H ΓΝΩΜΗ
▶ 8,9

Παρουσιάστηκε στην
Ορεστιάδα το μυθιστόρημα
του Γιάννη Λασκαράκη
Στις αγορές της Τουρκίας,
Έλληνες και Βούλγαροι για
ψώνια, ακόμα και για… ακίνητα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021
αρ. φύλλου 9225
€0.60

Ξεκινά άμεσα η κατασκευή
αποθήκης καυσίμων
στο αεροδρόμιο
Αλεξανδρούπολης

Το κόλπο των Τούρκων για τους Έλληνες
καταναλωτές που μπορούν να κάνουν pcr τεστ πριν
μπουν στην Κεσάνη

▶ 16
▶7

Συμβολικές πράξεις προσφοράς
από τον Συνεταιρισμό
Φαρμακοποιών Έβρου
ΣΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΙΛΗΣΕ Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΆΡΧΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΝΤΑΝΊΔΗΣ

Αλεξανδρούπολη: Στα πράσα
σπείρα, εξιχνιάστηκαν 14 κλοπές
▶6

● Απολογισμός κίνησης 2021: Στο 80% του 2019 ο αριθμός των πτήσεων
και στο 70% οι επιβάτες
● «Παγωμένο» εδώ και 10 χρόνια το θέμα του νέου πύργου ελέγχου,
ενώ παραμένουν οι ελλείψεις σε προσωπικό

▶4

Μαύρο ρεκόρ:
9.284 νέα
κρούσματα, τα 78
στον Έβρο

Την κατάργηση των Φορέων
Διαχείρισης Δέλτα και Δαδιάς
αποφάσισε η κυβέρνηση

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
άλλους 66 θανάτους από
επιπλοκές της Covid-19

▶ 11
Νέα μέτρα αλλά από
3 Ιανουαρίου

Η ταυτότητα του Οργανισμού Φυσικού
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, που θα
αποτελέσει τον «καθολικό διάδοχο των συνολικά 7
Φορέων που καταργούνται» . Εντονες αντιδράσεις

O Υπουργός Υγείας
ανέλυσε τα μέτρα σε
διασκέδαση, εστίαση
και τηλεργασία που θα
ισχύσουν μετά τις γιορτές.

▶5

▶ 11

Ελλείψεις μασκών FFP2 και ΚΝ95
και στα φαρμακεία του Έβρου
Το πρόβλημα αναμένεται να λυθεί μέσα στην εβδομάδα,
σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Τάσο Τερζή. Κύμα ανατιμήσεων λόγω της αυξημένης ζήτησης

▶7
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888
Fax
2551080606

Είπαν

Σαν Σήμερα

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

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

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

Τακτικοί συνεργάτες:

Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημήτρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δεληγιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου,
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπητού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ο καιρός σήμερα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1895
Οι αδελφοί Λιμιέρ ανοίγουν το πρώτο
σινεμά στο Παρίσι και προβάλουν την
πρώτη κινηματογραφική ταινία, η
οποία διαρκεί ένα λεπτό.O ζωγράφος
Ανρί Μπρισπό παρουσιάζει την πρώτη
κινηματογραφική αφίσα.

Ανατολή - 07:39
Δύση - 16:55

9...14
7...13

1909
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος φτάνει
από την Κρήτη στην Αθήνα, έπειτα

5...14

13...14

1-2

1-2

από πρόσκληση του Στρατιωτικού
Συνδέσμου.

2-3

1919
Ο όμιλος των Ελληνίδων
Σοσιαλιστριών καλεί τις γυναίκες της
Αθήνας και του Πειραιά σε σύσκεψη
για να συζητηθεί το θέμα της παροχής
ψήφου στις γυναίκες.
1935
Η «Πράβδα» δημοσιεύει γράμμα του
ανώτατου κομματικού στελέχους

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
28
ΔΕΚ
2017

Πάβελ Ποστισόφ, που ζητά την
επαναφορά των Χριστουγεννιάτικων
εθίμων στη Σοβιετική Ένωση.
1955
Προβάλλεται στους κινηματογράφους
η ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα

«Κάλπικη Λίρα», από τις κορυφαίες
του ελληνικού κινηματογράφου.
1973
Ο ρώσος συγγραφέας Αλεξάντρ
Σολζενίτσιν κυκλοφορεί το
αριστούργημά του «Αρχιπέλαγος
Γκουλάγκ».

Φάλαινα έξι μέτρων ξεβράστηκε
σε ακτή του Απαλού

Μία φάλαινα μήκους έξι μέτρων εντοπίστηκε στις ακτές του Απαλού στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται το είδος «Ζίφιος»,
το οποίο μοιάζει με ένα μεγάλο και παράξενο στην όψη δελφίνι, αλλά είναι φάλαινα.
Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, το κήτος απομακρύνθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης για να γίνει υγειονομική ταφή του,
όπως προβλέπεται.
Οι επιστήμονες δυσκολεύονται να διεισδύσουν στα άδυτα της ζωής του ζιφιού
(Ziphius cavirostris). Έτσι, δεν υπάρχουν
ακριβή στοιχεία για τον πληθυσμό του σε
καμία περιοχή της Μεσογείου. Έχουν παρατηρηθεί πολλές φορές ζιφιοί σε μέρη της Ελλάδας, με την Κρήτη να είναι ένα από αυτά.
Ο ζιφιός έχει μήκος 5.5-7m και βάρος 3-6 τ
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Μικρογνωμικά
Ο ΟΦΘΑ μοίρασε δώρα και χαρά στα
παιδιά του Νοσοκομείου Αλεξ/πολης

`

Επικίνδυνα πράγματα

Επικίνδυνη τροπή δείχνει να παίρνει η
υπόθεση των «Θεματοφυλάκων του Συντάγματος», οι οποίοι σε πρόσφατο βίντεό τους
απειλούσαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια
τους ακόμη και με τα όπλα. Σύμφωνα με
δημοσίευμα της Realnews, στο καταστατικό
της οργάνωσης προβλέπεται η συμμετοχή σε
ένοπλο αγώνα. Το κείμενο διακινήθηκε για
πρώτη φορά το 2012, στο αποκορύφωμα
της οικονομικής κρίσης, και έχει επικαιροποιηθεί, περιλαμβάνοντας αναφορές όπως
για τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις προσφυγικές ροές. Στην τελευταία του μορφή,

την οποία έλαβε τον Δεκέμβριο του 2020,
το κείμενο εστιάζει στην εμβολιαστική εκστρατεία και στην πανδημία.
Μάλιστα, έχει υπογραφεί από 2.000 ανθρώπους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.
Εντός του κειμένου οι «Θεματοφύλακες»
θεωρούν ότι μπορούν να «πυροβολούν»
και να «εκτελούν» χρησιμοποιώντας όπλα. Η
«ιερή δήλωση» των αρνητών της πανδημίας
του κορονοϊού, όπως αναφέρει η Realnews,
βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών και αποτελεί «οδηγό» στις έρευνες της
Εισαγγελίας.

Κ.Η.

Εμβολιαστικός παράδεισος
Χριστούγεννα, ημέρα χαράς, υγείας
και ελπίδας για την εκπλήρωση κάθε
ευχής. Η μέρα αφιερωμένη στην οικογένεια και το σπιτικό.
Για κάποια παιδιά όμως που αυτές τις
άγιες ημέρες βρέθηκαν μακριά από το
σπίτι τους και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης
Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το
Αρχείο Μουσικολαογραφικής Παράδο-

Τι να φανταστούμε

Είμαστε τρεις άνθρωποι έξω και κάθε 15
λεπτά χτυπάει το τηλέφωνο κάποιου για να
μας ενημερώσει κάποιος φίλος είτε ότι είναι
θετικός είτε ότι είναι στενή επαφή.
Δεν τολμώ να σκεφτώ τι θα συνέβαινε
αν δεν είχε νικήσει τον κορωνοϊό ο Κ. Μητσοτάκης....

Γ.Αν.

σης «Χρόνης Αηδονίδης», έδωσαν χαρά
μοιράζοντας δώρα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και παραδοσιακά κάλαντα!
«Ευχαριστούμε θερμά τους φίλους
και γονείς του ΟΦΘΑ, που προσέφεραν τα δώρα.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη και
οι προπονητές του συλλόγου ευχόμαστε σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ γεμάτα
υγεία με πολλές οικογενειακές και προσωπικές επιτυχίες», αναφέρει ο ΟΦΘΑ.

Γιατι όχι άμεσα;

Συμφωνούμε να ληφθούν μέτρα, για την
ανάσχεση του νέου κύματος πανδημίας. Αλλά με 9 χιλιάδες κρούσματα κορωνοιού , μέσα στο Σαββατοκύριακο Χριστουγέννων, και
τις προβλέψεις να είναι δυσοίωνες, γιατί όχι
από σήμερα, άμεσα, αλλά από τις 3 Ιανουαρίου και μετά; Για να ξεσαλώσει ο κόσμος
στα ρεβεγιόν και μετά να ξεφύγει η κατάσταση ανεπιστρεπτί;

Γ.Π.

Είπαν

Πριν από περίπου 30 χρόνια η κεντρική πλατεία αποτέλεσε το σκηνικό για την
εμβληματική ιταλική ταινία του Τζουζέπε
Τορνατόρε Cinema Paradiso (Σινεμά ο
Παράδεισος). Σήμερα είναι και πάλι διάσημο για το ακατόρθωτο ποσοστό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού!
Η Μίμα ντι Τζιοβάνι, έμπορος που ζει
στο Παλάτσο Αντριάνο, θυμάται ακόμη
τις τραγικές εικόνες από το Μπέργκαμο
τους πρώτους μήνες της πανδημίας, ιδίως τη μεταφορά νεκρών με στρατιωτικά
οχήματα.
Το εξωπραγματικό ποσοστό
εμβολιασμένων (104%) μοιάζει
σαν να βγήκε όντως από ταινία, αν αναλογιστεί κανείς τι
συμβαίνει στην Ευρώπη. Ωστόσο, αυτόοφείλεται στο ότι πέρα
από τους μόνιμους κατοίκους
προσμετρώνται και οι επισκέπτες του Παλάτσο Αντριάνο,
οι οποίοι έρχονται εδώ για να
εμβολιαστούν και μάλιστα στο
Μουσείο του Cinema Paradiso,
που είναι αφιερωμένο στην

ομώνυμη ταινία και στεγάζεται στο δημαρχείο της ιταλικής πόλης.
Η γιατρός Μαρία Αλφόνσο Βακάντι
παρατηρεί: «Εδώ και κάποιους μήνες δεν
έχουμε κρούσματα κορωνοϊού. Και όσοι
νόσησαν δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν
στην εντατική ή να λάβουν ειδική φαρμακευτική θεραπεία. Είχαν πονόλαιμο, λίγο
πυρετό και ανάρρωσαν γρήγορα. Αυτό
είναι βέβαιο ότι οφείλεται στην επιτυχία
του εμβολιασμού».

Κ.Η.

Photo Shoot

Δεν έχουμε άλλα λόγια, πλέον μου είναι αδιανόητο να φοβούνται το όπλο που έχουμε
στη διάθεσή μας και όχι την
ασθένεια. Αυτό που βιώνουμε κάθε μέρα είναι ανεπανάληπτο. Αυτές τις τραγωδίες τις
βλέπουμε κι εμείς στα νοσοκομεία.
Ν. ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΣ
Δ/ΝΤΉΣ Β’ ΜΕΘ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ

Η μεταφορά της Διοίκησης
(σ.σ. των Φορέων Διαχείρισης Δέλτα-Δαδιάς) σε ένα
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
δικαίου στην Αθήνα, έχει
ένα μοναδικό σκοπό να είναι απολύτως ελεγχόμενες
οι αποφάσεις, οι προσλήψεις, οι χρηματοδοτήσεις
και να μην συμμετέχουν οι
τοπικοί φορείς.
N. ΓΚΑΡΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Τα Ιδρύματα, της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, που αφορούν στην γ’ ηλικία, επέλεξε η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κα. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για τα φετινά Χριστούγεννα ώστε να προσφέρει το
Χριστουγεννιάτικο Γεύμα. Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και των δύο Ιδρυμάτων γέμισε πλουσιοπάροχα
για τους 190 τροφίμους μας χάρη στην ευαισθησία της Προέδρου με την ευγενική αυτή κίνησή της. Μια
ύψιστη τιμή για τους ανθρώπους μας οι οποίοι χάρηκαν την ημέρα, αλλά και για την ακριτική μας περιοχή αφού αναγνωρίζεται το έργο και η προσπάθειά μας από την ανώτατη αρχή της χώρας μας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μητρόπολης.

4

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ΓΝΩΜΗ

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Μέσα Ιανουαρίου ξεκινά
η κατασκευή αποθήκης καυσίμων
στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΚΊΝΗΣΗΣ 2021:
ΣΤΟ 80% ΤΟΥ 2019 Ο ΑΡΙΘΜΌΣ
ΤΩΝ ΠΤΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ 70% ΟΙ
ΕΠΙΒΆΤΕΣ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΆΡΧΗ ΣΤ. ΖΑΝΤΑΝΊΔΗ
«Παγωμένο» εδώ και 10 χρόνια το θέμα του
νέου πύργου ελέγχου, ενώ παραμένουν οι
ελλείψεις σε προσωπικό

Της Κικής Ηπειρώτου

Στα μέσα Ιανουαρίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι
εργασίες κατασκευής της πολυαναμενόμενης αποθήκης
καυσίμων στο αεροδρόμιο
«Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης, ανοίγοντας τον
δρόμο για την υποδοχή πτήσεων τσάρτερ από το εξωτερικό και κατ’ επέκταση για την
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.
Όπως πρώτη είχε γράψει
η ΓΝΩΜΗ, στις 24 Νοεμβρίου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προχώρησε στην
προέγκριση της οικοδομικής
άδειας για το έργο «Κατασκευή
Εγκατάστασης Σταθμού Ανεφοδιασμού GISSCO Α.Ε. στον
Κρατικό Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης». Τότε, εκκρεμούσε

ακόμη η τελική έγκριση από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, η
οποία δόθηκε πριν λίγες μέρες,
κι έτσι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Αερολιμενάρχη Στέλιου Ζαντανίδη, περίπου στα μέσα Ιανουαρίου εκτιμάται ότι θα
ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της αποθήκης από την
ανάδοχο εταιρεία. Ο χρόνος
που χρειάζεται για την αποπεράτωσή της είναι 1-1.5 μήνας,
πράγμα που σημαίνει ότι τέλη
Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, η αποθήκη καυσίμων θα είναι έτοιμη για να λειτουργήσει
και να εξυπηρετήσει αεροπορικές συνδέσεις με προορισμούς
του εξωτερικού. Για να προκύψουν όμως αυτές, με ορίζοντα το καλοκαίρι του ’22, θα
πρέπει οι τοπικοί φορείς, Δήμος, Περιφέρεια, τουριστικοί

πράκτορες, ξενοδόχοι, επαγγελματίες, να συνταχθούν σε
μία συντονισμένη προσπάθεια
προσέλκυσης τουριστικών πακέτων προς την περιοχή μας.

