E-mail: n.zarkadis@didymoteicho.gr Ιστοσελίδα :www.didymoteicho.gr
2.Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-

σβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον   ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, κα-
θώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.didymoteicho.gr.

3.Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Δικαίωμα   συμμετοχής   έχουν   φυσικά   ή   νομικά   πρόσωπα,   ή   

ενώσεις   αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋ-
πολογισμό 93.591,42 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ) με προϋπολογισμό 64.493,89 € (δαπάνη 
εργασιών, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που είναι εγκατεστημένα σε:

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των 
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19

  και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για 
την ένωση (πχ κοινοπραξία).

4.Προθεσμία εκτέλεσης έργου: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες από την υπογρα-
φή της σύμβασης

5.Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016.

7.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η

    24/04/2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ.
   Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφο-

ρών ορίζεται η
   28/04/2023, ημέρα. Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.
8.Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενερ-

γηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν δεν έχει υποβλη-
θεί καμία προσφορά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η αποσφράγιση και 
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποι-
είται ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο 
χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή 
η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί 
να ορισθεί και νέα ημερομηνία.

9.Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους 
της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμ-
μετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 3.225,80 € χρόνου ισχύος δέκα (10) 
μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

10.Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμε-
τοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

11.Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών.

12.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13.Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΚΚΠΑ από ιδί-

ους πόρους και από το πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των 
Νομικών προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών 
βρεφικών, παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών και παιδικού Μεταξάδων 
στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (αρ.πρωτ. 41951/31-5-2016 απόφαση 
ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της 74/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 
Θέμα: « Τροποποίηση της 320/2016 απόφασης του Δημοτι-

κού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας «ΒΙΟΑΓΡΟΥ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης»  ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενέκρινε «ΟΜΟ-
ΦΩΝΑ» (91Ε5ΩΨΟ-ΠΧ5) τον Κανονισμό Λειτουργίας «ΒΙΟΑΓΡΟΥ» του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης», του οποίου η δράση  απευθύνεται στους πο-
λίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης με καθαρά κοινωνικά και φιλοπε-
ριβαλλοντικά κριτήρια. Οι δραστηριότητες είναι εντατικά συμμετοχικές 
και  μεταμορφώνουν το χώρο σε υπαίθριο εργαστήρι παραγωγής ειδών 
πρώτης ανάγκης για κάθε ηλικία και για διαφορετικές προτιμήσεις. Θα 
εγκαθίστανται συνταξιούχοι της πόλης, άνεργοι, πολίτες με χαμηλά ει-
σοδήματα και οικογένειες μελών ΑΜΕΑ. Στον Κανονισμό, εμπεριέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τη Δομή, το Σκοπό, τις Υποχρεώσεις του Δήμου 
και των Δικαιούχων, τη χρονική διάρκεια εγκατάστασης δικαιούχων κ.α. 
Με την  έγκρισή  του, παύει η ισχύς της 320/2016 Α.Δ.Σ.

 Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
Ζαμπούκης Ιωάννης
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.71)

9 2 5 1 3 4 6 7 8
8 6 4 7 2 9 5 3 1
3 1 7 6 8 5 9 4 2
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Είναι μια παρέα από τέσσερις φοιτητές, που σπου-
δάζουν Πληροφορική. Μια Παρασκευή πρωί, αφού 
έδωσαν τις εξετάσεις τους σε ένα μάθημα και έγρα-
ψαν πολύ καλά, μαζεύτηκαν στη συνέχεια στο σπίτι 
του ενός, προκειμένου να οργανωθούν για το Σαβ-
βατοκύριακο που πλησίαζε.

Τη Δευτέρα το πρωί έδιναν εξετάσεις σε ένα εύκο-
λο μάθημα, που ήθελε μόνο 2-3 ώρες διάβασμα. Έτσι, 
έπεσε η ιδέα: «Ρε παιδιά, δεν κάνουμε μια απόδρα-
ση προς Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο να βρού-
με εκείνη την κοπέλα που γνωρίσαμε…; Θα είναι και 
άλλες φίλες της στην παρέα, καλά θα περάσουμε».

Δεν το σκέφτηκαν και πολύ και σε μία ώρα είχανε 
γίνει κιόλας όλες οι αναγκαίες κινήσεις και η τετράδα 
ταξίδευε με νοικιασμένο αμάξι για τη Θεσσαλονίκη. 
Στη Θεσσαλονίκη όντως πέρασαν πολύ καλά.

Για κακή τους τύχη, όμως, αντί να ξυπνήσουν κα-
τά τις 6:00 τη Δευτέρα και να επιστρέψουν, για να 
είναι στην ώρα τους στις εξετάσεις, ξύπνησαν το με-
σημέρι. Τι θα έκαναν τώρα με το μάθημα; Στο δρόμο 
προσπαθούσαν να σκεφτούν τι να πουν στον καθη-
γητή. Αποφάσισαν, λοιπόν, να πουν ένα ψέμα αλλά 
με αρκετή δόση αλήθειας για να γίνουν πιστευτοί. 
Και οι τέσσερις συμφώνησαν να πουν ότι πήγανε 
στη Θεσσαλονίκη σε συγγενείς και ενώ ξεκίνησαν 
τη Δευτέρα πρωί πρωί για το Πανεπιστήμιο, τους 
έπιασε λάστιχο στο δρόμο και δεν είχανε ρεζέρβα. 
κ.λπ. κ.λπ. Έτσι κι έγινε!

