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Εικόνες – σοκ στον Έβρο: 
Εγκατέλειψαν γυμνούς 92 

μετανάστες στις όχθες του ποταμού

Διασώθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης 
Φερών. Πρόεδρος Συνοριοφυλάκων Έβρου: «Δεν έχουμε ξαναδεί 

κάτι τόσο απάνθρωπο και εξευτελιστικό» � 6

Συνεργασία για 
παρεμβάσεις 

πρασίνου στο Πάρκο 
Αλτιναλμάζη

Συνάντηση του Δημάρ-
χου Αλεξανδρούπολης με 
τον πρόεδρο του ΔΣ της 
Οικολογικής Εταιρείας 

Έβρου

� 4

Ξεκινούν σήμερα οι 
χειμερινές προβολές 

της ΚΛΑ

Με την βραβευμένη 
ταινία της Κάρλα Σιμόν 
«Οι ροδακινιές του Αλ-

καράς»

� 16

Άνω των 65 ετών ένας στους τέσσερις 
κατοίκους του Έβρου

Ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας απογραφής από καθηγητές 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. «Η δημογραφική γήρανση έχει υπο-

τιμηθεί επί δεκαετίες» 

� 9

Ερντογάν – Πουτιν: Δημιουργούν Ερντογάν – Πουτιν: Δημιουργούν 
κόμβο ρωσικού αερίου στην κόμβο ρωσικού αερίου στην 
Ανατολική Θράκη Ανατολική Θράκη 

Ξεχωριστή ημέρα για το Σουφλί: 
Καλωσορίζει τους πρώτους 

σπουδαστές του Δ.Ι.Ε.Κ Σουφλίου
Ικανοποίηση Καλακίκου, στόχος και νέα τμήματα. 

Κελέτσης: «Η Νοσηλευτική Διδυμοτείχου πρέπει να 
περάσει στο ΔΠΘ για να έχει μέλλον. Στο σημείο 
μηδέν η σχολή, εδώ και χρόνια», σύμφωνα με τον 

Βουλευτή Έβρου της ΝΔ 

� 5

Στη νέα ψηφιακή εποχή ο Έβρος με 
410 χλμ οπτικών ινών και κάλυψη 

πάνω από 35.000 κτιρίων

� 16
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 «Τα αρτοποιεία του 
Έβρου δεν έκλεισαν 
ούτε σε καιρό πολέμου 
και κλείνουν τώρα»

● Δηλώνει στη ΓΝΩΜΗ ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Έβρου και Γενικός Γραμματέας 
της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας Κώστας Κεβρεκίδης

● Λουκέτο σε 4 αρτοποιεία του νομού λόγω δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους  

● Μόνο για ρεύμα και πετρέλαιο πληρώνουμε 2.700 ευρώ παραπάνω κάθε μήνα» επισημαίνει

● Πού στηρίζονται οι ελπίδες των αρτοποιών για να μην ανέβει περαιτέρω η τιμή του ψωμιού 

� 7

Τιμήθηκαν μαθητές του 4ου Τιμήθηκαν μαθητές του 4ου 
Γυμνασίου Αλεξ/πολης για την Γυμνασίου Αλεξ/πολης για την 
ταινία τους «Μπορείς κι εσύ»  ταινία τους «Μπορείς κι εσύ»  
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1322
Ο σκωτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ 
δε Μπρους νικά το βασιλιά των Άγ-
γλων, Εδουάρδο Β’, στη μάχη του 
Μπάιλαντ και ανακηρύσσει την ανε-
ξαρτησία της Σκωτίας.

1862
Το απομεσήμερο ο αθηναϊκός λα-
ός συγκεντρώνεται στην Πλατεία 
Όθωνος για να πανηγυρίσει την 
έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξο-
λογία, ο πρόεδρος της Προσωρινής 
Κυβερνήσεως, ∆ημήτριος Βούλγα-
ρης, απευθύνεται προς το συγκε-
ντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα 
άλλα ακούγονται και τα εξής: «Ας 
ορκισθώμεν επί της Πλατείας ταύ-
της, της λαβούσης ήδη το ωραίον 
της Ομονοίας όνομα, και ας είπη 
έκαστος εξ ημών: Ορκίζομαι πίστιν 
εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας 
εθνικάς αποφάσεις».

1863
Ο σουηδός χημικός Άλφρεντ Νό-
μπελ πατεντάρει την παρασκευή 
της νιτρογλυκερίνης. Από την εφεύ-
ρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά 
χρήματα, ικανά για να συντηρούν 
μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ, 
που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία.

1944
Ο γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν 
Ρόμελ, γνωστός και ως «αλεπού 
της ερήμου» για τις επιχειρήσεις 
που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρι-
κή κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Εί-
χαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με 
τους συνωμότες που είχαν αποπει-
ραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ 
και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ 
δίκης και αυτοκτονίας.

1998
Το Νομπέλ Οικονομίας απονέμεται 
στον ινδό καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου Τρίνιτι του Κέμπριτζ, Αμάρτια 
Σεν, για τη συμβολή και το έργο του 
στις οικονομικές αναλύσεις για το 
Κράτος Πρόνοιας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1939
Ραλφ Λόρεν, αμερικανός σχεδια-
στής μόδας..

ΘΑΝΑΤΟΙ
2004
Βλάσης Μπονάτσος, έλληνας ρό-
κερ, ηθοποιός και σόουμαν. (Γεν. 
30/11/1949)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Βραβεύτηκε ο Τάσος Σουλακάκης: 
Ξύπνησαν μνήμες για εποχές που έγραψαν 
ιστορία

16
OKT
2013

Κατάφερε να ενώσει και πάλι … πολιτικούς αντι-
πάλους. Να συσπειρώσει διαφορετικές γενιές αν-
θρώπων που υπηρέτησαν και υπηρετούν τον θε-
σμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ξύπνησε μνήμες 
από αλλοτινές εποχές, αγνές, όμορφες, δημιουρ-
γικές, με όραμα, φαντασία και αποτελεσματικό-
τητα. Άλλωστε το τότε έργο, οδηγεί και αποτελεί 
φάρο για τις μετέπειτα γενιές μέχρι και τις μέρες 
μας. Επιχείρησε και πάλι να δώσει όραμα για την 
Αλεξανδρούπολη του 21ου αιώνα, να αφήσει το 
στίγμα του, να συμβουλέψει και να κατευθύνει, πά-
ντα με ένα γνώμονα: την αγάπη του για την πόλη, 
τον δήμο, την Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος για τον 
Τάσο Σουλακάκη, το τιμώμενο πρόσωπο σε εκδή-
λωση – παρουσίαση του βιβλίου του «ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ, μια αφήγηση μια εξομολόγηση» 
που διοργάνωσε ο ∆ήμος Αλεξ/πολης, όπου μετά 
από ψήφισμα του απονεμήθηκε το μετάλλιο τιμής