Κοντά στα επίπεδα του
2019 η κίνηση του 2021

Μιλώντας στη ΓΝΩΜΗ, ο κ.
Ζαντανίδης σημείωσε πως το
2021 ήταν μία ικανοποιητική
χρονιά, που κύλησε καλύτερα
από το αναμενόμενο.
«Σε ό,τι αφορά τον αριθ-

μό των πτήσεων, φτάσαμε στο
80% των πτήσεων που είχαμε
το 2019, που ήταν το έτοςσταθμός, πριν την πανδημία.
Σε επιβάτες, αγγίξαμε το 68 με
70% του 2019. Αναφορικά με
τον όγκο των πτήσεων, αυτός
οφείλεται και στα ελικόπτερα
που εξυπηρετήθηκαν από το
αεροδρόμιό μας με τον καλύτερο τρόπο, στο πλαίσιο της
νατοϊκής άσκησης των ΗΠΑ.
Επίσης, συνεχίζεται η παρουσία των σχολών εκπαίδευσης
πιλότων, που επίσης συμβάλ-

λουν στην κίνηση του αεροδρομίου μας».
Παράλληλα, από την 1η
Ιουλίου ως 5 Νοεμβρίου, το
«Δημόκριτος» εξυπηρέτησε και
το αερόστατο της Frontex.
«Ήταν πολύ πετυχημένη η
παρουσία του, από τις πιο πετυχημένες επιχειρήσεις που
έχει πραγματοποιήσει. Δεν
υπήρξε κανένα θέμα ασφαλείας από την πλευρά του αεροδρομίου και όλες οι ώρες
πτήσεις που ζητήθηκαν από
τον Frontex εξυπηρετήθηκαν

στο ακέραιο» υπογράμμισε ο
κ. Ζαντανίδης.
Ωστόσο, δεν παρέλειψε να
αναφερθεί και στον εδώ και 10
χρόνια «παγωμένο» και όχι και
τόσο νέο, πια, πύργο ελέγχου,
ο οποίος παραμένει ανολοκλήρωτος, χωρίς να υπάρχει κάποιο νεότερο για την τύχη του.
Επιπλέον, το αεροδρόμιο συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές
ελλείψεις σε προσωπικό, κυρίως σε αερολιμενικούς και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Κορονοϊός: Το 92,3% των εγκύων Κατάλληλη για άσκηση
που νόσησαν ήταν ανεμβολίαστες γιατρών η Κλινική Πλαστικής
Χειρουργικής του ΠΓΝΑ
Νέα στοιχεία για τις μολύνσεις εγκύων
και λεχωίδων γυναικών από κορωνοϊό
αποκάλυψε ο ΕΟΔΥ
Το 2021 μολύνθηκαν συνολικά 2.898 έγκυες και λεχωίδες γυναίκες με κορονοϊό,
εκ των οποίων μόλις το 7,7%
(223/2.898) ήταν πλήρως εμβολιασμένες και το υπόλοιπο
92,3% (2.675/2.898) αφορούσε ανεμβολίαστες ή μερικώς
εμβολιασμένες.
Στην ομάδα των ανεμβολίαστων ή μερικώς εμβολιασμένων εγκύων και λεχωίδων
γυναικών, οι 229 από τις 234
νοσηλείες αφορούσαν σε απλή
κλίνη COVID-19 (το 97,9% δηλαδή του συνόλου των νοσηλειών στις έγκυες και λεχωίδες
γυναίκες).
Αυτό σημαίνει πως το 8,6%
των ανεμβολίαστων εγκύων/
λεχωίδων γυναικών που είχε
μολυνθεί χρειάστηκε νοσηλεία.
Επιπλέον σημειώθηκαν 36
νοσηλείες σε ΜΕΘ ή διασωληνώσεις, ποσοστό που αφορά
στο 1,3% (36/2675) των ανεμβολίαστων ή μερικώς εμβολι-

ασμένων γυναικών, ενώ στην
ομάδα αυτή σημειώθηκαν και
5 θάνατοι.
Στην ομάδα των πλήρως εμβολιασμένων εγκύων και λεχωίδων γυναικών σημειώθηκαν
μόλις πέντε νοσηλείες σε απλή
κλίνη COVID-19, υποδεικνύοντας ότι μόλις το 2,24% των
εμβολιασμένων εγκύων και λε-

χωίδων γυναικών χρειάστηκε
νοσηλεία.
Παράλληλα, δε σημειώθηκε
καμία νοσηλεία σε ΜΕΘ, καμία
διασωλήνωση και κανένας θάνατος στις εμβολιασμένες γυναίκες.
Τα δεδομένα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού στην ευαίσθητη ομάδα των
εγκύων και λεχωίδων γυναικών, καθώς φαίνεται ότι ο εμβολιασμός τις προστατεύει από
νοσηλεία, βαριά νόσηση και θάνατο.

Σε αναγνώρισή της
προχώρησε το υπ.
Υγείας
Στην αναγνώριση της Πανεπιστημιακής Κλινικής Πλαστικής
Χειρουργικής και Εγκαυμάτων
του Δ.Π.Θ. στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ως κατάλληλης
για την άσκηση ιατρών στην ειδικότητα της Πλαστικής, Επανορ-

θωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής προχώρησε το Υπουργείο
Υγείας.
Με απόφαση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Υπηρεσιών Υγείας Παρασκευής
Θεοφίλου, κυρώθηκε επικαιροποιημένη σχετική απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με
την οποία, όπως αναφέρεται, «η
Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστι-

κής
Χειρουργικής και Εγκαυμάτων
του Δ.Π.Θ.-Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, εγκρίνεται ως κατάλληλη
για την χορήγηση πλήρους χρόνου άσκησης σε ιατρούς για την
ειδικότητα της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής». Η απόφαση αυτή θα
δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης.

evrosonline.gr
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Την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης
Δέλτα και Δαδιάς αποφάσισε η κυβέρνηση
Η ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ
ΦΥΣΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ, ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΟΤΕΛΈΣΕΙ ΤΟΝ «ΚΑΘΟΛΙΚΌ
ΔΙΆΔΟΧΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΆ 7 ΦΟΡΈΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΎΝΤΑΙ»
Έντονες αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, τι
αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στη ΓΝΩΜΗ
Της Κικής Ηπειρώτου

Στην κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης του Δέλτα του
Έβρου και της Σαμοθράκης και
του Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δαδιάς - Λευκίμης – Σουφλίου,
αλλά και ακόμη 5 Φορέων Διαχείρισης στην υπόλοιπη Ελλάδα, προχώρησε ο Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Αμυράς, με απόφασή
του που δημοσιεύθηκε στις 23
Δεκεμβρίου στο ΦΕΚ (τεύχος
Β’ - αριθμός φύλλου 6191).
Συνολικά, καταργούνται οι
Φορείς σε:
· Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας,
· Εθνικό Πάρκο Σχινιά, Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής,
· Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης,
· Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου,
· Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου,
· Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων,
Αγράφων, κοιλάδας Αχελώου
και Μετεώρων, και
· Εθνικό Δρυμό Ολύμπου
Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ,
«ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) καθίσταται καθολικός διάδοχος» των
υπό κατάργηση Φορέων. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζεται τα
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Φορέων, που στην
περίπτωση του Έβρου είχαν
συσταθεί από το 1999, έπειτα από την ολοκλήρωση του
διαχειριστικού τους ελέγχου,
καταργούνται.
Η αλλαγή του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών ξεκίνησε με το Ν. 4685/2020. Στην
παρούσα φάση, σύμφωνα με
το Υπουργείο, πραγματοποιείται η μετάβαση από τους 36
παλαιούς Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών
σε 24 νέες Μονάδες Διαχείρισης που θα υπαχθούν και θα
εποπτεύονται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τους πρώτους 7 φορείς εκδόθηκε απόφαση, ενώ
παράλληλα ολοκληρώνονται
οι αποφάσεις και για τις υπόλοιπες Μονάδες Διαχείρισης.
Με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών,
το ΥΠΕΝ υποστηρίζει ότι η διαχείριση θα γίνεται σε κεντρικό
επίπεδο και αναμένεται να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα
που υπήρχαν στη λειτουργία
των Διοικητικών Συμβουλίων
των Φορέων Διαχείρισης.

Οι αντιδράσεις που έχουν
καταγραφεί ήδη για την εξέλιξη
αυτή είναι έντονες. Η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά, σε ανακοίνωσή της,
υπογραμμίζει πως «η μεταφορά της Διοίκησης σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου
στην Αθήνα, έχει ένα μοναδικό σκοπό να είναι απολύτως
ελεγχόμενες οι αποφάσεις, οι
προσλήψεις, οι χρηματοδοτήσεις και οι γνωμοδοτήσεις και
να μην συμμετέχουν και ενεργοποιούνται οι τοπικοί φορείς».
Την ίδια ώρα, κυβερνητικές
πηγές, μιλώντας στη ΓΝΩΜΗ,
υπογραμμίζουν πως δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας και
πως στόχος της κατάργησης
των Φορέων και της απορρόφησής τους από τον συγκεκριμένο Οργανισμό είναι η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία
των προστατευόμενων περιοχών, προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών.

Τι είναι ο «Οργανισμός
Φυσικού Περιβάλλοντος
& Κλιματικής Αλλαγής»

Σε πρόσφατο άρθρο του, ο
Γιώργος Αμυράς, Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αναφορικά με τη διάδοχη κατάσταση των Φορέων Διαχείρισης, υπογραμμίζει:
«Ο Οργανισμός Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ενσωματώνει 36
Πρώην Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών
και χτίζει μια νέα εποχή για την
προστασία της βιοποικιλότητας. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, θα ανοίξουν τον
δρόμο για την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων αναφορικά με τη χωροθέτηση των
επιμέρους ζωνών προστασίας
στις περιοχές Natura 2000».
Ποιες είναι όμως ακριβώς
οι αρμοδιότητες του Οργανισμού αυτού;
Ο Οργανισμός Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ο ΟΦΥΠΕΚΑ ορίστηκε το έτος 2020
ως καθολικός διάδοχος του
Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
(EKΠΑΑ) με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (ν. 4685
/ 2020).
Σκοπός του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι
η εφαρμογή της πολιτικής που
χαράσσει το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας για (i)
τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα,
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και (ii) την προώθηση και
υλοποίηση δράσεων αειφόρου
ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Σχετικά με την διατήρηση
των προστατευόμενων περιοχών ο ΟΦΥΠΕΚΑ:
• συντονίζει την εφαρμογή
της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές
• διενεργεί επιστημονικές
έρευνες και μελέτες
• εκπονεί Πενταετές Σχέδιο Δράσης
• παρακολουθεί την εφαρμογή του Πλαισίου Δράσεων
Προτεραιότητας (ΠΔΠ)
• οργανώνει ειδική διαδικτυακή πύλη
• αναλαμβάνει υποστήριξη δικτύων παρακολούθησης
της κατάστασης φυσικού περιβάλλοντος
• υλοποιεί προγράμματα
• συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους
και ιδιωτικούς, καθώς και μη
κυβερνητικές οργανώσεις για
θέματα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
Σχετικά με την προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης
και την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής ο ΟΦΥΠΕΚΑ:
• συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με το
περιβάλλον και την κλιματική
αλλαγή
• αναλαμβάνει την εκτέλεση
προγραμμάτων, έργων και δράσεων περιβαλλοντικής φύσης

• υποστηρίζει το ΥΠΕΝ για
την κάλυψη των υποχρεώσεων
της χώρας προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος,
για τη λήψη μέτρων, την εφαρμογή σχεδίων και την κατάρτιση εκθέσεων που επιβάλλονται
από το εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές δίκαιο
• αναλαμβάνει δράση για τη
διάδοση της περιβαλλοντικής
πολιτικής, τη συνεργασία όλων
των εμπλεκόμενων φορέων και
την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος
και βιώσιμης ανάπτυξης

Βασικές πηγές
χρηματοδότησης του
ΟΦΥΠΕΚΑ είναι :

• ο τακτικός προϋπολογισμός του ΥΠΕΝ
• ο Κρατικός Προϋπολογισμός
• όργανα και οργανισμοί
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλοι ευρωπαϊκοί ή διεθνείς
οργανισμοί για τα έργα που
αναλαμβάνει να υλοποιήσει
• το Πράσινο Ταμείο
• ποσοστά από πόρους που
προέρχονται από έσοδα σχετικά με πχ. την εκμετάλλευση
ενεργειακών πηγών της χώρας,
πρόστιμα για παραβίαση της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σφοδρές αντιδράσεις
από ΣΥΡΙΖΑ

Άλλο ένα χτύπημα αποψίλωσης και υποβάθμισης δέχεται ο Έβρος, καθώς η ΝΔ αποφάσισε να καταργήσει τους
Φορείς Διαχείρισης της «Προστατευόμενης Περιοχής Δέλτα Έβρου & Σαμοθράκης» και
του «Εθνικού Πάρκου Δάσους

Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου», σύμφωνα με ανακοίνωση
της βουλευτή Έβρου Νατάσας
Γκαρά. Όπως σημειώνει, με την
απόφαση αυτή πλήττεται ανεπανόρθωτα το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Έβρου.
Αναλυτικά:
«Υπηρετώντας πιστά το δόγμα της μεταφοράς αποφάσεων στην Αθήνα, ώστε με αδιαφάνεια να γίνονται όλες οι
εξυπηρετήσεις, αποκλείοντας
συνεχώς τις τοπικές κοινωνίες
της Περιφέρειας από τη διαχείριση των τοπικών θεμάτων, η
Κυβέρνηση εξέδωσε ΦΕΚ μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, με το οποίο προβλέπεται η κατάργηση των Φορέων
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του Έβρου.
Η μεταφορά της Διοίκησης σε
ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου στην Αθήνα, έχει
ένα μοναδικό σκοπό να είναι
απολύτως ελεγχόμενες οι αποφάσεις, οι προσλήψεις, οι χρηματοδοτήσεις και οι γνωμοδοτήσεις και να μην συμμετέχουν
και ενεργοποιούνται οι τοπικοί
φορείς.
Δεν φτάνει που έχει παγώσει η έκδοση των ΠΔ που θα
καθορίζουν χρήσεις γης και
δραστηριότητες στις περιοχές
Natura 2000, κρατώντας παγωμένη κάθε προοπτική ανάπτυξης στον Έβρο, δεν φτάνει
που πάγωσαν οι προσλήψεις
των εργαζόμενων στους Φορείς, τώρα πλέον οι εργαζόμενοι και το επιστημονικό δυναμικό τίθενται σε καθεστώς
ανασφάλειας κι ομηρίας. Ταυτόχρονα αποκλείεται η Τοπική
Αυτοδιοίκηση και οι παραγωγικοί φορείς από τη συμμετοχή στη Διοίκηση και τη λήψη