Ο καθηγητής τούς άκουσε με προσοχή και επειδή 
ήταν καλοί φοιτητές, δέχτηκε να δώσουν μόνοι τους 
την Τρίτη το πρωί το μάθημα. Δεν υπήρχε, όμως, δια-
θέσιμη αίθουσα και έτσι ο καθηγητής τούς έβαλε σε 
τέσσερα ξεχωριστά γραφεία, τον καθένα μόνο του.

Βέβαια, αυτό καθόλου δεν τους ένοιαζε, αφού και 
οι τέσσερις ήταν καλά διαβασμένοι.

Σε λίγο μοίρασε και τα θέματα. Ήταν μόνο δύο. 
Το πρώτο, που έπιανε 5 μονάδες στις 100, ήταν ένα 
πανεύκολο θέμα θεωρίας από την εισαγωγή, που 
το ήξεραν νεράκι και κανείς τους δεν δυσκολεύτηκε 
και το απαντήσει.

Το δεύτερο όμως θέμα, που θα έπιανε τα υπόλοιπα 
95 στα 100, ήταν μία ερώτηση μόνο: Ποιο λάστιχο;

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Δεν είναι μοντέρνος.
8. Δεν πρέπει να μένει ανεκπλήρωτο.
9. Παλιός μετρ του σκακιού.
10. Άγγλων "Ρ".
11. Φιγούρα της τράπουλας.
13. Λαχείο, κλήρος.
15. Κεντρικά στην… τιμή.
16. Ηφαίστειο της Ιαπωνίας.
18. Ορεινός όγκος των ελβετικών Άλπεων.
20. Ο μισθωτός βοσκός.
26. Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
28. Ασάλευτα, ακίνητα (αρχ.).
29. Σ' αυτή… το ρίχνει ο καλοφαγάς.
30. Της Γης θεωρούνταν… οι Δελφοί.
32. Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
33. Παλιός πρόεδρος της Αιγύπτου.
35. Υποθετικός σύνδεσμος.
36. Μεγάλος κλασικός συνθέτης.
38. Συκοφάντης τα… βάζει.
40. Η πρόθεση της… αναπαραγωγής.
41. Εισπνοή και εκπνοή αέρα.
43. Γαλλικό άρθρο.
45. Λευκό μαλακό τυρί.
47. Φίλη του Ηρακλή.
49. Με τη μύτη την αντιλαμβανόμαστε.
50. Ο άρχοντας των πονηρών πνευμάτων.

-- Συστατικά --
--Για το terrine--

• 150 γρ. νερό
• 70 γρ. ζάχαρη
• 2 κ.σ. κακάο
• 450 γρ. κουβερτούρα
• 150 γρ. βούτυρο
• 75 γρ. καρύδια, σπασμένα

--Για τη σάλτσα βανίλιας--
• 2 στικ φρέσκια βανίλια
• 150 γρ. γάλα
• 300 γρ. κρέμα γάλακτος
• 6 κρόκοι
• 120 γρ. ζάχαρη

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, βάζουμε το νερό με τη ζάχαρη σε 

ένα κατσαρολάκι και το βράζουμε μέχρι να 
λιώσει καλά η ζάχαρη.

• Προσθέτουμε την κουβερτούρα, το κακάο 
και το βούτυρο.

• Χαμηλώνουμε τη φωτιά ανακατεύοντας 
συνέχεια, μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο 
μείγμα.

• Ρίχνουμε και τα καρύδια αφού τα έχουμε 

σπάσει σε κομματάκια.
• Στη συνέχεια, βάζουμε το μείγμα σοκολά-

τας σε μια μακρόστενη φόρμα του κέικ, 
αφού πρώτα τη στρώσουμε με μια διαφανή 
μεμβράνη.

• Αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο γιο αρκε-
τές ώρες (το λιγότερο 3), μέχρι να πήξει.

• Έπειτα, το αναποδογυρίζουμε προσεκτικά 
σε ένα πιάτο ή ένα ξύλο κοπής, αφαιρού-
με τη μεμβράνη και κόβουμε το γλυκό σε 
φέτες.

• Κατόπιν για να φτιάξουμε τη σάλτσα βανί-
λιας, βράζουμε το γάλα μαζί με την κρέμα 
γάλακτος σε μια κατσαρόλα.

• Σε ένα μπολ χτυπάμε καλά τους κρόκους 
με τη ζάχαρη και τη βανίλια μέχρι να 
ασπρίσουν.