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:30
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Η τεράστια απώλεια του Ολυμπιονίκη και αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου 
Νικολαϊδη, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, άφησε το πανελλήνιο βουβό από θλίψη. Ένας νέος 
άνθρωπος, μόλις 43 ετών, που έδωσε πολλά κι είχε να δώσει ακόμη περισσότερα, έφυγε μετά από 
γενναία μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου. Στο τελευταίο του μήνυμα, άφησε ακόμη μία απόδειξη του 
μεγαλείου του με την επιθυμία του να βγουν σε δημοπρασία τα μετάλλιά του, ώστε να ενισχυθούν 
δομές για παιδιά.  Το σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου, άκρως εύγλωττο… 

Πιστεύω ότι η νοσηλευτική θα 
πρέπει να περάσει στο ΔΠΘ 
για να έχει μέλλον. Αλλά, το 
ΔΠΘ για να την πάρει βάζει 
ως προϋπόθεση για ένα εύ-
λογο χρονικό διάστημα να την 
μεταφέρει στην Αλεξανδρού-
πολη και μαζί θεωρώ ότι ως 
αντιστάθμισμα το Διδυμότει-
χο πρέπει να πάρει δυο Πανε-
πιστημιακές σχολές..  
Σ. ΚΕΛΕΤΣΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΔ

Είπαν

Λιγότερες από δέκα επιχειρή-
σεις πλέον δραστηριοποιούνται 
σε βιομηχανικές περιοχές του 
Έβρου, σε μία συνοριακή περι-
οχή ιδανική για εξαγωγές, που 
όμως κατά τη δική μας άπο-
ψη απαιτείται ειδικό πλαίσιο 
βιομηχανικής παραγωγής και 
προσέλκυσης επενδύσεων και 
ρυθμίσεις για τον διασυνορια-
κό ανταγωνισμό.”
Ν . ΓΚΑΡΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
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Μικρογνωμικά

Είπε ο Αλέξανδρος Νι-
κολαϊδης, σε συνέντευξή 
του: 

«Πριν από μερικά 
χρόνια όταν με ρωτού-
σαν αν θα ήθελα τα παι-
διά μου να ασχοληθούν 
με τον πρωταθλητισμό 
και το taekwondo, απα-
ντούσα πως ναι, θα μου 
άρεσε πάρα πολύ και θα 
ήμουν υπερήφανος. Σή-
μερα αρκετά χρόνια αρ-
γότερα, που έχουν αλλά-
ξει τόσο οι συνθήκες ζωής 
και η κοινωνία μας, αλλά 
και επειδή σε προσωπικό 
επίπεδο κάποιες δύσκολες 
καταστάσεις με ωρίμασαν, 
θα σου πω ότι δε με ενδιαφέρει καθό-
λου αν θα κάνουν πρωταθλητισμό ή 
αν θα ακολουθήσουν τα χνάρια μου. 
Ονειρεύομαι για εκείνα να γίνουν κα-
λοί άνθρωποι, να γίνονται μια γροθιά 
όταν αδικείται ένας συμμαθητής τους 
και να τον προστατεύουν, να υπερασπί-
ζονται τα δικαιώματα του αδύναμου, να 

αγκαλιάζουν τον καινούριο φίλο που 
είναι πρόσφυγας από τη Συρία ή την 
Ουκρανία. Θα ήμουν υπερήφανος αν 
«φορέσουν» τα μετάλλια της ανθρω-
πιάς και της αλληλεγγύης. Αυτά είναι 
τα σημαντικότερα μετάλλια της ζωής, 
τα άλλα είναι απλώς ύλη».
Κ.Η. 

Υπόκλιση στον Αλέξανδρο

Παραδοχή Τσιόδρα : «Αποτύχαμε…»

Ο Lemann φεύγει, ο Darko έρχεται
Αποσύρεται το επόμενο διάστημα από 

την ενεργό δράση ο Lemann, ένας από 
τους αστυνομικούς σκύλους που υπη-
ρετούν με αξιοζήλευτη αφοσίωση στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. 
Με απόφασή του, ο Αστυνομικός Διευ-
θυντής Λάμπρος Τσιάρας αποδέχθηκε τη 
δωρεά ενός αρσενικού Δανέζικου λυκό-
σκυλου, του Darko, ο οποίος θα αντικα-
ταστήσει τον Lemann. Ο Darko,  εφόσον 
ολοκληρώσει επιτυχώς την βασική εκπαί-

δευση και μπορεί να ενταχθεί στην Υπη-
ρεσία θα χρησιμοποιηθεί ως Αστυνομικός 
Σκύλος περιπολίας, σε αντικατάσταση του 
Lemann, ο οποίος παρουσιάζει εμφανή 
δείγματα κόπωσης λόγω της ηλικίας του. 

Κ.Η.

Δημοπρασία αυτοκινήτων στο 
Τελωνείο Κομοτηνής

Την Τετάρτη (19/10) στις 10:00 το 
πρωί, θα διεξαχθεί στο Τελωνείο Κομο-
τηνής, προφορική πλειοδοτική Δημοπρα-

Στην ημερίδα με θέμα «Επιδημί-
ες – Πανδημίες που συγκλόνισαν την 
ανθρωπότητα» μίλησε ο καθηγητής 
λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, 
τονίζοντας πως «αποτύχαμε παταγω-
δώς» όσον αφορά την «επικοινωνία 
κινδύνου».

Ο καθηγητής προχώρησε γενικότερα 
σε μια συνολική παρουσίαση των επι-
στημονικών στοιχείων που συνδέονται 
με την πανδημία στη χώρα μας αλλά 
και διεθνώς περιγράφοντας τέσσερα 
σενάρια για το μέλλον.

Ο καθηγητής σημείωσε χα-
ρακτηριστικά: «Η επικοινωνία 
κινδύνου χρειάζεται ειδικούς, 
ομάδα, συνεργασία, να ανι-
χνεύεις τι πιστεύει το κοινό 
σου (public perception). Κάτι 
που αποτύχαμε. Παταγωδώς» 
και πρόσθεσε:

«Δεν ξέρω αν αποτύχαμε 
γιατί έφυγα εγώ από το προ-
σκήνιο ή βγήκαν όλοι οι άλλοι; 
Αποτύχαμε γιατί σταματήσαμε 
να εμπιστευόμαστε την επι-
στήμη και εμπιστευόμασταν 
την ιδεοληψία μας. Το κύριο 
οικοδόμημα της επικοινωνίας 

κινδύνου χτίζεται πάνω στην εμπιστο-
σύνη απέναντι στο γιατρό, στον επιστή-
μονα, στον ειδικό οποίος θα αναλύσει 
την επικοινωνία κινδύνου. Ζήσαμε άπει-
ρες ψευδείς ειδήσεις και ακόμα ζούμε».

Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις 
συνέπειες του συνδρόμου Long covid, 
την Όμικρον, ενώ τόνισε πως ο κίνδυ-
νος για νέες πανδημίες είναι αυξημέ-
νος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για 
ισχυρά, ολοκληρωμένα, βιώσιμα και 
ανθεκτικά συστήματα επιτήρησης.

σία για να πουληθούν το καθένα χωριστά, 
τα παρακάτω επιβατικά αυτοκίνητα για 
κυκλοφορία και Οχήματα Τέλους Κύκλου 
Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), με τιμή εκκίνησης αυτή που 
αναφέρεται στην gallery που ακολουθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή καθενός των 
πλειοδοτών στην διαδικασία της δημο-
πρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέ-
ρωσή του επί των νέων όρων πώλησης 
που ισχύουν, οι οποίοι είναι αναρτημένοι 
στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr).

Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί 

άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.
Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους: 

Ο διακανονισμός του υπολοίπου τιμήμα-
τος μετά την καταβολή του 20%, γίνεται 
εντός τριάντα (30) ημερών από την επο-
μένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτε-
λεσμάτων της Δημοπρασίας. Τυχόν αιτή-
σεις παρατάσεων διακανονισμού και μόνο 
για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 
θα γίνονται δεκτές αυστηρά εντός των 30 
αυτών ημερών.
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Στην επίλυση ενός χρόνι-
ου προβλήματος που άπτεται 
της ασφάλειας των πολιτών, 
προχωρά ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης.

Με ανάθεση εκτέλεσης του 
έργου «Εργασίες άρσης επι-
κινδυνότητας τμημάτων οικο-
δομών Δήμου Αλεξανδρού-
πολης», ύψους 37.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
ξεκινούν άμεσα από τον ανά-
δοχο οι εργασίες κατεδάφι-
σης καταγεγραμμένων ετοι-
μόρροπων οικοδομών στις  
ΔΕ Αλεξανδρούπολης και 
Φερών καθώς και οι εργα-
σίες άρσης επικινδυνότητας 

σε ορισμένες πολύ επικίνδυ-
νες πολυώροφες οικοδομές 
στον αστικό ιστό της πόλης 
της Αλεξανδρούπολης, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις του Νόμου περί Επικίν-
δυνων Οικοδομών.

Η πρώτη περίπτωση αφο-
ρά οικοδομές-κτίσματα που 
έχουν κριθεί ως κατεδαφι-
στέα από την Επιτροπή Επι-
κινδύνως Ετοιμόρροπων 
Οικοδομών ενώ η δεύτερη 
περίπτωση αφορά οικοδομές-
κτίσματα που έχουν χαρακτη-
ριστεί επικίνδυνες λόγω των 
έντονων προβλημάτων που 
παρουσιάζουν σε στοιχεία 

των όψεών τους, με αποτέ-
λεσμα την πιθανή πτώση σα-
θρών επιχρισμάτων και στοι-
χείων από σκυρόδεμα στα 
πεζοδρόμια και στους δρό-

μους έμπροσθεν αυτών απο-
τελώντας άμεσο κίνδυνο για 
πεζούς και οχήματα.

Να σημειωθεί ότι το έργο 
θα εκτελεστεί μέσα σε συνο-

λική προθεσμία δώδεκα μη-
νών ενώ ο Δήμος θα προ-
χωρήσει στη συνέχεια στον 
καταλογισμό των δαπανών 
κατεδάφισης και εργασιών 

άρσης της επικινδυνότητας 
στους ιδιοκτήτες των ακινή-
των, με είσπραξη μέσω του 
Δημόσιου Ταμείου.

Στην κατεδάφιση ετοιμόρροπων οικοδομών 
προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ»   

Ξεκινούν άμεσα από τον 
ανάδοχο οι παρεμβάσεις στις  ΔΕ 
Αλεξανδρούπολης και Φερών

Συνάντηση με τον Πρό-
εδρο του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Οικολογικής 
Εταιρείας Έβρου κ. Γιώρ-
γο Δεμερίδη είχε στο γρα-
φείο του ο Δήμαρχος Αλε-
ξανδρούπολης κ. Γιάννης 
Ζαμπούκης, παρουσία του 
Αντιδημάρχου Ποιότητας 
Ζωής κ. Σάββα Σεφεριά-
δη, του Προέδρου Κοινό-

τητας Αλεξανδρούπολης κ. 
Γιάννη Ναϊτίδη και της Ανα-
πληρώτριας Προϊσταμένης 
του Τμήματος Πρασίνου του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης 
κ. Νεραντζιά Κουματζίδου.

Ειδικότερα, προγραμμα-
τίστηκε μία δεντροφύτευ-
ση στο Πάρκο Αλτιναλμά-
ζη για τα μέσα Νοεμβρίου, 
για την οποία η Οικολογική 

Εταιρεία ανέλαβε την τε-
χνική έκθεση και την διά-
θεση διακοσίων ξηροθερ-
μικών πλατύφυλλων ενώ 
ο Δήμος από την πλευρά 
του θα υποστηρίξει τη δρά-
ση με υποστύλωση και πα-
ροχή νερού.

Επίσης, πολύ σύντομα 
θα υπογραφεί σύμφωνο 
συνεργασίας μεταξύ των 
φορέων, όπου θα αποτυ-
πώνονται ευκρινώς και 
αναλυτικά όλα όσα συμ-
φωνήθηκαν σχετικά με τις 
παρεμβάσεις πρασίνου στο 
Πάρκο Αλτιναλμάζη.

Συνεργασία για παρεμβάσεις πρασίνου στο 
Πάρκο Αλτιναλμάζη
Συνάντηση του Δημάρχου 
Αλεξανδρούπολης με τον πρόεδρο του 
ΔΣ της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου

Προγραμματική Σύμβαση 
για την υλοποίηση ενός έργου 
για τη βελτίωση της βατότητας 
του οδικού δικτύου στο νησί 
της Σαμοθράκης υπέγραψαν 
ο Περιφερειάρχης Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης 
κ. Χρήστος Μέτιος και ο Δή-
μαρχος Σαμοθράκης κ. Νίκος 

Γαλατούμος.
Σκοπός του έργου είναι η 

αποκατάσταση της βατότητας 
στους οικισμούς της Καμαριώ-
τισσας, των Θέρμων, της Χώ-
ρας και της Παλαιόπολης με 
την πραγματοποίηση ασφαλ-
τοστρώσεων σε τμήματα του 
οδικού δικτύου των συγκεκρι-

μένων οικισμών.
Με την Προγραμματική Σύμ-

βαση που υπογράφηκε από τον 
κ. Μέτιο και τον κ. Γαλατούμο, 
η Περιφέρεια ΑΜΘ αναλαμβά-
νει τη χρηματοδότηση του έρ-
γου με ίδιους πόρους ύψους 
400.000 € και ο Δήμος Σαμο-
θράκης την εκτέλεσή του.