αποφάσεων. Οι αποφάσεις για
τον τόπο μας θα έρχονται από
την Αθήνα…
Για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη η ανάπτυξη της Περιφέρειας, η αποκέντρωση, η
εργασία στην ύπαιθρο, ο σεβασμός και η προστασία του
περιβάλλοντος, όχι μόνο δεν
βρίσκονται σε πρώτο πλάνο,
αλλά εργάζεται για τη συνεχή
υποτίμησή τους. Γι’ αυτό και
με την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης, αφαιρεί ένα
ακόμη κρίσιμο «εργαλείο» που
συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην παραγωγή, στον
τουρισμό, στην εργασία, στην
προβολή και αναβάθμιση του
περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων μοναδικών χαρακτηριστικών του Νομού Έβρου.
Έτσι στηρίζει η ΝΔ τους ακρίτες του Έβρου, με την κατάργηση των φορέων του Έβρου
και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης
και των τοπικών Βουλευτών
της ΝΔ, που σιωπούν μπροστά σε άλλη μία αντιαναπτυξιακή ενέργεια υποβάθμισης σε
βάρος του Νομού Έβρου, είναι
τεράστιες. Ενώ οι φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι
παραγωγικοί φορείς οφείλουν
να πάρουν θέση απέναντι στο
έγκλημα που συντελείται.
Όσο αυτή η κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία, τόσο θα
συνεχίζεται η υποβάθμιση και
η αποψίλωση της περιφέρειας
της χώρας από κρίσιμες υπηρεσίες, δομές και φορείς, θα
εντείνεται η υποβάθμιση του
Έβρου, θα απεμπολείται κάθε
αναπτυξιακή προοπτική για τον
τόπο μας, θα απαξιώνεται το
περιβάλλον».

Στην κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης του Δέλτα του Έβρου και της Σαμοθράκης και
του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης – Σουφλίου, αλλά και ακόμη 5 Φορέων
Διαχείρισης στην υπόλοιπη Ελλάδα, προχώρησε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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Αλεξανδρούπολη: Εξιχνιάστηκαν 14
κλοπές, 13 τετελεσμένες και μια απόπειρα
ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΈΡΕΥΝΕΣ
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ
Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, μέλη
συμμορίας που διέπραττε κλοπές από οικίες

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από
έρευνες των αστυνομικών της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Αλεξανδρούπολης, δεκατέσσερις κλοπές από οικίες, δεκατρείς τετελεσμένες και μία
απόπειρα, που διαπράχθηκαν
κατά το χρονικό διάστημα από
22-10-2021 έως 23-12-2021,
εκ των οποίων οι δεκατρείς
στην Αλεξανδρούπολη και η
μία στην Κομοτηνή.
Συνελήφθησαν το πρωί της
παραμονής Χριστουγέννων,
τρεις ημεδαποί σε βάρος των
οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης (συμμορία), για διακεκριμένες κλοπές
και για παραβάσεις των νόμων

περί ναρκωτικών και περί εθνικού τελωνειακού κώδικα, κατά
περίπτωση.
Από την εμπεριστατωμένη
έρευνα αποκαλύφθηκε η διαρκής δράση των συλληφθέντων
που διέπρατταν συστηματικά
κλοπές από οικίες, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, χρυσαφικά - κοσμήματα και οποιοδήποτε αντικείμενο με σκοπό
την μεταπώλησή τους.
Συγκεκριμένα, έπειτα από
σχετικές καταγγελίες κλοπών
από δύο οικίες στην Αλεξανδρούπολη, οι αστυνομικοί
εντόπισαν και συνέλαβαν τους
δράστες, διότι βραδινές ώρες
της 23-12-2021, εισήλθαν σε
δύο οικίες στην πόλη της Αλε-

ξανδρούπολης και αφαίρεσαν
από το εσωτερικό τους διάφορα χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα.
Από την συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα προέκυψε επί-

Δέματα τροφίμων
διανεμήθηκαν σε
άπορες οικογένειες
στον Βόρειο Έβρο
Την Παραμονή των
Χριστουγέννων σε 150
οικογένειες
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος εξεδήλωσε την στοργή,
το ενδιαφέρον και την αγάπη του,
εν’ όψει των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου, προς τις άπορες και
εμπερίστατες οικογένειες της ακριτικής Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου.
Συγκεκριμένα την Παραμονή των
Χριστουγέννων, παρουσία του οικείου Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνού, διενεμήθησαν 150 δέματα
τροφίμων σε ισάριθμους δικαιούχους, στο Διδυμότειχο, στην Ορε-

στιάδα και στο Σουφλί. Τα δέματα
αυτά είναι χορηγία γνωστού σούπερ μάρκετ και η διεκπεραίωση και
ο συντονισμός της δράσης ανήκει
στον Φιλανθρωπικό Οργανισμό
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που τελεί υπό τον
Γενικό Διευθυντή της Κωνσταντίνο Δήμτσα.
Με παρόμοιες δράσεις η Ένωση
Εφοπλιστών «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» διέθεσε διά της Ιεράς Μητροπόλεως δέματα αγάπης για 50 πολύτεκνες οικογένειες. Ομοίως και ο Ελληνικός
Στρατός διέθεσε στις κατά τόπους
ενορίες δέματα τροφίμων, που επιδόθησαν από τους εφημερίους σε
εμπερίστατες οικογένειες.

Εκ της Μητρόπολης
Διδυμοτείχου

σης ότι οι δράστες τους τελευταίους τρεις μήνες, προέβησαν
σε δώδεκα (12) ακόμη κλοπές
και μία (1) απόπειρα κλοπής
από οικίες, κατά τη διάπραξη
των οποίων αφαίρεσαν μετα-

ξύ άλλων το χρηματικό ποσό
των 790 ευρώ, διάφορα χρυσαφικά - κοσμήματα και μία
τηλεόραση.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους παραπά-

νω αστυνομικούς σε συνεργασία με αστυνομικούς του
Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης και τη
συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών
¨ LAIKA ¨, στην κατοχή των
δραστών, την οικία που διαμένουν και σε χώρο απόκρυψης κλοπιμαίων, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων,
μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 34 γραμμαρίων, καπνικά προϊόντα για
τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι
φόροι και δασμοί, διαρρηκτικά
εργαλεία και μέρος των αφαιρεθέντων χρυσαφικών – κοσμημάτων, τα οποία αποδόθηκαν στη δικαιούχο τους.
Επιπλέον κατασχέθηκε ένα
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι δράστες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης,
ενώ την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

Προσφορά χριστουγεννιάτικου
γεύματος στα Ιδρύματα της
Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης
Από την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας

ημέρα, αλλά και για την ακριτική μας
περιοχή αφού αναγνωρίζεται το έργο
και η προσπάθειά μας από την ανώ-

τατη αρχή της χώρας μας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Τα Ιδρύματα, της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, που αφορούν στην γ’
ηλικία επέλεξε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για τα φετινά Χριστούγεννα
ώστε να προσφέρει το Χριστουγεννιάτικο Γεύμα. Η πανδημία κράτησε
δυστυχώς την Πρόεδρο μακριά μας,
όμως το ενδιαφέρον και η αγάπη της
δεν κατάφεραν να περιοριστούν λόγω της μεγάλης απόστασής μας από
το κλεινόν άστυ.
Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και
των δύο Ιδρυμάτων μας γέμισε πλουσιοπάροχα για τους 190 τροφίμους
μας χάρη στην ευαισθησία της Προέδρου με την ευγενική αυτή κίνησή
της. Μια ύψιστη τιμή για τους ανθρώπους μας οι οποίοι χάρηκαν την

«Χάρισε» ζωή μετά το θάνατό της
76χρονη γυναίκα στην Αλεξανδρούπολη
Ζωή με τον θάνατό της έδωσε μία 76χρονη γυναίκα
που κατέληξε την Πέμπτη 23/12 στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ Ορεστιάδας η γυναίκα ήταν
εγκεφαλικά νεκρή όταν οι συγγενείς της έδωσαν τη
συγκατάθεσή τους για τη δωρεά οργάνων της.
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Ελλείψεις μασκών FFP2 και ΚΝ95
και στα φαρμακεία του Έβρου
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ ΝΑ
ΛΥΘΕΊ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΆΔΑ,
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΎ ΣΥΛΛΌΓΟΥ
ΤΆΣΟ ΤΕΡΖΉ
Κύμα ανατιμήσεων λόγω
της αυξημένης ζήτησης

Της Κικής Ηπειρώτου

«Φτερά» έκαναν και από τα
φαρμακεία του Έβρου οι μάσκες τύπου FFP2 και ΚN95,
λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων από την
κυβέρνηση, που καθιστούν τη
χρήση τους υποχρεωτική στα
μέσα μαζικής μεταφοράς και
τα σούπερ μάρκετ.
Το φαινόμενο είναι πανελλαδικό, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά στο διαδίκτυο,
συνοδεύεται και από εκτόξευση της τιμής πώλησής τους
που φτάνει μέχρι και 60%.
Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ» ο
Τάσος Τερζής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου,
σημείωσε πως η εξάντληση
των αποθεμάτων για τις συγκεκριμένες μάσκες ήταν μία
αναμενόμενη εξέλιξη.
«Όταν, πριν τα μέτρα, πουλούσαμε 10 τέτοιες μάσκες τη
μέρα και τα τελευταία 24ωρα
φτάσαμε να πουλάμε μέχρι και

500, ήταν αναμενόμενο να
εξαντληθεί το απόθεμα. Ιδιαίτερα από την στιγμή που η
ανακοίνωση των μέτρων συνέπεσε χρονικά με την περίοδο των Χριστουγέννων, κατά
την οποία, οι εταιρείες που μας
προμηθεύουν με τις μάσκες,
στην Αθήνα, ήταν κλειστές».
Ωστόσο, εκτίμησε πως εντός
της τρέχουσας εβδομάδας, θα
γίνουν νέες παραγγελίες από
τα φαρμακεία του Έβρου και το
πρόβλημα θα αποκατασταθεί.

Θα συνεχιστεί το κύμα
ανατιμήσεων

Κύμα ανατιμήσεων στις τιμές των μασκών κατά της διασποράς της πανδημίας του κορονοϊού αναμένεται το αμέσως
επόμενο διάστημα σύμφωνα
με όσα δήλωσε στο OPEN, ο
Θανάσης Παπαθανάσης, μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Μιλώντας στην εκπομπή
«Ώρα Ελλάδος», ο κ. Παπα-

θανάσης ανέφερε πως τα νέα
μέτρα που προβλέπουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους αναμένεται να προκαλέσουν ελλείψεις στην αγορά,
που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε αυξήσεις των τιμών
του συγκεκριμένου προϊόντος.
«Θα υπάρξει πρόβλημα τις
επόμενες ημέρες γιατί οι FFP2
έχουν εξαφανιστεί σχεδόν στη
χώρα άρα θα γίνουν νέες εισαγωγές και νέες παραγωγές
και η τιμή τους θα εξαρτηθεί
από τους προμηθευτές», τόνι-

σε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος επισήμανε πως τα
φαρμακεία δεν ελέγχουν τις
τιμές, οι οποίες σύμφωνα με
τον ίδιο εξαρτώνται από τους
προμηθευτές. «Δεν ήταν όλη
η αγορά προετοιμασμένη, σε
πολλά σημεία εξαντλήθηκαν
ξαφνικά με τα νέα μέτρα, άρα
λοιπόν όπου υπάρχουν ζητήματα ελλείψεων υπάρχει πίεση
για τις ανατιμήσεις», σημείωσε.
«Ανάλογα με τις τιμές που
αγοράσουμε από τους προμηθευτές θα καθορίσουμε και
εμείς τις τελικές που θα φτά-

νουν στον καταναλωτή«, συμπλήρωσε για το ζήτημα.
Απαντώντας σε ερώτηση
για το ποιες είναι οι ισχύουσες
τιμές, πριν τις ανατιμήσεις, ο
κ Παπαθανάσης ανέφερε πως
«στην αρχή της πανδημίας οι
τιμές και των χειρουργικών αλλά και των υψηλής προστασίας μασκών ήταν εξωφρενικές. Τώρα η τιμή των απλών
μασκών είναι από 0,10 έως
0,30 ευρώ και των FFP2 από
0,6 έως 1 ευρώ».
Σε αυτές τις τιμές βρισκόμαστε ακόμη, υπάρχει όμως

ο κίνδυνος να αυξηθούν τις
επόμενες ημέρες γιατί αυξάνονται και οι τιμές στη χονδρική», κατέληξε.
Εντωμεταξύ, σύμφωνα με
τον υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, «το υπουργείο ετοιμάζει
τις επιστολές για να ξεκινήσουν οι έλεγχοι» σε 16 διαδικτυακά καταστήματα, όπου
εντοπίστηκε αύξηση των τιμών
ως και 60%.
«Εάν δεν έχουν να δείξουν
τιμολόγιο αγοράς και απόδειξη
ότι η τιμή της χονδρικής που
προμηθεύτηκαν αυξήθηκε ανάλογα με την αύξηση της λιανικής που πούλησαν θα επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο
το οποίο μπορεί να είναι πολύ
μεγάλο», προειδοποίησε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ανέφερε ότι
θα γίνει διατίμηση στο συγκεκριμένο προϊόν ώστε να μην
υπάρξουν φαινόμενα ελλείψεων και μαύρης αγοράς. «Εγώ
δεν θέλω να δημιουργήσω ούτε έλλειψη με τις μάσκες αλλά
ούτε και μαύρη αγορά», σημείωσε.
«Θεωρώ ηθικά απαράδεκτο να υπάρχουν φαινόμενα
αισχροκέρδειας σε μια περίοδο που η πανδημία έδειξε τα
πάλι τα δόντια της αναγκάζοντας την κυβέρνηση να λάβει
μέτρα», τόνισε και κατέληξε
λέγοντας πως «όσο μεγαλύτερο πρόστιμο μπορώ να βάλω
σε μια επιχείρηση που παρανόμησε θα το κάνω».