• Το ρίχνουμε στο γάλα που βράζει και βγά-
ζουμε την κατσαρόλα από το μάτι ανακα-
τεύοντας συνεχεία.

• Κατόπιν χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στο 
ελάχιστο, ξαναβάζουμε την κατσαρόλα στο 
μάτι και συνεχίσουμε το ανακάτεμα μέχρι 
να δέσει η σάλτσα (περίπου 5 λεπτά).

• Τέλος, βάζουμε τη σάλτσα στο ψυγείο και 
την αφήνουμε μέχρι να κρυώσει καλά.

• Το terrine είναι έτοιμο.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Απολαυστικό terrine σοκολάτας με σάλτσα βανίλια

Κάθετα
1. Το εικονιζόμενο φυτό.
2. Κάρτες που λένε το… μέλλον.
3. Σύμφωνο του αγγλικού αλφάβητου.
4. Λεγόταν ο Λοΐζος.
5. Έργο του Χιου Λέοναρντ.
6. Ο οικονομικός διαχειριστής.
7. Αρχαία εύφορη χώρα της Ασίας.
12. Σκαπάνη χωρίς διχάλα.
14. … Μπούλμπα: ήρωας του Γκόγκολ.
17. Απέχθεια προς κάποιον.
19. Μυθική γυναικεία πολεμική φυλή.
21. Όρυγμα, χαντάκι.
22. Προκύπτουν συγκρινόμενα.
23. Ονομασία του κασσίτερου.
24. Πολύ ζεστά πουλόβερ.
25. Το όνομα του ηθοποιού και συγγραφέα 
Γκιτρί.
27. Φημισμένος ο πίνακάς του "Ολυμπία".
29. Λεπτό στη μέση.
31. Προϊόν επεξεργασίας της ζάχαρης.
34. Τμήμα της Ινδοκίνας.
37. … Μπιτς: η αμερικάνικη Ριβιέρα.
39. Θεά της μυθολογίας μας.
42. Λοχ…: λίμνη της Σκοτίας.
44. Παλιά, σιδηροδρομικά αρχικά.
46. Ασύμφωνη… λέξη.
48. Υπέρτατο ο Θεός.
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Έρχεται σε Πανελλήνια 
Πρεμιέρα η γυρισμένη στον 
Έβρο Ιστορική ταινία, «Πέντε: 
Το Ολοκαύτωμα της Σαμοθρά-
κης» του Εβρίτη Βασίλη Τσικά-
ρα (Έξοδος 1826, Πολιορκία) 
με τους Μανού Μπένετ, Γιάν-
νη Αϊβάζη, Βύρωνα Κολάση, 
Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Δημή-
τρη Παπαδόπουλο, Παναγιώτη 
Καρμάτη, Μανώλη Σαββίδη, 
Αντώνη Σιώπκα, Κωνσταντίνο 
Καραθωμά, Σπύρο Μπιμπίλα, 
Κωνσταντίνα Μυλωνά, Κων-
σταντίνο Λάγκο, Χρύσα Κο-
ντογιώργου, Λευτέρη Δημη-
ρόπουλο, Γεράσιμο Σοφιανό, 
Νίκο Πολοζιάνη, Γεωργία Μπι-
τάκου, Πέτρο Πέτρου, Σταύ-
ρο Δουκουζγιάννη, Χριστίνα 
Πιερή, Γιάννη Περδίκη, Δάνη 
Νικολαΐδη, Σταύρο Παρχαρί-
δη, Δημήτρη Τσιλινίκο, Βασίλη 
Τελίδη, Αριστείδη Σιναπίδη, Γιάννη Λαζαρίδη, 
Στέργιο Κωνσταντζίκη, Πέτρο Ίμβριο & Λεω-
νίδα Καλφαγιάννη...

Υπόθεση: Ο Μιχάλης και η Μυρσίνη, δυο 
νέα παιδιά, ετοιμάζονται να κάνουν το σπι-
τικό τους έχοντας όνειρα για μια ειρηνική 
και όμορφη ζωή. Την ίδια στιγμή, οι 5 δημο-
γέροντες της Σαμοθράκης αποφασίζουν να 
διώξουν τον Τούρκο φοροεισπράκτορα του 
νησιού και να συνταχθούν στο επαναστατικό 
κλίμα της εποχής. Ακολουθούν 3 μήνες ειρή-
νης, ωστόσο το νησί προετοιμάζεται για το 
ενδεχόμενο σύγκρουσης. Έτσι δημιουργείται 

μια ομάδα ανθρώπων που κινεί τα νήματα, 
με τη συμμετοχή των 5 δημογερόντων, της 
οικογένειας Βισβίζη, ενός οπλαρχηγού από 
τη Σάμο κι ενός μυστηριώδη ξένου άντρα με 
το όνομα Αράν. Στα τέλη Αυγούστου, η Σα-
μοθράκη κυκλώνεται από τουρκικά πλοία. Ο 
καθένας από τους ήρωες θα βρεθεί αντιμέ-
τωπος με το κακό που έρχεται. Ο μεγάλος 
αγώνας για επιβίωση ξεκινά…

Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη: 19:15, 
Παρασκευή: 21:00, 
Σάββατο, Τρίτη: 22:00.