Παρών στην υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης 
ήταν ο Προϊστάμενος της Δι-
εύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
ΠΑΜΘ.

Έργo ύψους 400.000 € για το οδικό δίκτυο του Δήμου Σαμοθράκης

Χρηματοδοτεί η Περιφέρεια ΑΜΘ. Μέτιος 
και Γαλατούμος υπέγραψαν τη σχετική 
Προγραμματική Σύμβαση
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Η έναρξη λειτουργίας των 
τριών νέων ειδικοτήτων του 
Παραρτήματος Δ.Ι.Ε.Κ στο 
Σουφλί είναι γεγονός. Από 
την Δευτέρα 17-10-22  ξεκι-
νάει η λειτουργία τριών τμη-

μάτων ΔΙΕΚ και η πόλη του 
Μεταξιού καλωσορίζει τους 
πρώτους σπουδαστές στη πό-
λη του μεταξιού και τους ευ-
χόμαστε καλή φοίτηση!!!

Ο  Δήμαρχος Σουφλίου 

Παναγιώτης Καλακίκος συ-
ναντήθηκε με τον  Γενικό 
Γραμματέα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Δια Βίου Μά-
θησης Γιώργο Βούτσινο, με 
σκοπό να διευθετηθούν οι 
εναπομείνασες εκκρεμότητες, 
καθώς εντός του μήνα ξεκι-
νάει η λειτουργία των τριών 
τμημάτων Δ.Ι.Ε.Κ. Οι τρεις ει-
δικότητες αφορούν τα τμήμα-
τα Σηροτροφίας, Παραγωγής 
Μεταξιού, Τεχνικού Μελισ-
σοκομίας και Τεχνικού Αμπε-
λουργίας και Οινολογίας.

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
και Δια Βίου Μάθησης κ. 
Βούτσινος Γιώργος, εξέφρα-
σε την ικανοποίησή του, για 

την μεγάλη συμμετοχή σπου-
δαστών και στα τρία νεοσύ-
στατα τμήματα Δ.Ι.Ε.Κ που 
θα λειτουργήσουν από φέ-
τος στην πόλη του Σουφλίου.

Ο Δήμαρχος Σουφλίου τον 
ευχαρίστησε θερμά για τον 
ενδιαφέρον που επέδειξε από 
την πρώτη στιγμή στην πρό-
ταση του Δήμου Σουφλίου 
για την δημιουργία τμημάτων 
Δ.Ι.Ε.Κ. που στοχεύουν στην 
πρωτογενή παραγωγή. Ανα-
φέρθηκε επίσης, στην σημα-
ντική ζήτηση που προέκυψε 
από τους ενδιαφερόμενους 
για να φοιτήσουν στα τρία 
αυτά τμήματα, ενώ τέλος συ-
ζητήθηκε η συνεισφορά των 
τμημάτων αυτών στην ανά-

πτυξη της τεχνογνωσίας, αλ-
λά και την προσφορά προς 
την τοπική κοινωνία. Επίσης, 
εξετάστηκε η στήριξη της το-
πικής κοινωνίας-οικονομίας 
με νέα τμήματα Δ.Ι.Ε.Κ. από 
τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. 

«Από 17-10-22 στο Σου-
φλί ξεκινάει η λειτουργία τρι-
ών τμημάτων ΔΙΕΚ, είμαστε 
συνεπείς στις δεσμεύσεις μας 
και με συνεχή δουλειά, αμεί-
ωτο ζήλο υλοποιούμε το πρό-
γραμμα μας!!! Καλωσοριζου-
με τους πρώτους σπουδαστές 
στη πόλη του μεταξιού και 
τους ευχόμαστε καλή φοί-
τηση! Η υλοποίηση του προ-
γράμματος και των δεσμεύ-
σεων της Δημοτικής Αρχής 

συνεχίζονται!» αναφέρει ο 
Δήμαρχος κ,. Καλακίκος

 Έναρξη μαθημάτων στα νέα 
Τμήματα Δ.Ι.Ε.Κ Σουφλίου

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΗΜΕΡΑ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ                        

Ο Δήμαρχος Π. Καλακίκος εκφράζει 
την ικανοποίησή του και στοχεύει στην 
ανάπτυξη και άλλων ειδικοτήτων στο 
άμεσο μέλλον

Την πεποίθηση ότι η Νοση-
λευτική Σχολή βρίσκεται εδώ 
και χρόνια στο σημείο μηδέν 
εξέφρασε μετ’ επιτάσεως ο 
βουλευτής της ΝΔ Σταύρος 
Κελέτσης, μιλώντας στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας.

Σχολιάζοντας το γεγο-
νός, ότι φέτος οι πρωτοετείς 
φοιτητές είναι μόνο 9 τόνι-
σε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μια τέτοια σχολή στο Διδυ-
μότειχο και ότι είναι γελοίο, 
όποιος υποστηρίζει κάτι τέ-
τοιο. «Εμείς θέλουμε σχολές 
ζωντανές, πρόσθεσε, που να 

ανήκουν στο Δημοκρίτειο. 
Εγώ πιστεύω ότι η σχολή δεν 
μπορεί να παραμείνει ως έχει 
και αυτό αποτελεί  και άποψη 
του Πανεπιστημίου. Θα πρέπει 
να περάσει στο ΔΠΘ για να 
έχει μέλλον. Αλλά, το ΔΠΘ για 
να την πάρει βάζει ως προϋ-
πόθεση για ένα εύλογο χρο-
νικό διάστημα να την μεταφέ-
ρει στην Αλεξανδρούπολη και 
μαζί θεωρώ ότι ως αντιστάθ-
μισμα το Διδυμότειχο πρέπει 
να πάρει δυο Πανεπιστημιακές 
σχολές. Η αρχή γίνεται με την 
σχολή Ψυχολογίας, όπου πρέ-

πει να επισπευσθεί η εγκατά-
σταση για να δημιουργηθεί η 
5η έδρα».

Έσπευσε δε να δηλώσει, ότι 
μετά από πρόσφατη συνάντη-
ση, που είχε με τον Υφυπουρ-
γό Παιδείας Άγγελο Συρίγο, 
μέχρι το τέλος της χρονιάς 
επίκειται η ρύθμιση για την 
λειτουργία της σχολής Ψυχο-
λογίας είτε με Προεδρικό Δι-
άταγμα, είτε με ρύθμιση που 
θα έρθει στη Βουλή.