Σε συμβολικές πράξεις προσφοράς προχώρησε
ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Έβρου
Δωροεπιταγες από
καταστήματα ειδών
ένδυσης της πόλης
μας στο παιδικό
χωριό SOS
Τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, o Συνεταιρισμός

Φαρμακοποιών Έβρου (ΣΥ.ΦΑ
Έβρου) και οι εργαζόμενοι, πιστοί στις αξίες της αλληλεγγύης και της ανταπόδοσης,
προχώρησαν σε συμβολικές
πράξεις προσφοράς, δίνοντας
δωροεπιταγες από καταστήματα ειδών ένδυσης της πόλης
μας στο παιδικό χωριό SOS,
όπου στηρίζει παιδιά ορφανά,
εγκαταλελειμμένα ή προερχό-

μενα από προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, και τους
προσφέρει μόνιμη και μακροχρόνια φροντίδα, στοργή, προστασία, μόρφωση και στέγη.
Την οικογένεια των 70 φαρμακοποιών του ΣΥ.ΦΑ. Έβρου,
εκπροσώπησε στην παράδοση
της δωρεάς, ο Πρόεδρος Δ.Σ.
του ΣΥ.ΦΑ. Εβρου κ. Τερζής
Αναστάσιος και από τον Συνε-

Οι δωρεές αποτελούν μόνο την
αρχή ενός συνολικού πλάνου
στοχευμένων ενεργειών
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(ΕΚΕ) του ΣΥ.ΦΑ. Εβρου.

ταιρισμό Ο Γενικός Διευθυντής
κ. Σταύρος Τζωίδης με στελέχη
του συνεταιρισμού (Ευστράτιο
Ελευθεριάδη, Κομνηνό Χρυσοχοίδη, Γεωργία Κεραμαράκη) ,
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με τις Διοικήσεις των δομών και να ενημερωθούν σχετικά με το εξαιρετικά σημαντικό έργο τους, αλλά
και τις ανάγκες τους.
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Παρουσιάστηκε στη Νέα Ορεστιάδα
Λασκαράκη «Κυνηγημένοι από την
ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΈΣ ΤΗ ΔΙΚΗΓΌΡΟ
ΜΑΡΊΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΊΔΟΥ,
ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΌΓΟ ΛΊΛΑ
ΣΑΜΠΑΝΟΠΟΎΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟ ΣΤΑΎΡΟ
ΠΑΠΑΘΑΝΆΚΗ
Ο συγγραφέας αναφέρθηκε στα χρόνια
έρευνας πεδίου και ενδελεχούς μελέτης για την
ανασύνθεση των ιστορικών γεγονότων και της
ατμόσφαιρας της εποχής. Αποσπάσματα του
βιβλίου διάβασε η εκπαιδευτικός Φιλιώ Τρυπή
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου, στο Πολιτιστικό
Πολύκεντρο Νέας Ορεστιάδας η παρουσίαση του μυθιστορήματος του Γιάννη Λασκαράκη, παρουσία πολλών
βιβλιόφιλων της πόλης και
της ευρύτερης περιοχής αλλά και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ο
δήμαρχος Βασίλης Μαυρίδης,
ο πρώην δήμαρχος Άγγελος
Παπαϊωάννου, οι υποψήφιοι
δήμαρχοι Ορεστιάδας Δημήτρης Αρβανιτίδης(1978) και
Αντώνης Τυμπανίδης(1982),
η αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος Δήμου Διδυμοτείχου Στέλλα ΘεοδοσίουΖυγογιάννη, ο τέως κοινοτάρχης Ελιάς και τ.πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου Τριγώνου Κυριάκος Καφάς.
Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε
στον πρόεδρο της ΔΗΚΕΠΑΟ
Δημήτρη Βαρσαμακίδη, όπως
και σε όλο το προσωπικό του
δημοτικού νομικού προσώπου
για τη συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή μιας όμορφης
λογοτεχνικής βραδιάς ιδιαίτερου και πολλαπλού συμβολισμού.
Στην παρουσίαση η δημοσιογράφος και συντονίστρια
της ΕΡΑ Νέας Ορεστιάδας
Μαρία Μανάκα, που φρόντισε με τις παρεμβάσεις της να
κυλήσουν όλα άψογα.
Τόσο οι ομιλητές όσο και ο
συγγραφέα κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού
εστιάζοντας και υπογραμμίζοντας τις ποικίλες πτυχές

Στο πάνελ η κα Γκουγκουσκίδου, η κα Σαμπανοπούλου και ο συγγραφέας κ. Λασκαράκης

και προεκτάσεις ενός πολυεπίπεδου λογοτεχνικού και
ιστορικού εγχειρήματος, για
την ολοκλήρωση του οποίου
ο Γιάννης Λασκαράκης έκανε
μια εξαιρετική δουλειά, που
είναι προφανές ότι θα έχει
συνέχεια!

Η παρουσίαση του βιβλίου «Κυνηγημένοι από την Ιστορία»
έγινε στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Νέας Ορεστιάδας

Μαρία Γκουγκουσκίδουδικηγόρος και επικεφαλής της μειοψηφίας του
Δημοτικού Συμβουλίου
Ορεστιάδα: «Το δέος του
συγγραφέα μπροστά στην
ιστορία…»
Αυτό λοιπόν που κατά τη
δική μου ανάγνωση διατρέχει όλο το βιβλίο είναι το δέος

Ο συγγραφέας υπογράφει αντίγραφα του μυθιστορήματος. Μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου
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το μυθιστόρημα του Γιάννη
Ιστορία»
Ο συγγραφέας αναφέρθηκε στα χρόνια έρευνας πεδίου και ενδελεχούς μελέτης για
την ανασύνθεση των ιστορικών γεγονότων και της ατμόσφαιρας της εποχής

του συγγραφέα μπροστά στην
Ιστορία. Η πρωτότυπη και πολύ ενδιαφέρουσα επινόηση
και δημιουργία του συγγραφέα είναι η Ιστορία με Ι κεφαλαίο, η οποία φαίνεται να έχει
τη δική της οντότητα, που εμφανίζεται ως ένας αυτόνομος
και αυθύπαρκτος παράγοντας
που έχει δική του πρόθεση,
δικό του «δόλο», όπως είναι
και η χαρακτηριστική λέξη που
χρησιμοποιεί συχνά ο συγγραφέας, ανεξάρτητο από τον δόλο των ανθρώπων που δρουν.

Διαπιστώνει λοιπόν ο συγγραφέας και μέσα από το βιβλίο του αποκαλύπτεται και σ’
εμάς ότι τα πραγματικά αποτελέσματα της ιστορικής δράσης των ανθρώπων δεν είναι
πάντα αυτά που οι άνθρωποι
που έδρασαν είχαν ως στόχο.
Τα πραγματικά αποτελέσματα πολλές φορές, κανείς δεν
τα είχε θελήσει, παρ’ όλ’ αυτά όμως επέρχονται και μάλιστα με έναν τρόπο που μοιάζει
να υπακούει σε μια ιστορική
λογική. Καθένα από τα άτο-

Η κα Μαρία Γκουγκουσκίδου

μα και τις ομάδες που δρουν
αποβλέπει στους δικούς του
στόχους, κανείς δεν σκοπεύει στην ιστορική ολότητα, στο
συνολικό ιστορικό αποτέλεσμα. Όλα συμβαίνουν σαν αυτή η ιστορική ολότητα, το συνολικό ιστορικό αποτέλεσμα
να ήταν κατά κάποιο τρόπο εκ
των προτέρων δεδομένα και
να απαντούσαν σε μια «πρόθεση», στην «πρόθεση» της
Ιστορίας για τον Γιάννη Λασκαράκη, αφού δεν είναι πρόθεση κανενός».

Η κα Φιλιώ Τρυπή

Λίλα Σαμπανοπούλου-αρχαιολόγος: «…Με ντοστογιεφσκιστική ακρίβεια περιγράφονται…οι τόποι…και
αντανακλούν φωτογραφίες της εποχής…»
«…Δεν είναι ένα ιστορικό
μυθιστόρημα,, όπως φαίνεται και είναι δεδομένο. Είναι
ιστορικό εγχειρίδιο εφόσον τα
καίρια συμβάντα διαβάζονται
συνθετικά-εξάλλου στη βιβλιογραφία που προστίθεται στις
σελίδες 575-583 καταγράφο-

νται εκατόν εβδομήντα τίτλοι, πέραν των ιστοσελίδων
άντλησης πληροφοριών, δηλωτικά της κοπιώδους εργασίας που απαιτεί. Είναι και περιηγητικό έργο, εφόσον οι τόποι
που εκτυλίσσεται, περιγράφονται με ντοστογιεφσκιστική ακρίβεια και αντανακλούν
φωτογραφίες της εποχής που
ανασύρονται από σκονισμένα
αρχεία και εκδίδονται την τελευταία τριακονταετία με γεωμετρική πρόοδο…».
Σταύρος Παπαθανάκης-δημοσιογράφος: «Ένα εξόχως
ιστορικό, εξόχως αυτοβιογραφικό, ένα εξόχως ερωτικό μυθιστόρημα»
«Δεν ξέρω και απορώ, γιατί ο σκηνοθέτης των μεγάλων
τηλεοπτικών επιτυχιών Μανούσιος Μανουσάκης δεν έχει
ενδιαφερθεί για το μυθιστόρημα του Γιάννη Λασκαράκη!
Έχει όλες τις προϋποθέσεις
για να μεταφερθεί στη μικρή
οθόνη και να γίνει μια μεγάλη επιτυχία! Είναι ένα εξόχως
ιστορικό, ένα εξόχως αυτοβιογραφικό, ένα εξόχως ερωτικό
μυθιστόρημα! Ακόμη και μέσα
στη φωτιά του πολέμου πάντα ο έρωτας θα διεκδικεί να
ανοίγει ένα μικρό-μεγάλο παράθυρο για τη ζωή, που πάντα
θα εξυμνείται και θα χαράσσει
νέους δρόμους για την αναγέννηση της ακόμη και στις
πιο σκοτεινές περιόδους.

Είναι ένα πανόραμα καταιγιστικών ιστορικών γεγονότων και εξελίξεων μιας
συγκλονιστικής εποχής, που
άλλαξε τη ζωή εκατομμυρίων
ανθρώπων, που διαμόρφωσαν με επώδυνο και τραγικό
τρόπο τη σύγχρονη Ελλάδα
και δυστυχώς από τότε κουβαλάει ένα απίστευτο φορτίο
εθνικού διχασμού, που ακόμη
παραμένει ένα θέμα ταμπού
για την ελληνική κοινωνία και
πολιτική.
Σίγουρα ο Γιάννης Λασκαράκης με το εξαιρετικό μυθιστόρημα του ήρθε για να διεκδικήσει τη δική του θέση στο
λογοτεχνικό τοπίο της χώρας
μας, επιδεικνύοντας αρετές
ενός ώριμου λογοτέχνη, που
ξέρει να διαχειριστί με μαεστρία το υλικό του. Το μυθιστόρημα του πιέστηκε πάρα
πολύ από τη γραμματοσειρά
που επιλέχθηκε. Θα μπορούσε
να ξεπερνάει τις 700 σελίδες!
Το υλικό που συγκέντρωσε
ξεχειλίζει και μας προϊδεάζει
για τη συνέχεια και μάλιστα
θα τη δούμε πολύ σύντομα με
το δεύτερο μυθιστόρημα του!
Προς το παρόν ετοιμάζεται η
δεύτερη έκδοση του κι αυτό
είναι ήδη ένα αξιοπρόσεκτο
ορόσημο για τη λογοτεχνική
παρουσία και πορεία του Γιάννη Λασκαράκη, που ξεκίνησε
με τους καλύτερους οιωνούς»!

Σταύρος
Παπαθανάκης

Η κα Λίλα Σαμπανοπούλου

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση έσπευσαν μετά το πέρας της εκδήλωσης να συνομιλήσουν με τον συγγραφέα

9

10

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Γνώμη
Τα οικονομικά «αμπρακαντάμπρα» του Σουλτάνου

Ε

ίδε το τέλος του να πλησιάζει.
Μέχρι τώρα, ήταν σε θέση να
αποτρέψει λίγο πολύ όσους
του εναντιώνονταν με αστυνομικές βία και ψέματα. Αλλά
τώρα πρόκειται για την οικονομία, έναν παγκόσμιο τομέα, όπου οι αριθμοί είναι αναμφισβήτητα ο πραγματικός
ηγέτης του παιχνιδιού.
Μέχρι χθες ήταν σε θέση να διαστρεβλώσει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του
«TUIK» (της επίσημης Στατιστικής Τουρκικής
Αρχής). Αλλά όταν πρόκειται για το δολάριο
ή το ευρώ, δεν υπάρχει τίποτα να κάνει. Για
μεγάλο χρονικό διάστημα πολέμησε «τα λόμπι συμφερόντων και εκείνα του δολαρίου»,
εξοβέλισε «τους εχθρούς της Τουρκίας», αλλά όλες αυτές οι ρητορικές δεν είναι πλέον
πειστικές στα μάτια του μέσου πολίτη, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των ψηφοφόρων του, όταν αυτοί άρχισαν να υποφέρουν από το υψηλό κόστος ζωής ή ακόμη
και τη φτώχεια και την πείνα.
Ο νομισματικός μηχανισμός κινδύνευε να
καταρρεύσει εντελώς. Η τουρκική Κεντρική
Τράπεζα παρενέβη τουλάχιστον πέντε φορές, για να αποτρέψει την άνοδο της αξίας
του δολαρίου ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια
δολάρια πωλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών είναι
χρεωμένο.
Την περασμένη Τετάρτη φωτογραφίες
με δεκάδες μεγάλες τσάντες γεμάτες δολάρια τραβήχτηκαν στο αεροδρόμιο της
Κωνσταντινούπολης. Οι τσάντες, με προορισμό την Κεντρική Τράπεζα, προέρχονταν
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ),
το νέο σύμμαχο του Ερντογάν. «Δεν γνωρίζουμε ποιοι Δημόσιοι Οικονομικοί Θεσμοί
(EPAE) έχουν πωληθεί στους Άραβες», διαμαρτύρεται ο Οζγκούρ Οζέλ, βουλευτής της
αντιπολίτευσης.
Η ASELSAN (Στρατιωτική Εταιρία Ηλεκτρονικής Βιομηχανίας), η 48η πιο σημαντική
εταιρία του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο,
σύμφωνα με πληροφορίες πωλήθηκε στα
ΗΑΕ, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, πληροφορία που διαψεύστηκε από τη διοίκηση