Μαζί μας το Θρίλερ, 
«Scream VI» των Ματ Μπετι-
νέλι-Όλπιν & Τάιλερ Τζίλετ (Ο 
Ερχομός του Διαβόλου, Είσαι 
Έτοιμος;, Scream) με τους Με-
λίσα Μπαρέρα, Κούρτνεϊ Κοξ, 
Τζένα Ορτέγκα, Τζάσμιν Σαβόυ 
Μπράουν, Μέισον Γκούντινγκ,  
Χέιντεν Πανετιέρ, Τζακ Τσά-
μπιον, Χένρι Τζέρνι, Λιάνα Λι-
μπεράτο, Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ, 
Ντέβιν Νεκόντα, Τόνι Ρεβολό-
ρι, Τζος Σεγκάρα & Σαμάρα 
Γουίβινγκ...

Υπόθεση: Σε συνέχεια των 
φόνων του Ghostface, οι τέσ-
σερις επιζήσαντες αφήνουν  το 
Γούντσμπορο πίσω τους και 
ξεκινούν ένα νέο κεφάλαιο. 
Οι ήρωες ταξίδεψαν ως τη 
Νέα Υόρκη για να εισαχθούν 
στο κολέγιο και να κάνουν 
μία νέα αρχή μακριά από το 
Γούντσμπορο. Πολύ σύντομα, 
όμως, η νεαρή Τάρα θα αρχί-
σει να βλέπει φαντάσματα νε-
κρών δολοφόνων και θα κλο-
νιστεί ψυχικά. Σε μία στιγμή 
όλα μπορούν να ανατραπούν, 
όταν εμφανιστούν τρεις νέ-
οι μασκαρεμένοι δολοφόνοι. 
Ποιος θα καταφέρει να επι-
βιώσει και ποιος θα είναι το 
επόμενο θύμα των δολοφόνων;

 Κυριακή, Δευτέρα,
 Τετάρτη: 22:15, 

Παρασκευή: 00:00*,
 Σάββατο, Τρίτη: 19:15.
*Μεταμεσονύχτια Προβολή με ΔΩΡΕΑΝ 

Pop-Corn για όλους…

Κοντά μας η ταινία Κινουμένων 
Σχεδίων, «Μούμιες» του Χουάν Χε-
σούς Γκαρσία Γκαλότσα με τους 
Πηνελόπη Σκαλκώτου, Βασίλη Πα-
παστάθη, Θανάση Κουρλαμπά, Γιώ-
τα Μηλίτση, Κωνσταντίνο Ρεπάνη, 
Τάσο Τζιβίσκο, Πέτρο Δαμουλή, 
Βαγγέλη Στρατηγάκο, Μαριάνθη 
Σοντάκη, Κωνσταντίνο Λάγκο, Βα-
σίλη Αξιώτη & Ειρήνη Γκρέκα στην 
μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Τρεις αρχαίες μούμιες 
ζουν σε μία μυστική υπόγεια πόλη, 
κρυμμένη στη σύγχρονη Αίγυπτο. Η 
παρέα αποτελείται από μία πριγκί-
πισσα, έναν πρώην αρματοδρόμο, 
τον μικρό του αδελφό και ένα ήμε-
ρο κροκοδειλάκι. Μία σειρά από 
ατυχή περιστατικά θα οδηγήσει τις 
μούμιες στο σύγχρονο Λονδίνο, 
όπου θα ζήσουν ξεκαρδιστικές και 
θεότρελες περιπέτειες στην προ-
σπάθεια τους να ανακτήσουν ένα 
αρχαίο δαχτυλίδι που είχε κλέψει 
ο φιλόδοξος αρχαιολόγος Λόρδος 
Κάρναμπι.

Παρασκευή: 18:45
Κυριακή: 17:00.