Ο κ Κελέτσης έσπευσε να 
διευκρινίσει ότι μιλά πάντα με 
ειλικρίνεια αν και το πληρώ-
νει ως τίμημα εκλογικό, αλλά 
προτιμά να μην χαϊδεύει αυ-
τιά όπως κάποιοι άλλοι, όπως 
είπε.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Κελέτσης: “Η Νοσηλευτική Διδυμοτείχου πρέπει 
να περάσει στο ΔΠΘ για να έχει μέλλον”
Στο σημείο μηδέν η σχολή, εδώ και χρόνια, 
σύμφωνα με τον Βουλευτή Έβρου της ΝΔ 

Η έναρξη λειτουργίας των τριών νέων ειδικοτήτων του 
Παραρτήματος Δ.Ι.Ε.Κ στο Σουφλί είναι γεγονός. Ο Δήμαρχος 
Π. Καλακίκος εκφράζει τη μεγάλη του ικανοποίηση 

Ο  Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος συναντήθηκε με τον  Γενικό 
Γραμματέα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Γιώργο Βούτσινο

Τα τρία τμήματα που θα 
λειτουργούν :
1)Τεχνικός Μελισσοκο-
μίας !!!
2)Τεχνικός Αμπελουρ-
γιας και Οινολογίας!!!
3)Σηροτροφιας, παρα-
γωγής Μεταξιού το μο-
ναδικό ΔΙΕΚ αυτού του 
αντικειμένου που λει-
τουργεί στη χώρα μας!!!

Info
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Μπροστά σε εικόνες σοκ 
από 92 παράνομους μετανά-
στες, οι οποίοι είχαν εγκατα-
λειφθεί στο σημείο εντελώς 
γυμνοί και διεσώθησαν, βρέθη-
καν αστυνομικοί του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Φερών.

Σε συνεργασία με τον 
frontex, διέσωσαν 92, παρά-
νομους μετανάστες από τις 
όχθες του ποταμού Έβρου, οι 
οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί στο 
σημείο εντελώς γυμνοί.

Σε ανακοίνωσή του το 
υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη αναφέρει:

Η Τουρκία συνεχίζει απρο-
κάλυπτα να εργαλειοποιεί 
μετανάστες, να παραβιάζει 
ανθρώπινα δικαιώματα, να 
καταπατά το Διεθνές Δίκαιο.

Χθες, η προκλητικότητά της 
ξεπέρασε κάθε όριο, όταν και 
Αστυνομικοί του Τμήματος Συ-
νοριακής Φύλαξης Φερών, σε 
συνεργασία με τον frontex, δι-
έσωσαν 92, συνολικά, παράνο-
μους μετανάστες από τις όχθες 
του ποταμού Έβρου, οι οποίοι 
είχαν εγκαταλειφθεί στο ση-
μείο εντελώς γυμνοί και χω-

ρίς να φέρουν τον παραμικρό 
εξοπλισμό.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, 
όπως οι ίδιοι δήλωσαν στους 
Έλληνες Αστυνομικούς, είχαν 
μεταφερθεί στον Έβρο με τρία 
οχήματα των Τουρκικών Αρ-
χών, ενώ εν συνεχεία επιβιβά-
στηκαν σε πλαστικές λέμβους, 
για να διέλθουν στην ελληνι-
κή πλευρά.

Υπενθυμίζεται πως ο Υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη, 
Τάκης Θεοδωρικάκος, κατήγ-
γειλε χθες την συμπεριφορά 
της Τουρκίας στο συμβούλιο 
Υπουργών Εσωτερικών και 
Δημόσιας Τάξης στο Λουξεμ-
βούργο, ενώ ενημέρωσε και 
την αρμόδια Ευρωπαία Επί-
τροπο για τις καθημερινές της 
προκλήσεις, παρουσιάζοντας 
και οπτικοακουστικό υλικό.

Την ώρα που η Ελλάδα 
προστατεύει αποτελεσματικά 
τα σύνορά της, επιδεικνύοντας 
σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, 
η Τουρκία συνεχίζει να αγνο-
εί όχι μόνο το Διεθνές Δίκαιο, 
αλλά και τη στοιχειώδη αν-
θρώπινη συμπεριφορά.

Πρόεδρος Συνοριοφυλά-

κων: Δεν έχουμε ξαναδεί 

κάτι τόσο απάνθρωπο και 

εξευτελιστικό 

«Κάνουμε πάνω από 20 
χρόνια αυτό το επάγγελμα 
και αυτό που συζητάμε με 
τους συναδέλφους, είναι πως 
δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τόσο 
απάνθρωπο, εξευτελιστικό και 
ντροπιαστικό». Με αυτά τα λό-
για ο πρόεδρος των Συνοριο-
φυλακών Έβρου, κ. Χρυσοβα-
λάντης Γιαλαμάς περιγράφει 
στο ThessToday.gr την τρα-
γική εικόνα που αντίκρισαν οι 
συνάδελφοί του, το πρωί της 
Παρασκευής, όταν εντόπισαν 
92 μετανάστες στην περιοχή 
νότια του προγεφυρώματος 
Φερών.       

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 
09:00 το πρωί στο συγκεκρι-

μένο σημείο, διασώθηκαν από 
αστυνομικούς του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Φερών, 
σε συνεργασία με την Frontex, 
92 μετανάστες οι οποίοι είχαν 
εγκαταλειφθεί γυμνοί, με έντο-
να σημάδια κακοποίησης στο 
σώμα τους, χωρίς ωστόσο να 
χρειαστεί κάποιος να μεταφερ-
θεί σε νοσοκομείο και σε άθλια 
ψυχολογική κατάσταση. «Δεν 
έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ήταν 
παραπάνω από εξευτελιστικό 
να χειρίζονται κάποιοι με αυ-
τόν τον τρόπο τους ανθρώ-
πους. Είναι εμφανές ότι από 
την τουρκική πλευρά τους χτύ-
πησαν, τους ξέντυσαν και τους 
προώθησαν προς την Ελλάδα».

 Σημειώνεται πως από την 
έρευνα Ελλήνων αστυνομικών 
και αξιωματούχων του Frontex 
διαπιστώθηκε ότι προωθήθη-
καν στο ελληνικό έδαφος, με 

πλαστικές βάρκες από την 
Τουρκία στην Ελλάδα μέσω 
του ποταμού Έβρου. Οι περισ-
σότεροι από αυτούς είναι Αφ-
γανοί, ενώ κάποιοι κατάγονται 
από την Συρία και το Πακιστάν. 
Όλες οι ανάγκες ένδυσης – σί-
τισης και πρώτων βοηθειών 
των ανωτέρω προσώπων κα-
λύφθηκαν άμεσα από τις Ελ-
ληνικές Αρχές. Οι μετανάστες 
βρίσκονται στο Τμήμα Αστυνο-
μικής Φύλαξης Φερών κι στη 
συνέχεια θα μεταφερθούν στο 
ΚΥΤ Φυλακίου για την ταυτο-
ποίησή τους.