και δεν είναι γνωστό ακριτης ASELSAN, το 75% των
βώς ποιος, πότε, πώς και
μετοχών της οποίας ανήκει
στο ίδρυμα τουρκικού στραπόσο θα πληρώσει το κράτού και το 25% στο χρηματος», προσθέτει.
Επιπλέον, οι περισσότιστήριο.
Ο Ερντογάν έχει ήδη
τεροι οικονομολόγοι στην
πουλήσει αρκετούς άλλους
Τουρκία και στο εξωτερικό
EPAE του στρατιωτικό τομέα
πιστεύουν ότι αυτό το νέο
στο Κατάρ ή σε άλλες χώρες
μοντέλο δεν μπορεί να πετου Κόλπου, υπενθυμίζουν.
ριορίσει, ούτε τον πληθωριΗ νέα ανακάλυψη του
σμό, ούτε την ανεργία.
σπουδαίου οικονομολόγου
Υπάρχουν, επίσης, παήταν να προτείνει ένα τραρατηρητές που πιστεύουν
πεζικό λογαριασμό σε τουρ- ΤΟΥ ΡΑΓΚΊΠ ΝΤΟΥΡΆΝ ότι αυτή η δυναμική είναι μία
κικές λίρες (LT), μετατρέψιπροετοιμασία για τις πρόωμο σε δολάριο ΗΠΑ, για την
ρες εκλογές, ισχυρισμό που
αποτίμηση της LT. Το Υπουργείο Οικονομι- διέψευσε ο ίδιος ο Ερντογάν. Όμως, όπως
κών θα πληρώσει τη διαφορά, εάν η αξία δείχνει η εμπειρία, πολύ λίγοι άνθρωποι πιτου δολαρίου αυξηθεί, δηλώνουν επίσημα. στεύουν τις δηλώσεις του Ερντογάν.
«Χωρίς το Κράτος Δικαίου, χωρίς στραΈτσι, ολόκληρος ο χρηματοπιστωτικός τοτηγική βασισμένη στην παραγωγή, καμία κυμέας είναι τώρα δολαριοποιημένος.
«Είναι η οικονομική και χρηματοπιστωτική
ανεξαρτησία της Τουρκίας που πουλήθηκε»,
φωνάζουν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης.
Επιπλέον, αυτοί οι ελιγμοί αποφασίζονται και
πραγματοποιούνται με νομοθετικό διάταγμα
ή εντολές του Προέδρου Ερντογάν, δίχως,
συνεπώς, την έγκριση του Κοινοβουλίου,
το οποίο είχε ήδη χάσει μεγάλο μέρος των
αρμοδιοτήτων του προς όφελος της Προεδρίας. Το καθεστώς του Ενός Ανδρός δεν
συμπαθεί το Κοινοβούλιο, παρόλο που έχει
πλειοψηφία σε αυτό το Σώμα.
Οι υποστηρικτές του Ερντογάν που είχαν
τηρήσει σιγή ιχθύος ή είχαν οργανώσει συγκεντρώσεις για προσευχή, όταν το δολάριο
ανέβαινε, γιόρταζαν, καίγοντας αμερικανικά
χαρτονομίσματα, τη σχετική υποτίμηση του
αμερικανικού νομίσματος: από τις 18 L στις
13 LT. Την περασμένη Παρασκευή το ποσό
αυτό ήταν 11 LT.
«Ο Ερντογάν μπορεί να έσωσε την ημέρα με αυτόν τον τρόπο, αλλά πιθανότατα
έχασε την εβδομάδα ή τον μήνα», δήλωσε
ο οικονομολόγος Μουσταφά Σονμέζ. «Διότι το κράτος δεν είναι πλέον σε θέση να
αποζημιώσει τις ζημίες που οφείλονται στην
υποτίμηση της LT. Επιπλέον, τα κείμενα των
νομοθετικών διατάξεων είναι πολύ ασαφή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
2014-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 12873/16-12-2021					ΑΔΑ: 9ΗΝΞΩ15-ΓΞΩ
ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
CPV: 45453000-7
Α.Α. Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 185959
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 500.179,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (620.223,15
με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με
προϋπολογισμό 137.493,41 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 334.106,55 €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ).
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.soufli.gr).
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ,
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2554 350130-131, FAX επικοινωνίας 2554 350113, αρμόδιος υπάλληλος
κ. Σιδερά Μαρία και Κοτσάνη Ελένη.

βέρνηση δεν μπορεί να καταπολεμήσει την
τρέχουσα κρίση», διευκρινίζει ο Καθηγητής
Εσέρ Καράκας. Αυτά τα δύο θέματα δεν περιλαμβάνονται καν στην ημερήσια διάταξη
του Προέδρου.
Τέλος, ο νέος υπουργός Οικονομικών,
Νεμπάτι, αποτυπώνει καλά την κατάσταση
των πραγμάτων και την ψυχολογική ατμόσφαιρα της κυβέρνησης. Μία δημοσιογράφος έθεσε την ακόλουθη ερώτηση:
- Πόσο θα κοστίζει το δολάριο ΗΠΑ σύμφωνα με τις προβλέψεις σας στις 31 Δεκεμβρίου;
- Κοιτάξτε βαθιά μέσα στα μάτια μου, θα
έχετε την απάντηση!
- Μα Κύριε Υπουργέ, η οικονομία είναι
θέμα αριθμών, όχι βλέμματος!
Το τοπίο είναι δραματικό. Είναι ορατό με
γυμνό μάτι στις τσέπες των πολιτών και στις
ουρές, για να αγοράσουν ψωμί.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-01-2022, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ..
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-01-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
7. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.
2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 137.493,41 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) και σε έργα
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 334.106,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) 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 Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της ως άνω παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 10.003,60 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι
21-12-2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ για το ποσό των 614.571,05 € και
από πόρους του Δήμου για το ποσό των 5.652,10 € (ΟΜΑΔΑ ΣΤ με ΓΕ+ΟΓ και ΦΠΑ).
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το την Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου.
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 8 μήνες.
Σουφλί, 16/12/2021
Ο Δήμαρχος Σουφλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Νέα μέτρα από 3 Ιανουαρίου
ανακοίνωσε η κυβέρνηση
ΤΙ ΑΛΛΆΖΕΙ ΜΕΤΆ ΤΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ
Ο Υπουργός Υγείας ανέλυσε τα μέτρα
σε διασκέδαση, εστίαση και τηλεργασία
μετά τις γιορτές.

Τα νέα μέτρα ανακοίνωσε
το απόγευμα της Δευτέρας ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μετά και το νέο μαύρο ρεκόρ με 9.284 νέα κρούσματα
και τα οποία τίθενται σε ισχύ
από τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου
έως τις 16 Ιανουαρίου ωστόσο υπάρχει δυνατότητα επέκτασης.
Οι ανακοινώσεις Πλεύρη
περιλαμβάνουν:
• Διπλές μάσκες ή υψηλής
προστασίας σε σούπερ μάρκετ
και ΜΜΜ
• Υποχρεωτική χρήση στους
εργαζόμενους στην εστίαση
και στα νοσοκομεία
• Η διασκέδαση να λειτουργεί έως τις 00.00, αποκλειστικά εμβολιασμένους, χωρίς δυνατότητα ορθίων και εως 6

άτομα σε κάθε τραπέζι. Ακόμα
επιτρέπεται η μουσική, όπου
όμως σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων, θα επιβάλλεται απαγόρευση.
• Αναφορικά με τα γήπεδα
η πληρότητα να πέσει στο 10%
με ανώτατο όριο τα 1.000 άτομα. Αν δεν τηρηθούν τα μέτρα
όλοι οι αγώνες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.
• Σε μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων μόνο επισκεπτήριο με PCR και το ίδιο και σε
νοσοκομεία.
• Αύξηση της τηλεργασίας
στο 50 %
• Τηλεργασία σε ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα έως 50%
και κυλιόμενο ωράριο η οποία
θα γίνεται ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FP2) ή διπλή μάσκα
τόσο στα σουπερμάρκετ, στα
μέσα μεταφοράς και στο προσωπικό της εστίασης, αλλά και
όπου υπάρχει συγχρωτισμός.
Ωράριο λειτουργίας έως τις
12 τα μεσάνυχτα, έως 6 άτομα

ανά τραπέζι και όχι όρθιοι σε
διασκέδαση και εστίαση. Παράλληλα, προειδοποίησε πως
αν τα μέτρα δεν τηρηθούν θα
απαγορευθεί και η μουσική.
Στα γήπεδα: Περιορισμός
στο 10% με ανώτατο όριο τα
1.000 άτομα. Αν δεν τηρηθούν
τα μέτρα όλοι οι αγώνες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.
Σε μονάδες φροντίδας ηλι-

κιωμένων μόνο επισκεπτήριο
με PCR και το ίδιο και σε νοσοκομεία.
Τηλεργασία σε ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα έως 50% και
κυλιόμενο ωράριο. Θα είναι
ανάλογα με τις δυνατότητες
κάθε υπηρεσίας.

Από τις 3 έως τις 16
Ιανουαρίου

Μαύρο ρεκόρ: 9.284 νέα
κρούσματα, τα 78 στον Έβρο

Ανοιχτά τα σχολεία
μετά τις γιορτές

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε άλλους
66 θανάτους από επιπλοκές της
Covid-19

«Δεν συζητάμε την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση» επιμένει η Κεραμέως

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΕΟΔΥ τα στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του
ΕΟΔΥ: «Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι 9.284, εκ των οποίων 78 εντοπίστηκαν στον Έβρο.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 1.084.153 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των οποίων 50.4% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των
τελευταίων 7 ημερών, 192 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.838
είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19
είναι 66, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 20.496 θάνατοι.

Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 629 (58.7% άνδρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι 63 έτη. To
79.7% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 533 (84.74%) είναι
ανεμβολίαστοι
ή μερικώς εμβολιασμένοι και 96 (15.26%)
είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.721 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 289 (ημερήσια μεταβολή -4.3%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 317 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38
έτη (εύρος 0.2 έως 122 έτη), ενώ η διάμεση
ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη)».

Ξεκάθαρη ότι «αυτή τη
στιγμή δεν συζητάμε την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση» εμφανίστηκε η Νίκη Κεραμέως
στον ΣΚΑΪ, απαντώντας σε
ερώτηση για τα σχέδια της
κυβέρνησης για τη λειτουργία των σχολείων στις αρχές
του 2022.
«Επενδύουμε στα ανοιχτά
σχολεία με ένα πρωτόκολλο
που εστιάζει στην προστασία της δημόσιας υγείας και
να είναι ανοιχτά τα σχολεία».
Σημείωσε, δε, ότι «ο σχολικός
πληθυσμός στην Ελλάδα ελέγχεται 2 φορές την εβδομάδα
και αν υπάρξει κρούσμα 7 τεστ
την εβδομάδα. Προτεραιότητα
να είναι ανοιχτά τα σχολεία»
είπε η υπουργός Παιδείας,
προσθέτοντας ότι «επ’ ουδενί
δεν εφησυχάζουμε» κάνοντας
λόγο για «συνειδητή απόφαση της κυβέρνησης να επενδύσουμε πάρα πολλά σε ένα
από τα πιο εντατικά πρωτόκολλα στην Ευρώπη που κοστίζει αρκετά χρήματα».
Ερωτηθείσα για την πρόσφατη ανάρτηση σκίτσου για
τις μάσκες από τον καθηγητή
Ηλία Μόσιαλο που προκάλεσε
την αντίδραση της Ιεράς Συνόδου, η κα Κεραμέως ανέφερε ότι πρόκειται για ένα
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Τα νέα αυτά μέτρα τίθενται
σε ισχύ από τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 και θα ισχύουν
έως τις 16 Ιανουαρίου, ενώ
όπως είπε δεν αποκλείεται
να παραταθούν. «Η πανδημία
και η μετάλλαξη της Ομικρον
είναι σε μεγάλο βαθμό στην
ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα στην Αττική. Αυτό μας
προβλημάτισε για τον χρόνο
ισχύος των μέτρων. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση στο ΕΣΥ και
έτσι τα μέτρα θα ισχύσουν από
03/01/2022» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.
Οι νέοι να αποφύγουν επαφή με γονείς και παππούδες
Ο υπουργός Υγείας απηύθυνε έκκληση ιδιαίτερα στους
νέους να αποφύγουν τις επόμενες ημέρες να έχουν επαφή
με τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Να
είμαστε προσεκτικοί όλο αυτό το διάστημα να τηρούμε τα
μέτρα και να διασκεδάσουμε
αλλά την επόμενη ημέρα να
έχουμε κάνει έναν έλεγχο ειδικά αν έρθουμε σε επαφή με
άνω των 60 ετών.

in.gr

λυπηρό περιστατικό,
υπογραμμίζοντας
ότι «είναι μία εικόνα
που προσβάλλει τους
Χριστιανούς τις άγιες
ημέρες».

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 155/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
Θέμα: «Συμπλήρωση της 145/2021 ΑΔΣ με θέμα «Τροποποίηση της
143/2020 ΑΔΣ - έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (τροποποίηση λεωφορειακών γραμμών και δρομολογίων στις τρεις γραμμές δημοτικής
συγκοινωνίας)»».
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την
155/2021 απόφαση του (ΑΔΑ:9ΡΝΠΩΨΟ-ΑΧΣ) ενέκρινε «Ομόφωνα»
τη συμπλήρωση της 145/2021 απόφασης Δ.Σ. ως προς τα δρομολόγια
της αστικής συγκοινωνίας και συγκεκριμένα της Γραμμής 1: Aγίου Βασιλείου (χειμερινή), της Γραμμής 2 :Πάρκο Αλτιναλμάζη, της Γραμμής 3:
Ποιμενίδη (ΚΕΓΕ). Κατά τα λοιπά ισχύει η 145/2021 Α.Δ.Σ.
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ζαμπούκης Ιωάννης
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SUDUKU
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

8
1

Είναι η εποχή του ψυχρού πολέμου ΗΠΑ ΕΣΣΔ .
Έντρομοι καταφτάνουν στο Λευκό Οίκο των
ΗΠΑ οι μυστικοσύμβουλοι του Προέδρου για να
του ανακοινώσουν κάτι δυσάρεστο :
- Πρόεδρε , έχουμε μείζονα πρόκληση από τη
Ρωσία . Αυτή τη στιγμή χιλιάδες Ρώσοι αστροναύτες βάφουν το φεγγάρι ΚΟΚΚΙΝΟ !
Και ο Πρόεδρος ατάραχος τους λέει :
- Μόλις τελειώσουν, στείλτε δύο δικούς μας με
άσπρη μπογιά να γράψουν ΚΟΚΑ - ΚΟΛΑ !
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Οριζόντια
1. Δε γράφει σωστά.
2. Αυτοκτονία… σαμουράι.
3. Πρώτα στο… κλάμα — Χαρακτηρισμός
νοσημάτων — Τα δύο πρώτα μιας σειράς.
4. Βρετανός ζωγράφος και χαράκτης —
Υψηλό… των διάσημων ηθοποιών (ξ.λ.)
— Φυτική βαφή.
5. Μεταφορικό μέσο με τροχούς — Στρίψιμο του εντέρου.
6. Μαθητική τσάντα — Το στρογγυλό
άνοιγμα της ίριδας του ματιού.
7. Στρατός τα… φυλάει — Η πρωτεύουσα του Θιβέτ.
8. Περιοχή της Αλβανίας — Το φυτό ινδική κάνναβη.
9. Αθηναϊκά εργατικά αρχικά — Έτσι ζουν
όλοι οι φτωχοί — Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
10. Μισή… λίρα — Μια κοινωνική τάξη
— Τελευταία στην… κίνηση.
11. Κίτρινος… σαν το λεμόνι.
12. Διάψευση του ίδιου μας… του εαυτού.