Το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης
 στη μεγάλη οθόνη 

Ενώ συνεχίζεται η ταινία Κινουμένων 
Σχεδίων, «Αργοναύτες: Η Οργή του Ποσει-
δώνα» των Νταβίντ Αλό (Η Ζουγκλοπα-
ρέα), Έρικ Τοστί (Ο Πλανήτης του Γουίλι) & 
Ζαν-Φρανσουά Τοστί με τους Αλεξάνδρα 
Λέρτα, Άγγελο Λιάγκο, Γιάννη Στεφόπουλο, 
Χρήστο Θάνο, Βαγγέλη Στρατηγάκο, Τζίνη 
Παπαδοπούλου, Σοφία Παναηλίδου, Βασίλη 
Μήλιο, Σταύρο Σιούλη & Γιάννη Τσούτσια 
στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Η ζωή κυλάει ήρεμα στην Ιωλ-
κό, το πανέμορφο και ακμάζον λιμάνι της 
αρχαίας Ελλάδας. Μέχρι που ο Ποσειδώνας 
οργίζεται και απειλεί να το εξαφανίσει. Ένα 
πανέξυπνο και περιπετειώδες νεαρό ποντίκι 
μαζί με τον γάτο που παίζει τον ρόλο του 
θετού του πατέρα σπεύδουν να βοηθήσουν 
τον γερασμένο πια Ιάσονα και τους Αργο-
ναύτες στην αποστολή διάσωσης της πό-
λης. Η εκστρατεία αυτή θα τους οδηγήσει σε 
μέρη μακρινά, όπου ζουν μυθικά πλάσματα 
και μερικά από τα πιο επικίνδυνα τέρατα της 
μυθολογίας. Η ευφάνταστη ταινία κινουμένων 
σχεδίων, μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε με την 
Πάτι, ένα ευφυέστατο και περιπετειώδες θηλυ-
κό ποντικάκι, και τον κολλητό της γάτο Σαμ στον 
μαγικό κόσμο της Αρχαίας Ελλάδας. Με συνοδοι-
πόρο τον τώρα πια ηλικιωμένο Ιάσονα, οι χαρι-
τωμένοι ήρωες θα ζήσουν μία επική περιπέτεια 

αντιμέτωποι με τα πιο αλλόκοτα και επικίνδυνα 
πλάσματα της μυθολογίας.  Μία ξεκαρδιστική και 
σπαρταριστή ταινία για όλη την οικογένεια από 
τη θεότρελη ομάδα της Ζουγκλοπαρέας και της 
Πριγκίπισσας Αλάνι.

Σάββατο
Τετάρτη: 17:00.

Οι Αργοναύτες και η οργή του Ποσειδώνα Οι «Μούμιες» σε θεότρελες περιπέτειες 

Cinema«Δυστυχώς, ο πολιτισμός Αθηνοκεντροκρατείται και το πολιτιστικό γίγνεσθαι στην υπόλοιπη 
χώρα είναι δορυφορικό με τοπικά μόνο χαρακτηριστικά. Οι αποφάσεις, το χρήμα, οι 

επιδοτήσεις, οι συνεργασίες έχουν χρώμα…πρωτεύουσας» 
Β. ΤΣΙΚΑΡΑΣ – Σεναριογράφος, σκηνοθέτης 

Το Scream επιστρέφει 

«Πέντε: Το Ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης» και 
άλλες 3 ταινίες στα «Ηλύσια» 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο 25510 

24222 και  γίνε συνδρομητής 
της ΓΝΩΜΗΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ • Οδοντίατρος  
Λ.Δημοκρατίας 282 • Αλεξ/πολη
τηλ 25510 26871
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ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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 13:20 - ΣΑΒΒΑΤΟ  12:00 
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  18:05

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00
ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη -
Πέμπτη 07:00 - 17:30
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή 17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 
2551356200
Σαμοθράκης:25510-41305 
και 41385 
Τηλ.Πρακτ.:25510 
38503,2551024694, 
2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 800-900-1000
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Χριστοδούλου Δήμητρας 54 (έναντι Παλ. 
Νοσοκομείου) ✆25510 29987

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γκαϊντατζή Ελένη Βασ. Κωνσταντίνου 142 
✆2552027306

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Αλέξιος, Αλεξία, Πατρίκιος, 
Πατρικία.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, ανασυγκροτείς τις δυ-
νάμεις σου και νιώθεις ότι η ατμόσφαιρα 
γύρω σου σχετικά βελτιώνετε. Καταφέρ-
νεις και κερδίζεις την συμπάθεια κάποιων 
ανθρώπων που σου είναι σημαντικοί και οι 
προσπάθειές σου πιάνουν τόπο.!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, καλείσαι να κουρα-
στείς για να διορθώσεις ότι δεν πήγε καλά 
και να εξοπλιστείς για να αντιμετωπίσεις 
τις αντιξοότητες στον επαγγελματικό το-
μέα. Διατήρησε εναλλακτικές για την λύ-
ση προβλημάτων και προνόησε για την 
οικονομική σου κατάσταση!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, τα προβλήματα και 
οι γκρίνιες από τους άλλους δεν θα λεί-
ψουν. Ευτυχώς υποχωρούν δυσκολίες και 
καθυστερήσεις ενώ η ευκαιρία μιας νέας 
επαγγελματικής προοπτικής φαντάζει πο-
λύ ενδιαφέρουσα. Μην βιάζεσαι να κάνεις 
πρόχειρες συγκράτησε τον ενθουσιασμό 
σου όσο μπορείς!!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, αυτή την εβδομάδα 
καλείσαι να ξεκαθαρίσεις την θέση σου 
τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο επαγ-
γελματικό περιβάλλον! Μην βιάζεσαι να 
ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, δείξε υπομονή 
στα υπάρχοντα προβλήματα των δικών 
σου ανθρώπων!         