Μηταράκης: Αναμένουμε 

από την Άγκυρα να διερευ-

νήσει το περιστατικό 

 «Ντροπή για τον πολιτισμό 
η συμπεριφορά της Τουρκίας 
απέναντι σε 92 μετανάστες 
τους οποίους διασώσαμε στα 

σύνορα», αναφέρει σε ανάρτη-
σή του στο twitter ο υπουργός 
Μετανάστευσης, Νότης Μη-
ταράκης, μετά από την σοκα-
ριστική είδηση πως Τούρκοι 
εγκατέλειψαν γυμνούς μετα-
νάστες στις όχθες του Έβρου.

«Αναμένουμε από την Άγκυ-
ρα να διερευνήσει το περιστα-
τικό και να προστατεύσει επι-
τέλους τα σύνορα της με την 
ΕΕ», αναφέρει ο υπουργός.

Σημειώνεται πως όπως έγι-
νε γνωστό αστυνομικοί του 
Τμήματος Συνοριακής Φύλα-
ξης Φερών, σε συνεργασία με 
τον frontex, διέσωσαν 92 με-
τανάστες από τις όχθες του 
ποταμού Έβρου, οι οποίοι εί-
χαν εγκαταλειφθεί στο σημείο 
εντελώς γυμνοί.

 Κατρούγκαλος: Καταδικα-

στέες οι πρακτικές εργαλει-

οποίησης προσφύγων και 

μεταναστών από την Τουρ-

κία

Τις απαράδεκτες πρακτικές 
εργαλειοποίησης των προσφύ-
γων και μεταναστών από την 
Τουρκία, καταγγέλλει ο τομε-
άρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Κατρούγκα-
λος.

Σε ανάρτησή του στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης ανα-
φέρει: «Οι απαράδεκτες πρα-
κτικές εργαλειοποίησης του 
πόνου προσφύγων και μετα-
ναστών από την Τουρκία είναι 
απόλυτα καταδικαστέες. Η Ελ-
λάδα πρέπει άμεσα να διεθνο-
ποιήσει το ζήτημα των 92 προ-
σφύγων στον Έβρο, σε ΟΗΕ 
και Ε.Ε. Δεν αρκεί το αίτημα 
στην Τουρκία να διερευνήσει 
το θέμα».

Εικόνες – σοκ από τον Έβρο: Εγκατέλειψαν 
γυμνούς 92 παράτυπους μετανάστες 

ΔΙΑΣΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΕΡΩΝ           

Για «απάνθρωπη εργαλειοποίηση από 
την Τουρκία» κάνει λόγο το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη. Πρόεδρος 
Συνοριοφυλάκων Έβρου: Δεν έχουμε 
ξαναδεί κάτι τόσο απάνθρωπο και 
εξευτελιστικό 

92 μετανάστες ξεγυμνώθηκαν και εγκαταλείφθηκαν 
γυμνοί στις όχθες του Έβρου. Η εικόνα είναι σκληρή

Οι αιτήσεις υποβάλλο-
νται, από 16-10-2022 έως 
31-10-2022 και ώρα 15:00 
μέσω του Online Συστήμα-
τος Διαχείρισης Μητρώου 
Εκπαιδευτικών και Υποβο-
λής Αιτήσεων Μεταθέσεων 
(teachers.minedu.gov.gr).

Το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, στο πλαί-
σιο της διαδικασίας διενέρ-
γειας των μεταθέσεων κατά 
το σχολικό έτος 2022-2023, 
καλεί τους εκπαιδευτικούς 
της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης να 
υποβάλουν αιτήσεις μετάθε-
σης με τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά για τις ανάλογες 
κατηγορίες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, 

από 16-10-2022 έως 31-
10-2022 και ώρα 15:00 μέ-
σω του Online Συστήματος 
Διαχείρισης Μητρώου Εκπαι-
δευτικών και Υποβολής Αιτή-
σεων Μεταθέσεων (https://
teachers.minedu.gov.gr).

Η παραπάνω προθεσμία 
είναι αποκλειστική και ισχύει 
για όλες τις κατηγορίες μετα-
θέσεων, εκτός από τις αμοι-

βαίες για τις οποίες η αίτη-
ση υποβάλλεται μέσα σε 15 
ημέρες από την ανακοίνωση 
των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθε-
σμία υποβάλλονται και οι αι-
τήσεις οριστικής τοποθέτη-
σης και βελτίωσης, χωρίς να 
αναγράφονται προτιμήσεις 
συγκεκριμένων σχολείων.

Μέχρι πότε οι 
αιτήσεις στο 
teachers.minedu.
gov.gr

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Με-
ραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ», 
προς πληροφόρηση των κα-
τοίκων της περιοχής, ανακοινώ-
νει ότι από την Τρίτη 18 μέχρι 
και την Παρασκευή 21 Οκτω-
βρίου 2022, από 09:00 μέχρι 
και 23:00, θα εκτελούνται  πυ-
ρά Πυροβολικού σε θαλάσσιο 
στόχο, στην παραλία «ΠΕΤΡΩ-
ΤΩΝ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρα-
κτηρίζεται η θαλάσσια ζώνη η 
οποία περιλαμβάνεται μεταξύ 
Ακρωτηρίου Αγ. Χαράλαμπους 
και Ανατολικά μέχρι Ακρωτη-
ρίου Μάκρης , σε απόσταση 
31.000 μέτρων από την ακτή.

Κατά τις παραπάνω ημερο-
μηνίες και ώρες των βολών, 
απαγορεύεται η κίνηση κάθε 
πλωτού μέσου, μέσα στην επι-
κίνδυνη περιοχή, προς αποφυγή 
ατυχημάτων.

 Επίσης απαγορεύεται η με-
τακίνηση τυχόν αντικειμένων, 
τα οποία εντοπίζονται στη θά-
λασσα.  Σε περίπτωση ανεύρε-
σης αντικειμένων να ειδοποιη-

θούν ΑΜΕΣΩΣ τα Λιμεναρχεία 
Αλεξανδρούπολης και Πόρτο 
Λάγους, για πρόληψη και απο-
φυγή ατυχημάτων.

Επίσης παρακαλούνται οι 
μελισσοκόμοι της περιοχής 
της παραλίας «ΠΕΤΡΩΤΩΝ» 
για την μετακίνηση μελισσιών 
(κυψελών) από την παραπάνω 
περιοχή. 