Κάθετα
1. Αεικίνητος, ακούραστος — Άγονη,
ακαλλιέργητη.
2. Καλλιεργούμενα χορταρικά.
3. Βρίσκονται στο… Σόχο — Των ώμων…
δείχνει αδιαφορία — Αρχή… κτήσης.
4. Ιταλούς… ψυχαγωγεί — … Χάρι: θρυλική κατάσκοπος — Η σκέψη του… διαβάστηκε.
5. Αναμμένα κάρβουνα (θηλ.) — Τραγουδίστρια του "Νέου Κύματος".
6. Αρχικά συγκοινωνιών — Ο πατέρας
του Ιάσονα.
7. Θυρίδα διαφόρων συναλλαγών (ξ.λ.)
— Άραγε, ποιος ξέρει.
8. Νεότερη εκδοχή παλιότερης ταινίας με
άλλους συντελεστές (ξ.λ.) — Πάει με…
προκοπή.
9. Λοιπόν, επομένως — Παλιά ταινία με
την Καρέζη — Ξίφος (αρχ.).
10. Αρχή… φινάλε — Γλυκό του κουταλιού — Πρόθεση… σεβασμού.
11. Κουτός τις… εκστομίζει.
12. Επίχρισμα οικοδομής — Πρακτική
εφαρμογή θεωρίας.

Συστατικά

• 10 πράσα κομμένα σε μικρές ροδέλες
• 3 ρίζες σέλινο καθαρισμένες και κομμένες
• 1 κρεμμύδι τριμμένο
• 100 γρ. ελαιόλαδο
• 1 σκελίδα σκόρδο καθαρισμένη και τριμμένο
• 1 ποτήρι νερού λευκό ξηρό κρασί
• αλάτι - πιπέρι
• 1 κουταλάκι ζάχαρη
• 1 κουταλιά γλυκού κόκκινο γλυκό πιπέρι
• λίγα φρέσκα φύλλα σέλινου (καρδιές)
• 1 μικρή πατάτα καθαρισμένη κομμένη σε μικρά
κυβάκια
• 2 λεμόνια (το χυμό)
• 2 κρόκοι αβγών
• 2 ποτήρια νερό

Μέθοδος Εκτέλεσης

• Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και
σωτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τις φέτες σέλινου.
• Προσθέτουμε τα πράσα, αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη και
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)

2. ΜΕΤΡΙΟ
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

ΜΕΜΕS
ανακατεύουμε απαλά (όχι πολύ δυνατή φωτιά).
• Σβήνουμε με το κρασί και κρατάμε κλειστή την κατσαρόλα για 5 λεπτά.
• Μετά προσθέτουμε το νερό, την πατάτα και το μισό χυμό λεμονιού.
• Χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε να σιγοβράσει για μισή ώρα με σκεπασμένη την κατσαρόλα.
• Δοκιμάζουμε το ζουμί και αν χρειάζεται διορθώνουμε το αλατοπίπερο.
• Μετά το αφήνουμε να σιγοβράσει για 10 λεπτά
με ανοιχτό καπάκι.
• Μόλις τα λαχανικά έχουν αρχίσει να γίνονται μαλακά, αλλά όχι λιωμένα (τα θέλουμε al dente), κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.
• Με ένα τριμερ, λιώνουμε τα υλικά μέσα στην κατσαρόλα μέχρι να γίνουν κρέμα. Εναλλακτικά, μεταφέρετε τη σούπα σε ένα μεγάλο μίξερ για να την
κάνετε βελουτέ όπως την θέλουμε.
• Ετοιμάζουμε σε ένα βαθύ πιάτο το αβγολέμονο
(με τους κρόκους και το υπόλοιπο χυμό λεμονιού),
περιχύνουμε τη σούπα και σερβίρουμε τη σούπα
πρασοσέλινο πασπαλισμένη με κόκκινο πιπέρι και
ψιλοκομμένα φρέσκα φύλλα σέλινου.
• Καλή όρεξη.!
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ΣΥΝΤΑΓΗ

Πρασοσέλινο βελουτέ

4
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4

εσύ! Πώς λέγεσαι;
- Δεν λέγομαι.
- Ε, άει στο διάολο... Στη θέση σου. Έλα εδώ
εσύ. Πώς λέγεσαι;
- Χάρης.
- Τι είπαμε λοιπόν ότι είναι η πατρίδα;
- Η μάνα του Κώστα, στρατηγέ μου!
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4

-------------------------------------------------Σ ένα στρατώνα έρχεται ο στρατηγός και ρωτάει:
- Πώς λέγεσαι;
- Γιώργος.
- Για πες μου, τι είναι η πατρίδα;
- Δεν ξέρω.
- Στη θέση σου γρήγορα. Έλα εδώ εσύ! Πώς
λέγεσαι;
- Κώστας.
- Δεν μου λες, τι είναι η πατρίδα;
- Μάνα μας, στρατηγέ μου!
- Μπράβο παιδί μου! Στη θέση σου. Έλα εδώ
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«Είμαι σίγουρη πως ο Τεντόγλου χέ@@@κε αλλά εγώ δεν κρατιέμαι.
Γίνεται σε Ολυμπιακή χρονιά να μην βγει αθλητής της χρονιάς ο χρυσός
Ολυμπιονίκης και χρυσός στο πανευρωπαϊκό κλειστού (με μισό πόδι);»
Κατερίνα Στεφανίδη – Ολυμπιονίκης

Sports

Pre League: Πρεμιέρα
με Καλαμάτα για Άθλο Ορεστιάδας
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Β Φάση τους πρωταθλήματος της Pre League Ανδρών, με τον Άθλο Ορεστιάδας και την ΑΕ Κομοτηνής να μαθαίνουν το πλήρες
πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα, ο Άθλος Ορεστιάδας θα κάνει πρεμιέρα
στα πλέι οφ στην Καλαμάτα, ενώ τη δεύτερη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Κέρκη Σάμου στην Ορεστιάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Γ΄ομίλου:
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΛΕΙ ΟΦ)

1η αγωνιστική – Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022
ΦΕΣ Αριστοτέλης Σκύδρας – ΑΕΚ
Πήγασος Πολίχνης – ΑΣ Κέρκης Σάμου
ΑΟ Καλαμάτα 80 – ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας

13

Αρχίζει η μάχη της
ανόδου στην Βόλεϊ Λιγκ
για την ομάδα της
Ορεστιάδας

2η αγωνιστική – Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022
ΑΟ Καλαμάτα 80 – ΦΕΣ Αριστοτέλης Σκύδρας
ΑΕΚ – Πήγασος Πολίχνης
ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας – ΑΣ Κέρκης Σάμου
3η αγωνιστική – Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022
Πήγασος Πολίχνης – ΑΟ Καλαμάτα 80
ΑΣ Κέρκης Σάμου – ΑΕΚ
ΦΕΣ Αριστοτέλης Σκύδρας – ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας
Αντίθετα, στα πλέι άουτ, η ΑΕ Κομοτηνής θα κάνει πρεμιέρα στην έδρας της φιλοξενώντας τον Άρη
και έπειτα θα ταξιδέψει στην Αθήνα και την έδρα
του Πανερυθραϊκού.

Μόνο 10% πληρότητα στις εξέδρες
των γηπέδων
Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση για την αναχαίτιση της μετάλλαξης όμικρον του
κοροναϊού.
Μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, υπάρχει
και ο μεγάλος περιορισμός στην παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες των
γηπέδων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του κοροναϊου.
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα υποστήριξε ο Θάνος Πλεύρης, η κυβέρ-

Με ανώτατο
όριο τα 1.000
άτομα

Premier League: Πλήγμα
με αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων
Ο κορονοϊός καλπάζει στην Μεγάλη Βρετανία και ο κόσμος της
Premier League αποτελεί ζωντανή
απόδειξη, με τη διοργανώτρια αρχή
να κάνει γνωστό πως την τελευταία εβδομάδα βρέθηκαν θετικοί
103 παίκτες και μέλη προπονητικών επιτελείων.
Ο κορονοϊός, σε συνδυασμό με
τη μετάλλαξη Όμικρον, θερίζουν
εδώ και λίγο καιρό στην Ευρώπη
και η Αγγλία είναι μία από τις χώρες που το βιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Φυσικά, ο αθλητισμός στη χώρα και δη το δημοφιλέστερο άθλημα, το ποδόσφαιρο, έχει βρεθεί και
αυτό μέσα στη δίνη του κυκλώνα,
με τις ομάδες της Premier League
να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με παίκτες που τίθενται
νοκ-άουτ έχοντας προσβληθεί από
τον ιό.
Μέσα στον Δεκέμβριο του 2021
έχουν ήδη αναβληθεί 15 αγώνες
της Premier League και αν λάβει
κανείς υπόψη τα τελευταία νούμερα που είδαν το φως της δημοσιότητας, το άμεσο μέλλον μόνο ευοίωνο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
Και αυτό γιατί μετά από τα 90

κρούσματα που υπήρχαν την περασμένη εβδομάδα, στην τελευταία
εβδομάδα παρατηρήθηκε αύξηση
και είχαμε ρεκόρ, με το διάστημα
από τις 20 μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου να οδηγεί στην κατάρριψη του
φράγματος των 100 κρουσμάτων.
Συγκεκριμένα, μέσα από 15.186
τεστ τα οποία διενεργήθηκαν αυ-

τό το διάστημα, εντοπίστηκαν 103
κρούσματα που αφορούν παίκτες
αλλά και μέλη προπονητικών επιτελείων, κάτι που σημαίνει πως οι
ομάδες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά
στον καταρτισμό αποστολών για να
παίρνουν μέρος σε αγώνες.

103 κρούσματα κορονοϊού την τελευταία
εβδομάδα

νηση αποφάσισε την πληρότητα μόνο 10% στις εξέδρες των γηπέδων
και μάλιστα υπάρχει και ανώτατο
όριο στα 1.000 άτομα.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί
ότι ο υπουργός Υγείας επισήμανε,
ότι αν διαπιστωθεί πως το συγκεκριμένο μέτρο δεν τηρηθεί, τότε οι
αγώνες θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.
Τα μέτρα θα ισχύσουν από τις 3
Ιανουαρίου μέχρι τις 16 του μήνα.

Ετοιμάζει μπαράζ
μεταγραφών η Καβάλα
Μεταγραφικό ντεμαράζ για να παλέψει
για την παραμονή της θα κάνει η Καβάλα
που μεταξύ άλλων θα αποκτήσει και δύο
πρώην παίκτες της Ξάνθης. Ο λόγος για
τον Εβρίτη γκολκίπερ Παναγιώτη Σταθαάκη, που πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στον
ΑΟΚ, αλλά και τον ξανθιώτη επιθετικό Νίκο Σαμπανίδη
Πέρα απο τους δύο Θρακιώτες δεδομένη θα πρέπει
να θεωρείται η επιστροφή

των Στίκα, Θωμαίδη αλλά και η απόκτηση
των Μαρινάκη, Νεντέλκοβιτς(Σέρβος αμυντικός), Κοέν(Ισραηλινός αμυντικός), Πανουργιά, Καραγιάννη και Σπάσιτς(Σέρβος
μπακ)
Όπως είναι λογικό η ομάδα της
Καβάλας θα κάνει πολλές και
μαζικές μεταγραφές, με τις
πρώτες επισημοποιήσεις
να αναμένονται πριν την
πρωτοχρονιά.

Aποκτά
Εβρίτες και
διψήφιο αριθμό
παικτών!

14
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Φαρμακεία
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Ιατροί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος

Δικηγόροι

Συμβολαιογράφοι

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

Μιαούλη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ • Οδοντίατρος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ • Δικηγόρος
Ελλησπόντου 15 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551020595

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

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

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ • Δικηγόρος

Ειρήνης 39 • Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο : 2551024142

Δικαστικοί
Επιμελητές

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • Δικηγόρος

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ • Δικ. Επιμελητής

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

Ειρήνης 32 Α • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

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

Ασφάλειες

Κων/πόλεως 207 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο
Φιλιππουπόλεως 7 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923
ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Κρήνης 8 • Αλεξ/πολη
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

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

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ

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

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

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

Βενιζέλου 46 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • Οδοντίατρος

14ης Μαϊου 53 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Δικηγόρος

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

Τηλέφωνο : 2556031371

Οπτικά

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

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

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

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

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 80 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 26738

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
ΛΕΩΝ TOURS
14ης Mαϊου 51 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27754

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

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

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο
25510 24222 και
γίνε συνδρομητής
στην εφημερίδα μας

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
Η ΓΝΩΜΗ (express), 14.00
09.00
(express),11.00
16.43
Σβίλεγκραντ 9.08
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2021
-12.00 - 15.00 -18.00
(express),
15.45 (express),
17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
συνέβη ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού:
συνέβη
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
Δίκαια 9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
16.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.46
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
ΑΠΡΙΛΙοΥ
2011
2510/223716 & 2510/224472
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00,
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.45
Ορμένιο 17.09
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00,
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30,
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00,
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες:
17.15, 19.15.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πολη: 6.58
25210-32444.
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑναχώΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Τυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
Δόμνα
ΠΛΟΙΑ
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15,
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: 13.18
ΞΑΝΘΗ
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45,
Ηλιάκη
Βιζβύζη
7 & Μαζαράκη
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αναχώρηση:
8.29, Άφιξη
Τελικού: ✆2551029367
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
χρησιμα τηλεφωνα
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2593022318 & 2593022426.
72, ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΩΡΑ:
20.52,
άφιξη
εις
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00τωνΑλεξανδροyπολη
08.00 καταργείται.
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΦΕΡΕΣ
ΑΛΕΞ/ΛΗ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:

100 ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ23.17
-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
(εκτός
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑπό Καβάλα
18.15 (μέσω
Τυχερού),05.15
19.30-20.45.
Τελικού:71
22.59
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
Απλή: 17.50,Δίκαια
2.44 Aστυνομία
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15 από
Ηλιάκη
Πλαστήρα 3 ✆25550 22229
προσ
ΣαμοθρΑκη
ΛΗΜΝΟ,
ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ07.55, 14.00
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 Κυριακής),
08.00
(express),
ρηση ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
EKAB
 1.40, άφιξη▶ εις
166
602 KOINH
ΩΡΑ:11:00
1.40, άφιξη
εις 10.00
602
KOINH
ΩΡΑ:
08:00,
, 14.00,
06.00
το πρωίΑΠΟ
έως
20.30
και κάθε
Ιντερσίτι: 8,11,
14.58,
22.33
71 ΙΝTERСITY
–ΘΕΣΣΑΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Τρίτη 13.30
09.00
(express),11.00
(express),
14.00
Σβίλεγκραντ
9.08
Σβίλεγκραντ
9.08
ΞΑΝΘΗ
μισή
ώρα.
Κυριακές
από
07.00
ΛΟΝΙΚΗ,16.43
Αναχώρηση:
06.42
Άφιξη:
Πυροσβεστική

199
ΚΑΒΑΛΑ
-Τις
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
16.30, 18:45, 22:00
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟΣΟΥΦΛΙ
09:00
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25, 12.15
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
έωςΔευτέρα
20.30
ανά
ώρα.
11.40 605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώρηΞΑΝΘΗ ΩΡΑ:
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
-12.00
- 15.00
-18.00
(express),
15.45
(express),
17.00
74 ΙΝTERСITY
4.10,
άφιξη
εις
74 ΙΝTERСITY
4.10, άφιξη
Α/Τ Ασ.ΩΡΑ:
Αλεξ/λης
25510
66300
ΒΑΣΙ,εις
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
Κυριακούδη
Βασ.
Γεωργίου
157
✆2554022033
Τρίτη
09:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΦΕΡΡΥ
ΜΠΟΟΥΤ
08.30, 10.30,
13.30,
15.00,22.00. ΦΕΡΡΥ
ΔΡΑΜΑ
– ΜΠΟΟΥΤ
ΣΕΡΡΕΣ 07.15,
08.45,
75 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ ΔίκαιαΑ/ΤΤροχ.
εκτός12.00,
Σάββατο,
18.45,
Δίκαια (express)
9.06.
ση αρχικού:
15.22,
Άφιξη Τελικού:
9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30▶
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αλ/λης 25510 66395
Τετάρτη
15:00
Πληροφορίες
στα
τηλ. του
Λιμεναρχείου:
16.30,
18.15,
19.45.
Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,5.46
10.45,
12.45,
12.00,
14.00,
15.30 Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη:
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη
13.30 Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
08:00,
10:30
, 13.00,
16.50-18.00-21.3001.30
70 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΩΡΑ:
-ΑΘΗΝΑ:
13.50,
18.45
άφιξη εις
70 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
13.50,
άφιξη
εις
Α/ΤΤουρ.
Αλ/λης25510
66200 2510/223716 & 2510/224472
2510/223716
2510/224472
ΔIΔYMOTEIXO
Πέμπτη
15:00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00, 08.30, 10.30,
12.00, -13.30,
16.45
-17.00.&
01.41 75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
Δίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
- ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ ΑΠΟ
ΔίκαιαΑ/Τ
18.38.
15.30,
17:30,
23:59
Φερών
25550
23333
ΠΡΙΝΟ:
07.15,
10.15,
Παρασκευή
20.00ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
Μαχμουρίδου
Αγάπη Λεωνιδίου
61 (έναντι
15.00,
15.45,
16.30,
18.15, 19.45.
08.23,
11.49
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
10.30, 12.15,
12.30,
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
,
Παρασκευή
15:00
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 10.54,
άφιξη ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη
εις22100ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
09.00, 12.00, ΙΚΑ)
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00,
Α/Τ05.14,
Σουφλίου
25540
Κυριακή-αργίες
10.00,
12.00,
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
19.46
14.45,
16.30,
18.45
Αναχώρηση
αρχικού: 15.41, Άφιξη
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ -07.30,
ΞΑΝΘΗ
- ΚΑΒΑΛΑ:
✆2553024676
Σάββατο
09:00
Σάββατο 06.30 14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6.45
Ορμένιο
17.09
Ορμένιο 17.09
ΔΡΑΜΑ
– ΑΘΗΝΑ
08.30,12.45,
19.30
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
13.30,
15.00, 16.30,04.15-05.1518.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
Αλεξ/πολη:
22.28
ΣΕΡΡΕΣ
–
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
Α/Τ
Τυχερού
25540
41201
Kυριακή
15:00
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
08.00,
, άφιξη
16.00,
07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:11:30
17.40,
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
17.40, άφιξη
εις
20.30
16.30,
18.45
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
13.47,
74 ΙΝTERСITY
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΑναχώρηΑ/Τ09.13,
Διδ/χου
25530
22103
Κυριακή
16.30 13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
18.15.
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
Δίκαια23.40.
ση: 6.50, Άφιξη
Τελικού:
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18:45, 22:00
15.37,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ
- ΔΡΑΜΑ
08.00, 10.30, 15.00,
02.01,
Άφιξη: 17.16
Ζησίδης Παναγιώτης Βασ. Κωνσταντίνου 36
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808 ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30,
Σαμοθρaκη
προσ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3090 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
9.36,
06.00, 07.15,
08.00,
09.00,
90 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
10.30,
12.00,
13.30,άφιξη
15.00, 16.30,
17.30.
6.58 74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , ΑναχώΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
✆2552112450
10.30,
11.45,
13.15,
14.45,
16.00,
11.45, 13.15, 14.45, 16.00,
Δ. Αλεξ/πολης
25510
64100 - 10.30,
Αλεξανδροyπολη
18.45,
19.45,Πληροφορίες:
21.30, 23.30
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ,
5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13, Πληροφορίες:
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
15.30-17.00-19.00
(μέσωΚυριακήΤυχεεις Ορμένιο
14.38.
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,
ρησηΑναχώρηση:
αρχικού: 20.39,
Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο
14.38.
17.15,
19.15.
17.15, 19.15.
02.45,
10:45
,
14:30,
19:10
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
ΔK
Τραϊαν/λης
25513
50900
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30
σαλονίκη,
Άφιξη:
14.54
08.47
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 /
ρού),19.30-20.45.
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00, 18.30,
πολη:
6.58
25210-32444.
ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Δευτέρα
16:00
ΔK00.52,
Φερών
25553
50073
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30(μέσω 32421
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
10.06,
Τετάρτη
13.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
Την
Κυριακή
το δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑναχώΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
10.15,
14.30. ΑΠΟτων 6.00
Τρίτη
16:00
17.09
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
Παρασκευή
15.30ΚΑΒΑΛΑ:
/ Σάββατο
---- / 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
Δ. Σουφλίου
25543
50100
Τυχερού),
08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν12.00,
ισχύει 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
02.45,
10:45
,
15:10,
19:10
ΣΕΡΡΕΣ
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55,
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
Κυριακή
14.00 06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15,
Τεταρτη
Δ. Διδυμοτείχου25530
26000
06.00,
08.00,-09.15,
10.30,07.00,
12.15,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη:
13.18
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΔΡΑΜΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ
- ΣΟΥΦΛΙ -ΣΕΡΡΕΣ
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις 05.30
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΠέμπτη
07:00
- 17:30
ΑΠΟ
ΚΕΡΑ16.00,
18.15.
Δ.– Ορεστιάδας
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, 71 ΙΝTERСITY
ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (μέσω Τυχερού), 14.30,
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25520 22219 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ08.30,
11.15,
14.15, 15.30, 17.00,
έως
20.45
ανά
μισή
ώρα
ΩΡΑ:
9.19
άφιξη
στην
ΣΕΡΡΕΣ
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45,
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΩΤΗ:
07.15,
09.15,
Παρασκευή
17:3010.30,
Σαμοθράκης
25510
41218
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00,
15.00,
16.00,11.45,
17.00, Αθήνα 16.17
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού:
Απλή: 11.19
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
Απλή:Δ.
11.19
Ιντερσίτι: 19.43
19.15.Ιντερσίτι:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
10.15,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34
Δευτέρα
16.00 / 13.30,
Τρίτη ---/ Τετάρτη
13.30,
16.00,
17.15,
19.15.
16.00,
17.15, 19.15.
Σάββατο
12:00
04:45,- 06:30,
11:15,
12:30,14.30,
04.15-06.30-07.30
(μέσω
18.00,
19.30, 21.00.
Κυριακή: το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ08:30,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΞΑΝΘΗ 25310
Δ. Κομοτηνής
18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(μέσω
Π.Τυχερού),
613 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00 24444
/ Πέμπτη 07.00
/ Παρασκευή
Τηλ.
για
έκδοση
εισητηρίων:
Τηλ.
για
έκδοση
εισητηρίων:
Kυριακή
17:30
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30, Θεσσαλονίκη
12.30,80643
18.15 / Σάββατο
---- / ΚυριαΔασαρ.
Αλεξ/λης
25510
14.30,
15.30,
17:00,
19:30,
21.302593022318
2593022426.
2593022318
& 2593022426.
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 16.06,
άφιξη15.22, Άφιξη
κή 18.00
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση
αρχικού:
ΞΑΝΘΗ
- ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Δασαρ.Σουφλίου
25540
22221 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤηλEφωνα
12.30,(μέσω
18.00,Τυχερού),
2.30 (Ισχύουν
τα αντί22.5922.59
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
09.15, Καθημερινά
14.15, 20.15 από στην Αθήνα
Από
Καβάλα
Από Καβάλα
18.15
19.30-20.45.
Τελικού:
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
Απλή:Δασαρ.
17.50, 2.44
Διδ/χου
25530
22204
αλεξ/πολη
- κομοτηνη
ΛιμεναρχεIων
ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Κομοτηνή
για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
ΩΡΑ: 19.50, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
άφιξη στην –ΘΕΣΣΑ▶
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ
Ιντερσίτι:στοιχα
8,11,από
14.58,
22.33
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 605 ΚΟΙΝΗ
Ιντερσίτι:
8,11,
14.58,
22.33
71 ΙΝTERСITY
Δασαρ. Ορ/δας 25520
22482 Τρίτη
Αλεξανδρούπολης:
25510
26468 και
Αμισή
λ13.30
εώρα.
ξ α Πληροφορίες
νΤις
δ ρΚυριακές
ούπο
λ η ς07.00
:
16.30,
18.45
25210Αθήνα 5.23,
με ανταπόκριση στη
ΞΑΝΘΗ
20.00
Τρίτη
13.30
07:45,-ΑΘΗΝΑ
09:00,
11:15, 13:00,
ΞΑΝΘΗ
από
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
Πυρ/κή Αλεξ/λης25510
26619,26222
Σαμοθράκης:
25510 41305
▶
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θεσσαλονίκη
▶ ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ32421
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
2551356200,
έωςΑΓ.
20.30
ανά ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16:00,
18:30, 20:10 06.00,
και 41385
Τηλέφωνα
25510 Τετάρτη 20.00
ΒΑΣΙ,
ΚΗΡΥΚΟΣ,
20.00
ΒΑΣΙ,Πρακτ.:
ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ,
Πυρ/κή Σαμ/κης25510
41199
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑπόΤετάρτη
τις 05.30
Σαμοθράκης:
25510
41305
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,16.30,
15.00, ▶
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
07.15, 08.45,
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
38503,22199
2551024694,
2551083911
κομοτηνη
- αλεξ/πολη
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αθήνα 15.07
17.30.
Αργίες 10.45,
12.45,
έως
20.45
ανά μισή
ώρα
Πυρ/κή Κομ/νής25310
και
41385
18.15, 19.45. Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,
10.45,
12.45, 06.45,
12.00,10.15,
14.00, 15.30 - 91 ΙΝTERСITY
ΣΕΡΡΕΣ16.30,
- ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση:
20.32 Άφιξη:
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη
13.30
Πέμπτη 13.30
ΩΡΑ:
20.53,
άφιξη
18.45
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΑΒΑΛΑ
07:20, 09:00, 11:00, 12:30,
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Τηλ.
Πρακτ.:
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00,
08.30,
12.00,
13.30, ▶
16.45
-17.00. 25510 38503,
01.41 23.07
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10,
στη Θεσσαλονίκη
Από-Ξάνθη
για10.30,
Καβάλα
έχει δρομ.
14.30,
18.30
2551024694,
2551083911
14:40,
19:00,
20:10
Παρασκευή
20.00
15.45,
08.23, 15.00,
11.49
08.23,Πυρ/κή
11.49 Διδ/χου 25530 22199 Παρασκευή 20.00
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
,
ΩΡΑ: 23.43, άφιξη
κάθε μισή
ώρα16.30, 18.15, 19.45.
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,08.00,
09.15,10.30,
11.00, 12.30,75 ΙΝTERСITY
Ορ/δας
25520
22221 ▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
στην Αθήνα
07.18. αρχικού: 15.41, Άφιξη
ΚΑΒΑΛΑ
15.00,
16.30,
20.15
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, ▶
ΑΠΛΟΠυρ/κή
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
05.14,
19.46
14.45,
16.30,
18.45
Αναχώρηση
Σάββατο
06.3009.15, 14.15, 20.15
Νοσ/μείο
Αλ/λης
25513-51000 Σάββατο 06.30
ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
-13.30
- 19.15
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ22.28
15.00,9.15
16.30,
18.15,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, ΔΡΑΜΑ –Αλεξ/πολη:
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
ΣΕΡΡΕΣ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04