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, μετά την αποχώ-
ρηση του Κρόνου από τον Υδροχόο σου 
είναι πολύ πιο εύκολο να συνεννοηθείς 
ουσιαστικά με τους άλλους! Εκείνοι με την 
σειρά τους σε βοηθούν να επιταχύνεις τις 
κινήσεις και τις πράξεις για να ολοκληρώ-
σεις έναν σκοπό, είτε για να καταλήξεις 
σε μία συμφωνία!   

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, υπάρχει πολύ δου-
λειά αυτή την εβδομάδα και οι δυσκολίες 
δεν θα λείψουν. Ο κυρίαρχος πλανήτης ο 
Ερμής παραμένει στον Ιχθύ , δίπλα στον 
Άρη και στον Ποσειδώνα. Πρέπει λοιπόν 
να αξιοποιήσεις κάθε λεπτό και την πεί-
ρα που έχεις αποκτήσει από το παρελθόν.  

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, παρόλες τις δυσκολίες 
του Μαρτίου, τόσο η ερωτική όσο και η 
κοινωνική σου διάθεση είναι τονισμένες 
αυτή την εβδομάδα. Οι συγκυρίες και τα 
γεγονότα σε βοηθούν να επιβεβαιώνεις 
τον εαυτό σου!! Μην προκαλείς το παρά-
γοντα της τύχης προκειμένου να κατα-
κτήσεις ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να 
αποδειχτούν ασύμφοροι για το χαρακτή-
ρα σου. Διαχειρίσου πιο σοφά τα χρήμα-
τα σου και έλεγξε τα συναισθήματα σου. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, αυτή την εβδομάδα 
μερίμνησε για τα προβλήματα που προκύ-
πτουν στην επαγγελματική και οικογενεια-
κή ζωή! Απόφυγε πιέσεις που προκύπτουν 
από θεωρητικά αδιέξοδα και κέρδισε χρό-
νο σε συναλλαγές που για την ώρα αδυ-
νατείς να εκπληρώσεις!     

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, συνεχίζεται η κινητι-
κότητα γύρω σου, ενώ κάποιοι συνεχίζουν 
να σε απασχολούν και να σε συγχύζουν 
με την επιμονή τους να πετύχουν αυτό 
που θέλουν. Παρατηρείται όμως και μία 
σχετική ύφεση στις δυσκολίες!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, διαταράσσονται 
ακόμη μια φορά οι συναισθηματικές και 
υλικές σου επενδύσεις, ενώ αλλαγές και 
γεγονότα στο στενό περιβάλλον καλλι-
εργούν την ανασφάλεια και τον προβλη-
ματισμό. Απόφυγε την αντίδραση με την 
μορφή της επίθεσης ή της βιασύνης.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, οι μέρες αυτές φέρ-
νουν μια ένταση στην καθημερινότητα 
αλλά σε βοηθούν να υπερασπιστείς τον 
εαυτό σου και τα συμφέροντα σου!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ , ο Κρόνος πέρασε στο 
ζώδιό σου . Ξεπέρασε επιμελώς τον φό-
βο της απομόνωσης και μην φυλακίζεσαι 
στο δικό σου μικρόκοσμο. Φρόντισε τώρα 
τον εαυτό σου!

Αγγελία 
Πωλείται Επιχείρηση εστίασης με κοντά 50 χρό-
νια παρουσίας σε κεντρικό σημείο στην Κομοτη-
νή. Καφέ, γρήγορο φαγητό + σάλα + delivery. 
Άριστες αξιολογήσεις e-food-fagi-box-Google & 
με σελίδα με online delivery.  Δυνατότητα ανά-
πτυξης franchise. Εγγυημένος κύκλος εργασιών. 
Απόσβεση επένδυσης 2,5 χρόνια.

Τηλ επικοινωνίας:  6973317704

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Πως συμβάλλει θετικά ο 

χυμός πορτοκάλι στον κίν-

δυνο άνοιας

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι άνδρες που 
έπιναν ένα μικρό ποτήρι χυμό πορτοκαλιού 
ήταν κατά 47% λιγότερο πιθανό να αναπτύ-
ξουν μειωμένες δεξιότητες σκέψης σε σύ-
γκριση με εκείνους που έπιναν λιγότερο από 
μία μερίδα χυμού πορτοκαλιού τον μήνα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν, επίσης, ότι 
οι άνδρες που κατανάλωναν περισσότερα 
λαχανικά είχαν κατά 34% λιγότερες πιθα-
νότητες να αναφέρουν ότι είχαν υποστεί 
μείωση στην λειτουργία της μνήμης τους.

«Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πλού-
σια σε βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, συ-
μπεριλαμβανομένων των αντιοξειδωτικών, 
που μπορούν να βοηθήσουν στην προστα-
σία του εγκεφάλου», δήλωσε η Hannah 
Gardener, ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο του 

Μαϊάμι που δεν συμμετείχε στην έρευνα.
«Ένας από τους σημαντικότερους παρά-

γοντες αυτής της μελέτης είναι ότι ήμασταν 
σε θέση να ερευνήσουμε και να παρακολου-
θήσουμε μια τόσο μεγάλη ομάδα ανδρών 
μέσα σε μια χρονική περίοδο 20 χρόνων, 
κάτι που μας επέτρεψε να έχουμε πολύ κα-
λά αποτελέσματα», δήλωσε ο Changzheng 
Yuan, επικεφαλής της μελέτης και ερευνη-
τής στην Σχολή Δημόσιας Υγείας TH Chan 
του Χάρβαρντ.