Πυρά Πυροβολικού σε 
θαλάσσιο στόχο, στην παραλία 
«ΠΕΤΡΩΤΩΝ»

Από την Τρίτη 
18 μέχρι και την 
Παρασκευή 21 
Οκτωβρίου

Ξεκινούν οι μεταγραφές 
εκπαιδευτικών
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της Κικής Ηπειρώτου 
Παγκόσμια Ημέρα Άρτου 

η χθεσινή, 16η Οκτωβρίου, 
ενός προϊόντος με σπουδαία 
διατροφική αξία, που αν και 
αποτελεί είδος πρώτης ανά-
γκης τείνει να εξελιχθεί σε εί-
δος πολυτελείας, όχι μόνο για 
τους καταναλωτές, αλλά και 
για τους ανθρώπους που εργά-
ζονται στο συγκεκριμένο κλά-
δο, ο οποίος βιώνει μία πρω-
τοφανή κρίση.  

Από τις αρχές του 2022, 
στον Έβρο, έχουν βάλει λου-
κέτο 4 αρτοποιεία, αποκλει-
στικά και μόνο λόγο δυσβά-
σταχτου ενεργειακού κόστους. 
«Τα αρτοποιεία μας δεν έκλει-
σαν ούτε σε καιρό πολέμου 
και κλείνουν τώρα», λέει χα-
ρακτηριστικά στη ΓΝΩΜΗ ο 
Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρ-
τοποιών Έβρου και Γενικός 
Γραμματέας της Ομοσπονδίας 
Αρτοποιών Ελλάδας Κώστας 
Κεβρεκίδης, ο οποίος περιγρά-
φει με συγκεκριμένα παραδείγ-

ματα και αριθμούς το αδιέξοδο 
που βιώνουν οι επιχειρήσεις 
του κλάδου: «Μόνο για ρεύμα 
και πετρέλαιο, ένα μέσο αρτο-
ποιείο, πληρώνει κάθε μήνα 
2.700 ευρώ περισσότερα, απ’ 
όσα πλήρωνε πριν 1,5 χρόνο. 
Σε αυτό το ποσό, δεν περιλαμ-
βάνεται το κόστος για τα άλευ-
ρα που ανέβηκε 100%, για τη 
μαγιά στο 40%, για τη ζάχα-
ρη, που πήγε από τα 80 λεπτά 
στο 1,40. Τα έξοδα είναι πά-
ρα πολλά, το ηλεκτρικό ρεύ-
μα μας έχει τσακίσει. Στις πο-
λύ ενεργοβόρες επιχειρήσεις, 
όπως είναι οι δικές μας, δεν 
μπορεί να γίνει εξοικονόμηση 
ενέργειας και κόστους. Πρέπει 
να βγάζουμε ψωμί κάθε μέρα. 
Ένα μέσο αρτοποιείο κατανα-
λώνει από 8.000 ως 16.000 
KW το μήνα. Στο δικό μου κα-
τάστημα, που καταναλώνει πε-
ρίπου 10.000 KW, για ρεύμα 
και όλα τα υπόλοιπα έξοδα, 
δίναμε 1.400 ευρώ το μήνα. 
Πλέον, χρειαζόμαστε 3.500 ευ-

ρώ», αναφέρει ο κ. Κεβρεκίδης.
Πώς θα μπει φρένο σε νέες 

ανατιμήσεις 
Μοναδική ελπίδα, τόσο 

για καταναλωτές, όσο και για 
επαγγελματίες, ώστε να μην 
υπάρξει νέα αύξηση στην τι-
μή του ψωμιού, είναι να τηρη-
θεί η δέσμευση του Υπουργού 
Ενέργειας προς την Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Αρτοποιών, 
ώστε, ειδικά για τα αρτοποι-
εία, να αυξηθεί η επιδότηση 
κατά 17 λεπτά/kw. «Με αυτό 
τον τρόπο, οι λογαριασμοί θα 
παραμείνουν στις 3.500 ευρώ, 
ειδάλλως θα μιλούσαμε για 
5.500 το μήνα», παρατηρεί ο 
κ. Κεβρεκίδης. 

Την ίδια στιγμή, πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι ενδέχε-
ται να ανακοινωθεί εντός των 

ημερών και η πολυσυζητημένη 
μείωση του ΦΠΑ στον άρτο, 
από 13% στο 6%, που επίσης 
θα δώσει ανάσα σε κατανα-
λωτές και επιχειρήσεις. Πρό-
κειται για ένα μέτρο με ετήσιο 
κόστος 350 εκ ευρώ, για το 
οποίο έχει επίσης δεσμευτεί 
η κυβέρνηση. Παράλληλα, η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία ζητά 
να υπάρξει μείωση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο πε-
τρέλαιο κίνησης, το κόστος του 
οποίου, τον τελευταίο καιρό, 
έχει ξεφύγει ακόμη και πάνω 
από τη βενζίνη. 

«Σε αδιέξοδο καταναλωτές 
και επιχειρήσεις» 

Σε όλη τη χώρα έχουν κλεί-
σει από τις αρχές του έτους 
204 αρτοποιεία, ενώ στον 
Έβρο 4 έχουν βάλει λουκέτο 

λόγω ενεργειακού κόστους. 
Την ίδια στιγμή, αρκετά είναι 
και αυτά που βρίσκονται υπό 
πώληση. 

«Ο μοναδικός λόγος που 
κλείνουν τα αρτοποιεία εί-
ναι η ενεργειακή κρίση και η 
εκτόξευση του λειτουργικού 
κόστους. Τα αρτοποιεία δεν 
έκλεισαν ούτε στα χρόνια του 
πολέμου και κλείνουν τώρα. 
Θα μπορούσαμε, ίσως, να κα-
λύψουμε μεγαλύτερος μέρος 
των εξόδων μας, ανεβάζοντας 
τις τιμές, δεν μπορούμε, όμως 
να το κάνουμε αυτό. Δεν μπο-
ρούμε να αυξήσουμε την τιμή 
του ψωμιού, την στιγμή που 
έχουμε τόσο προσωπική σχέση 
με τους πελάτες μας, οι οποίοι 
περνάνε επίσης δύσκολα. Σε 
αρκετές περιπτώσεις δίνουμε 

ψωμί βερεσέ, δεν γίνεται αλ-
λιώς. Φοβάμαι πως θα κλεί-
σουν πολλά καταστήματα, όχι 
μόνο στον κλάδο μας, αλλά 
γενικώς. Οι επιχειρήσεις, στην 
πλειονότητά τους, έχουν βρε-
θεί αντιμέτωπες με συσσω-
ρευμένα χρέη, από 10 χρόνια 
μνημόνια, 2 χρόνια πανδημίας 
και τώρα με την ενέργεια που 
ήρθε να μας αποτελειώσει», 
υπογραμμίζει ο κ. Κεβρεκίδης.