B6

Δρομολόγια
Δρομολόγια

Χρηστικά

15

▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Εν. Έβρου
25510
36500 ▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
16.30,16.30
18.45
ΑΠΛΟ -20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
ΑΠΛΟΠερ.
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
09.13,
13.47,
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Κυριακή
Κυριακή 16.30
25513-56200
15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
15.37,Λιμεναρχείο
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
Ο.Λ.Αλεξ/λης
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
6.58
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ
– ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
 25510-26251 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αεροδρόμιο
18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ25510
04.13, 89300 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
13.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54
08.47ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510 23122 Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 /
/ Τρίτη 12.3025210/
Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
ΑΠΛΟΚΤΕΛ
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
Τετάρτη
Αλεξ/λης
25510
26479 Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 /
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 17.09ΑΣΤΙΚΑ
25510-28844 Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
ΣΕΡΡΕΣ
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
μηχανικό
με εμπειρία στα δημόσια έργα
ΟΑΕΔ
Αλεξ/λης 25510 25646 Κυριακή 14.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΚΑΒΑΛΑ:ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΒιογραφικά: hiring@akmonate.gr
ΟΣΕ Αλεξ/πολης25510 26395 ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ10:00 - 19:30
Σετην
ό,τι
αφορά τις
πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
ενημέρωση
σε ό,τι
αφορά
SKY
AEGEAN
11.15,
14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
ΡΑΔΙΟ
25510
33500 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
αεροδρόμιο
της Αλεξαν
τιςτο-πτήσεις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
– ΑΘΗΝΑ:
Για την ενημέρωση
σας,
σεΤΑΞΙ
ό,τι αφοΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
19.15.
Αθήνα 16.17
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34 και της
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- 10.15,
/ Τετάρτη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
μπορείτε νατηςκαλείAegean
από το αεροδρόμιο
Αλερά τις πτήσεις της
Ολυμπιακής και
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11.20, 17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
Ι.Κ.Α.
25510-84611
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00
/ Πέμπτη
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να καλείτε
της Aegean από το
αεροδρόμιο της 25510-89370
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ.
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
τε στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
ΕΚΑΒ
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
Θεσσαλονίκη
15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00,
12.30,
18.15
/
Σάββατο
---/
Κυρια12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυριαστα
τηλέφωνα:
να καλείτε στα
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
09.45,
16.00
08.25, 18.35, 21.55
Η ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ Καβάλας, μπορείτε
08:40 - 15:35 - 21:55
25510
89300, 25510 89305, ΔΕΥΤΕΡΑ:
ΔΕΗ
25510-53529
19.15
Κυριακές
και
Γιορτές
09.45,
15.00,
16.30,
20.15
73
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
16.06,
άφιξη
κή
18.00
κή 18.00 ΔΕ-ΤΡ. -TE.
Αεροδρόμιο
25510 45198,
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ζητά να
εργατοτεχνίτεςτηλέφωνα:
για να
ΟΤΕ
25510-56160
12.30,
στηνπροσλάβει
Αθήνα 22.59
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
2551018.00,
891502.30 (Ισχύουν τα αντί- ΤΕΤΑΡΤΗ:
Ολυμπιακή:
25910
53273,
25910
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
06.50,
17.00, ΚΥ. 6.50,
08:40 - 15:35 - 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
στα έργα της εταιρίαςστην Aegean: 2510
ΤΗΛEφωΝΑ
ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
ΔΕΥΑΑ
25510-24018
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, απασχοληθούν
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη 53279
229000 και
17.00, 20.20
ΠΕΜΠΤΗ: 15:35 - 17:40 - 21:55
SKY
EXPRESS:
801-11- Αλεξανδρούπολης:
25510 26468
και Βιογραφικά:
hiring@akmonate.gr
25910 53333 Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010 Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210Αθήνα 5.23,
με ανταπόκριση στη
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
28288,
2810-223800
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
32421
Θεσσαλονίκη
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103 26619, Σαμοθράκης: 25510 41305
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2551024694,
38503, 2551024694, 2551083911
Αθήνα 15.07
17.30.
Αργίες
10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
MIA...
ΕΞΥΝΠΗ
ΓΝΩΜΗ
91
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
20.53, άφιξη
18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
αγορά, όλο και κάποιος θα το έχει ήδη αγοΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 09:45 - 21:15
στη Θεσσαλονίκη 23.07
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
ράσει. Αυτό τονίζει τουλάχιστον υπόθεση των
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
23.43,
άφιξη
κάθε μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, Οι συμβουλές
αποτελεσματικών αγορών. Προφανώς, αυτό
ενός
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 21:15
στην Αθήνα 07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
δεν ισχύει ξεκάθαρα στο 100% των περιπτώΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
οικονομολόγου
για να
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
σεων όσον αφορά τα δώρα αλλά έχει μια πο-

αγγελιεσ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:40 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:40 - 21:15

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:

ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ 09:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

σητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ 15:25

ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Για την
σε ό,τι αφοΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
– ΣΗΤΕΙΑ:
αεροδρόμιο
της
Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
ΔΕ-ΤΡ.
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
08.25, 18.35 ΚΥ. :
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
25510 25910
89150 53273, 25910
Ολυμπιακή:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
ΘΕΣ/ΚΗ
- Αλεξ/λη
ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
Δίκαια 23.17
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
25910
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις

0-

INTERCITY 05.59,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ16.43

Σβίλεγκραντ 9.08
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
ση αρχικού:
15.22, Άφιξη Τελικού:
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
5.46
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
12:19
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
6.45
Ορμένιο 17.09
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.

κάνεις φέτος τέλεια δώρα

Όχι, ένα στυλό διαρκείας δεν είναι καλή
ιδέα για την κοπέλα σου και ευτυχώς υπάρχει
συνέβη
κάποιος να σου ανοίξει τα μάτια.
Ο οικονομοΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΑΠΡΙΛΙοΥ
λόγος Tim Harford
μοιράζεται
τις2011
επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθόδους και τρόπους για
να βρεις τα καταλληλότερα δώρα για όλους.
Το έχεις ζήσει και έχεις περάσει ατελείωτες
ώρες ψάχνοντας. Ειδικά αν είσαι άντρας καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Η επιλογή
AEGEAN δώρου για κάθε αγαπημένο
του κατάλληλου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
σου πρόσωπο
δεν είναι ποτέ
εύκολη υπόθε17.35
ση και11.20,
πάντοτε
θα ελλοχεύει
ΠΛΟΙΑ ο κίνδυνος της
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
απόρριψης.
Ευτυχώς
για όλους μας, η: επιστή16.00
μη έχει09.45,
γι’ ακόμη
μια φορά τη λύση. Συγκεκριμένα, τρεις πολύ απλούς κανόνες που θα σε
βοηθήσουν
ΚΑΒΑΛΑ στο ενδεχομένως δυσκολότερο
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
task
των ημερών. Ο Tim Harford λοιπόν έχει
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
να
σου
πει τρία σημαντικότατα πραγματάκια:
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ
06.25, 12.15
Μην- ΚΑΒΑΛΑ:
το σκέφτεσαι
πολύ

ΦΕΡΡΥ
ΜΠΟΟΥΤ
Από τη
στιγμή που κάτι έχει ακουστεί στην

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

λύ σημαντική βάση.

Να είσαι παθητικός αγοραστής
Στον χώρο των επενδύσεων, η πιο ασφαλής στρατηγική είναι να βάζεις τα χρήματά
σου σε κάτι ασφαλές και να χτίζεις σιγά σιγά
το ενδιαφέρον. Στην αγορά δώρων, αυτό σημαίνει να ακολουθείς την εύκολη οδό, με βάση
τη χρησιμότητα κάποιου αντικειμένου και τον
ΚΑΒΑΛΑ:
τρόπο
που θα μπορούσε να το αξιοποιήσει ο
παραλήπτης του. Στην πιο δύσκολη περίπτωΓιαμην
τηνδιστάζεις
ενημέρωση
σας, σεκάποιον
ό,τι αφοση,
να ρωτήσεις
τι θέλει.ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
της
αεροδρόμιο
της
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ.
Ο Aegean
χρόνοςαπό
σουτοέχει
αξία
Καβάλας,
μπορείτε τα
να κόστη
καλείτε
Όταν υπολογίζεις
μιαστα
συναλλα-08.25, 18.35, 21.55
τηλέφωνα:
γής,
ξεχνάς ένα από τα πιο βασικά: τον χρόνοΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
Ολυμπιακή:
53273, 25910
που
σου πήρε25910
η όλη διαδικασία.
Το ίδιο ισχύει-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
53279
2510 229000
καιΚαι για να17.00, 20.20
και
για ταAegean:
χριστουγεννιάτικα
δώρα.
25910 53333
καταλάβεις
τι ακριβώς κρύβει από πίσω της

αυτή η πρόταση, το να αφιερώσεις χρόνο στα
αγαπημένα σου πρόσωπα , είναι ένα από τα
καλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις.
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Στις αγορές της Τουρκίας, Έλληνες
και Βούλγαροι για ψώνια, ακόμα
και για… ακίνητα
OΙ ΤΟΥΡΊΣΤΕΣ ΑΠΌ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ ΚΑΙ
ΕΛΛΆΔΑ, ΤΟ 2019 ΆΦΗΣΑΝ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΆ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΎΠΟΛΗΣ
270.000.000 ΕΥΡΏ!
Το κόλπο των Τούρκων για τους
Έλληνες καταναλωτές που μπορούν
να κάνουν pcr τεστ πριν μπουν στην
Κεσάνη

Η κατάρρευση της τουρκικής λίρας σε σχέση με το
δολάριο και το ευρώ έχουν
κάνει ελκυστικές τις τιμές
όλων των ειδών στις αγορές
στη γειτονική χώρα ακόμα και
στην κτηματαγορά. Σύμφωνα
με τουρκικά μέσα στην πόλη
της Αδριανούπολης αλλά και
στην Κεσάνη, Βούλγαροι αλλά και Ελληνες από τις μεθοριακές περιοχές, εκδράμουν
κατά κύματα για να κάνουν
τις αγορές τους ακόμα και σε
απλά καθημερινά καταναλωτικά είδη, ή για να κάνουν διακοπές τα σαββατοκύριακα
ακόμα και για να αγοράσουν
ακίνητα!
«Ας πούμε, τους πουλούσαμε δύο ή τρία σπίτια το
χρόνο στο παρελθόν, τώρα αγοράζουν 10 σπίτια»,
σύμφωνα με όσα δήλωσε ο
Serhat Çeker, επικεφαλής της
Ένωσης Συμβούλων Ακινήτων της Αδριανούπολης. Οσοι
έχουν διπλή υπηκοότητα δεν
έχουν πρόβλημα να κάνουν
οποιαδήποτε αγορά ακινήτου.
«Η γραφειοκρατία περιπλέκει την κατάσταση για όσους
δεν έχουν διπλή υπηκοότητα», πρόσθεσε. «Κάποιοι από
την Ελλάδα το βλέπουν αυτό
ως μια επενδυτική ευκαιρία.

Αγοράζουν πέντε ή έξι διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου και τα μισθώνουν» είπε. Ο
Erhan Koç, σύμβουλος ακινήτων, αναμένει ότι οι πωλήσεις
κατοικιών σε Βούλγαρους και
Έλληνες πολίτες θα συνεχίσουν να αυξάνονται ενώ προσθέτει ότι περισσότερες από
τις μισές εξοχικές κατοικίες
στον κόλπο Saros έχουν ήδη
νοικιαστεί από Έλληνες και
Βούλγαρους πολίτες.

Ψώνια μέχρι και
τις παραμονές των
Χριστουγέννων

Χαμός έγινε το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων
στην αγορά της Αδριανούπολης κυρίως από εκδρομείς
από τη Βουλγαρία. Χιλιάδες
άνθρωποι από τη Βουλγαρία
συνέρρευσαν στην Αδριανούπολη το Σαββατοκύριακο για
τα ψώνια της παραμονής των
Χριστουγέννων με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν μεγάλες
ουρές στη συνοριακή πύλη
Kapıkule.
«Δεν υπάρχουν κενά δωμάτια στα ξενοδοχεία στην
Αδριανούπολη μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς…
Τα ξενοδοχεία στην επαρχία
έχουν συνολικά 2.500 κλί-

Αυτές τις γιορτές χάρισε
στους ανθρώπους που
αγαπάς ένα βιβλίο

«ΚΥΝΗΓΗΜΈΝΟΙ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ»,
το νέο μυθιστόρημα
του Γιάννη Λασκαράκη
Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία
από τις εκδόσεις «Επίκεντρο»

νες… και όλα τα δωμάτια
είναι κρατημένα από Βούλγαρους», δήλωσε ο Gökhan
Balta, επικεφαλής του τοπικού τμήματος της Ένωσης Ξενοδόχων Τουρκίας. Οι
Βούλγαροι επισκέφθηκαν τα
εμπορικά κέντρα, τα σούπερ
μάρκετ και τις ανοιχτές αγορές για να αγοράσουν κάθε
είδους αγαθά.
Αλλά και επισκέπτες από
την Ελλάδα βρέθηκαν τις
προηγούμενες μέρες στην
αγορά της Αδριανούπολης για
να κάνουν τα ψώνια τους για
τα Χριστούγεννα σε πολύ χαμηλές τιμές. To κύμα των καταναλωτών από την Ελλάδα
δεν ανέκαμψαν ούτε τα πιο
αυστηρά μέτρα που πήρε η
κυβέρνηση για το υποχρεω-

τικό PCR τέστ στο οποίο θα
ήταν υποοχρεωμένοι να υποβληθούν κατά την επιστροφή
του στην Ελλάδα.

Η ντρίπλα των Τούρκων

Οι Τούρκοι για να παρακάμψουν το «σκόπελο» και
να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επισκέπτονται την
αγορά της Κεσάνης ίδρυσαν
μια ιδιωτική μονάδα δοκιμών
PCR που υπάγεται στο Κρατικό Νοσοκομείο Κεσάνης.
Όπως δήλωσε ο Γκιουρτζάν
Κιλίτς, πρόεδρος της Περιφέρειας του κόμματος ΑΚP,
με αυτό τον τρόπο συνέβαλαν στην ενίσχυση της οικονομίας των τοπικών εμπόρων.
«Έχουμε ιδρύσει μια μοναδα
στο κρατικό μας νοσοκομείο,

για τους πολίτες.. Οι καλεσμένοι μας εδώ θα κάνουν
τέστ PCR. Προσφέρουμε εδώ
μια ευκολία για τους πολίτες που έρχονται από την Ελλάδα, για να προμηθευτούν
PCR τέστ κατά την επιστροφή
τους» είπε.
Έτσι πολύ απλά τα τουριστικά λεωφορεία πριν φτάσουν στην αγορά της πόλης,
περνούν από το νοσοκομείο,
οι Ελληνες καταναλωτές κάνουν το τεστ και στη συνέχεια πηγαίνουν στην αγορά.
Όταν τελειώσουν τα ψώνια
τους, κατά την επιστροφή
τους, παίρνουν και τα αποτελέσματα των τεστ και ανεβαίνουν στα λεωφορεία για
την Ελλάδα.

Οικονομικοί αιμοδότες

Χαρακτηριστικό του πόσο
σημαντική είναι η οικονομική συνεισφορά των Ελλήνων
και Βούλγαρων καταναλωτών
μόνο στην αγορά της Αδριανούπολης είναι τα στοιχεία
των ίδιων των τουρκικών φορέων. Σύμφωνα με τις τοπικές
τουριστικές αρχές, το 2019
την Ανδριανούπολη επισκέφθηκαν 2,7 εκ. Βούλγαροι
πολίτες και 900.000 Έλληνες
πολίτες. Οπως είχε δηλώσει
τότε ο Ο Ρετζέπ Ζιπκινκούρτ,
πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αδριανούπολης,
οι τουρίστες από Βουλγαρία
και Ελλάδα, το 2019 άφησαν στην αγορά της πόλης
270.000.000 ευρώ!
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