Δεδομένου ότι ο χυμός φρούτων είναι 
υψηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες από 
τα συμπυκνωμένα σάκχαρα φρούτων, εί-
ναι γενικά καλύτερα να καταναλώνετε όχι 
περισσότερο από 120-180ml την ημέρα, 
επισήμανε ο Yuan.

Η άνοια αναφέρεται σε συμπτώματα που 
σχετίζονται με μείωση της μνήμης, ή άλλων 
δεξιοτήτων σκέψης, που είναι αρκετά σο-
βαρές για να μειώσουν την ικανότητα του 
ασθενούς να εκτελεί καθημερινές δραστη-
ριότητες.
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Ξεκίνησε για το μεγάλο «ταξίδι» 
ο ιδρυτής της εφημερίδας «Χρόνος» 
και επί σειρά ετών εκδότης της, Αλέ-
ξανδρος Στ. Φανφάνης, που άφησε 
την  τελευταία του πνοή το βράδυ της 
Τρίτης 14 Μαρτίου, στο Γενικό Νο-
σοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» 
σε ηλικία 83 ετών.

H κηδεία του θα γίνει σήμερα 17 
Μαρτίου. Η σορός θα εκτεθεί στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κομοτη-
νής ενώ η ταφή θα πραγματοποι-
ηθεί στα Δημοτικά Κοιμητήρια Κο-
μοτηνής. Θα ακολουθήσει καφές 
στην αίθουσα «Αλέκος». Αντί στε-
φάνων, η οικογένεια επιθυμεί την 
ενίσχυση του Συλλόγου Καρκινο-
παθών & Φίλων Ν. Ροδόπης «Δύ-
ναμη Ψυχής». Eurobank – IBAN 
4402607360000190101900893.

Η διεύθυνση και το προσωπικό της 
ΓΝΩΜΗΣ εκφράζουν τα θερμά τους 
συλλυπητήρια στην οικογένεια και 
τους οικείους του θανόντος. 

Ιδρυτής του «Χ» το 1964
«Εφημεριδάς» δήλωνε με όλη τη 

σημασία της λέξης, περνώντας ατε-
λείωτες ώρες στο τυπογραφείο. Στα 
πρώτα χρόνια, με πρωτόγονες με-
θόδους του Γουτεμβέργιου, τα ρε-
πορτάζ γίνονταν γράμμα-γράμμα, η 
σελιδοποίηση στο μάρμαρο και μετά 

η εκτύπωση στο επίπεδο πιεστήριο 
της εποχής φύλλο-φύλλο με το χέρι.

Μόλις απολύθηκε από τον στρατό 
ο Αλέξανδρος Φανφάνης, που από μι-
κρός δούλευε στο τυπογραφείο του 
πατέρα του Σταύρου στην Κομοτηνή 
και του θείου Κώστα Φανφάνη στην 
Αλεξανδρούπολη, αποφάσισε να τολ-
μήσει την πρώτη ημερήσια εφημερίδα 
στην Κομοτηνή. Δημιούργησε μονό-
φυλλη έκδοση, σε μεγάλο μέγεθος, 
τον «Χρόνο» κι επέλεξε το όνομα της 
θαυμάζοντας τους Times της εποχής.

Το ξεκίνημα έγινε στο ισόγειο της 
οδού Καβείρων αλλά διατηρούσε 
γραφεία σε όροφο οικοδομής στην 
κεντρική πλατεία Ειρήνης, με δημο-
σιογραφική ομάδα νεαρούς φίλους 
του όπως τον Διονύσιο Δάρα που 
κάλυπταν τα αθλητικά κι άλλα γεγο-
νότα της πόλης.

Από τους πρωτοπόρους της λινο-
τυπίας χρεώθηκε κι απέκτησε τις δύο 
πρώτες ρωσικής προέλευσης λινοτυ-
πικές μηχανές. Η εφημερίδα γρήγο-
ρα έγινε στέκι των λογίων και διανο-
ούμενων της εποχής. Καταλυτική η 
παρουσία του πρώην διευθυντή του 
Δήμου Κομοτηνής, προικισμένου αρ-
θρογράφου Αθανασίου Αθανασιάδη 
που επηρέασε και τον εκδότη του «Χ» 
στην μαχητική, ασυμβίβαστη γραφή. 
Διετέλεσε ανταποκριτής εφημερίδων 

της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.
Ο Αλέξανδρος Φανφάνης, εργασι-

ομανής και παθιασμένος με το ρόλο 
του, με τη νεωτεριστική ματιά του, 
κόντρα στο κατεστημένο της επο-
χής, έγινε στόχος, κυνηγήθηκε δικα-
στικά, καταδικάστηκε για αλογόκρι-
τη εφημερίδα στα μαύρα χρόνια της 
χούντας, δεν εξαργύρωσε την θέση 
και την επιρροή του με δημόσιους 
θώκους. Δεν εκμεταλλεύθηκε τη δύ-
ναμη του Μέσου για να χρηματοδο-
τηθεί μέσα από διάφορες πηγές και 
ό,τι δημιούργησε όπως τις ιδιοκτήτες 
εγκαταστάσεις, το έκανε με σύνεση 
και την στήριξη της υγιούς επιχειρη-
ματικότητας, υπεραμυνόμενος πάντα 
τη Θράκη και τις ιδιαιτερότητές της.

Οι αγώνες του μαζί με τους ελά-
χιστους τοπικούς φορείς, απέδωσαν 
ώστε η Κομοτηνή να γίνει η έδρα 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, του 
Εφετείου Θράκης, της Περιφέρειας 
και άλλων υπηρεσιών νευραλγικού 
χαρακτήρα.

Βραβευμένος για το έργο του
Η γραφή του, σκληρή όταν έπρε-

πε, κέρδισε τον αναγνώστη για δεκα-
ετίες από την προσωπική του στήλη, 
τα «Μικροκομοτηναίικα» κι όχι μόνο.

Βραβεύτηκε από την Ένωση Ελ-
λήνων λογοτεχνών, από συλλόγους 
Θρακών, από πολλές οργανώσεις της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού που έρ-
χονταν να γνωρίσουν τη δημοσιο-
γραφική οικογένεια του «Χ». Έκανε 
πράξη τη διαβαλκανική συνεργασία, 
την ανταλλαγή επισκέψεων με Βούλ-
γαρους δημοσιογράφους, την οργά-
νωση συνεδρίων και εκδηλώσεων σε 
μια άνυδρη τότε Κομοτηνή. Ρεπορτάζ 

και προσεγγίσεις υπήρξαν σε επίπε-
δο Μακεδονίας Θράκης, αφιερώμα-
τα στον ελληνισμό όπου γης Αίγυπτο, 
Κύπρο, ΗΠΑ.

Με τη συνταξιοδότησή του απο-
λάμβανε το διάβασμα, τη συλλογή 
γραμματοσήμων, νομισμάτων και την 
θάλασσα και ως χειμερινός κολυμβη-
τής. Ο Αλέξανδρος Φανφάνης έκανε 
δύο γάμους, απέκτησε τέσσερα παι-
διά και πέντε εγγόνια. Την ιστορική 
εφημερίδα που αναπτύχθηκε και με-
τεξελίχθηκε εναρμονιζόμενη εγκαί-
ρως στο πνεύμα της εποχής, παραμέ-
νοντας στην κορυφή του επαρχιακού 
Τύπου, συνεχίζουν οι γιοι του Σταύ-
ρος Φανφανης και Αθανάσιος Φαν-
φανης.
xronos.gr  

Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος 
Φανφάνης, ιδρυτής του «Χρόνου»  

«ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ, ΙΔΡΥΣΕ ΤΟ 1964 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ    

Έχει βραβευτεί για το έργο του, σήμερα η κηδεία 
του… Η διεύθυνση και το προσωπικό της ΓΝΩΜΗΣ 
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Ταξιδεύουμε με την τέχνη και 
τον Λόγο», επιστρέφει στον φι-
λόξενο χώρο της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης Αλεξανδρούπολης! 
Πρόκειται για μια συνεργασία 
μεταξύ της Σχολής Επιστημών 

της Αγωγής του Δ.Π.Θ. και του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, η 
οποία συνεχίζεται και τη φε-
τινή χρονιά.

Προσκαλούμε τους μικρούς 
μας φίλους να συμμετέχουν 
στα βιωματικά εργαστήρια Παι-

δικής λογοτεχνίας, Θεατρικής 
αγωγής, Μουσικής, αφύπνισης 
στην Γαλλική γλώσσα και τον 
Πολιτισμό και Εικαστικών.

Τα εργαστήρια θα υλοποι-
ούνται τα πρωινά Σαββάτου, 
11.00-1:30. Σε αυτά θα διδά-
σκουν ειδικά εκπαιδευμένοι 
εθελοντές φοιτητές και φοιτή-
τριες, συνοδευόμενοι από την 
υπεύθυνη για κάθε γνωστικό 
αντικείμενο δασκάλα τους.

Επίσης, πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθούν εξαιρετικά ενδι-
αφέρουσες διαλέξεις για ενήλι-
κες, ανοιχτές για όλους.

Έναρξη εργαστηρίων: Σάβ-
βατο, 1η Απριλίου.

Μείνετε συντονισμένοι για 
περισσότερες πληροφορίες για 
το πρόγραμμα και την φύση 
των εργαστηρίων, οι οποίες θα 
ανακοινωθούν σύντομα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύουμε 
με την τέχνη και τον Λόγο»
Στον φιλόξενο χώρο της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης  Αλεξανδρούπολης
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