Έβρος: Λουκέτο σε 4 αρτοποιεία λόγω 
δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους  

«ΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ 
ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΟΥΤΕ ΣΕ ΚΑΙΡΟ 
ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ 
ΤΩΡΑ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ 
2.700 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΘΕ 
ΜΗΝΑ» ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ 
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ              

Πού στηρίζονται οι ελπίδες των 
αρτοποιών για να μην ανέβει περαιτέρω η 
τιμή του ψωμιού 

Από τις αρχές του 2022, στον Έβρο, έχουν βάλει λουκέτο 4 αρτοποιεία, 
αποκλειστικά και μόνο λόγο δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους

Από την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 
2022, έχει ανεβεί στη Διαδικτυακή 
Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων από τον Δήμο Ορεστιάδας ο 
διαγωνισμός για το έργο «Ανάπλαση 
Οδού Πανταζίδου και σύνδεσή της με 
την Πλατεία Ορεστιάδας».

Η χρηματοδότηση του έργου 
εγκρίθηκε από το Διοικητικό του Πρά-
σινου Ταμείου τον Μάιο του 2022 και 
εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου» έτους 2021, με Άξονα 
Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωο-
γόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλ-
λοντικού ισοζυγίου» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.

Με την παραπάνω μελέτη προβλέ-
πεται ανακατασκευή πεζοδρομίων με 

τοποθέτηση αστικού εξοπλι-
σμού και δενδροφύτευση στο:

- O.T. 31 (επί της οδού Αθ. 
Πανταζίδου, μεταξύ της κε-
ντρική πλατείας και της οδού 
Σκρα.)

- Ο.Τ. 35 (επί της οδού Αθ. 
Πανταζίδου, μεταξύ της κε-
ντρική πλατείας και της οδού 
Σκρα.)

- Ο.Τ. 30 (επί της οδού Αθ. 
Πανταζίδου, μεταξύ της οδού 
Εμ. Ρήγα και της κεντρική πλα-
τείας)

- Ο.Τ. 34 (επί της οδού Αθ. 
Πανταζίδου, μεταξύ της οδού 
Εμ. Ρήγα και της κεντρικής 
πλατείας

- Ο.Τ. 30 (πεζοδρόμιο επί 

της οδού Εμ. Ρήγα, μεταξύ των 
οδών Αθ. Πανταζίδου και Κων-
σταντινουπόλεως.

Το έργο είναι συνολικού προϋ-
πολογισμού 446.505,65€ εκ των 
οποίων 86.420,45€ είναι ο ΦΠΑ 
με την χρηματοδότηση του έργου 
να προέρχεται κατά 190.156,00 
€ από το Πράσινο Ταμείο και 

256.349,65 € από πόρους του Δή-
μου.

Η ημερομηνία λήξης των προσφο-
ρών από τους ενδιαφερόμενους είναι 
την 26η Οκτωβρίου στις 13:00 μμ και 
η αποσφράγιση των προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί στις 1 Νοεμβρίου 
από την αρμόδια επιτροπή.

Ορεστιάδα: Έργο «Ανάπλαση της οδου 
Πανταζίδου και σύνδεσή της με την πλατεία»
Η ημερομηνία λήξης των προσφορών 
από τους ενδιαφερόμενους είναι την 26η 
Οκτωβρίου

«Τα αρτοποιεία μας δεν έκλει-
σαν ούτε σε καιρό πολέμου και 
κλείνουν τώρα…Μόνο για ρεύ-
μα και πετρέλαιο πληρώνουμε 
2.700 ευρώ παραπάνω κάθε 
μήνα» .

ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ 
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΒΡΟΥ 
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Έργα 410 χλμ. οπτικών 
ινών με κάλυψη πάνω από 
35.000 κτιρίων σε όλο τον 
Έβρο θα πραγματοποιηθούν 
στο νομό μας σε βάθος τε-
τραετίας, εισάγοντας την πε-
ριοχή στην ψηφιακή εποχή με 
ταχύτητες Gigabit και καλύ-
πτοντας τις ψηφιακές ανά-
γκες των επόμενων δεκαε-
τιών. Παράλληλα, και βάσει 
του επενδυτικού πλάνου της 
COSMOTE, πρόκειται να κα-
λυφθούν όλες οι μεγάλες 
πόλεις της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου, ήτοι η Αλε-
ξανδρούπολη, το Διδυμότειχο, 
το Σουφλί η Ορεστιάδα, κα-
θώς και το νησί της Σαμοθρά-
κης, με δίκτυο οπτικών ινών 
ανάπτυξης 350 χλμ. και κάλυ-
ψης 22.000 κτιρίων.

Τα στοιχεία παρέθεσαν σε 
συναντήσεις που είχαν στε-
λέχη της COSMOTE με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Έβρου 
Δημήτρη Πέτροβιτς και τον 
Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης 
Γιάννη Ζαμπούκη.

Αντικείμενο των επαφών 
ήταν η ανάπτυξη των ψη-
φιακών τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών στην Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, τα έργα που 
υλοποιήθηκαν και υλοποιού-
νται, καθώς και η τηλεπικοι-
νωνιακή κάλυψη με οπτική 
ίνα αγροτικών και ημιαστι-

κών περιοχών μέσω του προ-
γράμματος ΣΔΙΤ Ultra Fast 
Broadband.

Το κλιμάκιο της COSMOTE 
αποτελείτο από τον Διευθυντή 
Δικτύου Πρόσβασης Σταθε-
ρής και Κινητής Γεώργιο Ονό-
πα, τον Υποδιευθυντή Δικτύου 
Ανάπτυξης Πρόσβασης Αγαμέ-
μνονα Βρεττό, τον Υποδιευ-
θυντή Ανάπτυξης και Δικτύου 
Σταθερής Τηλεφωνίας Δημή-
τριο Πολυδώρου, το Στέλε-
χος Διεύθυνσης Επικοινωνίας 
Ομίλου ΟΤΕ Ιωάννη Μήτσιο, 
το Στέλεχος της Υποδιεύθυν-
σης Βορείου Ελλάδος Κώστα 
Μπολέτη, την Υποδιευθυντή 
Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας ΟΤΕ Βάσω Καρα-
γιάννη, την Προϊστάμενη Τε-
χνικού Τμήματος Ν. Έβρου 
ΟΤΕ Χρύσα Μπαμπλή.

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου ζήτησε να δοθεί ιδιαί-
τερη βαρύτητα στην κάλυψη 
και του ορεινού όγκου του νό-
μου, ενώ επισήμανε την ανά-
γκη λήψης μέτρων για ισχυ-
ρότερη κάλυψη σήματος τόσο 
στην κινητή, όσο και στη στα-
θερή τηλεφωνία, στις περιο-
χές που συνορεύουν με τις 
γείτονες χώρες.

Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης στο Δημαρχείο, τόσο 
ο δήμαρχος όσο και ο αντι-
δήμαρχος Δόμησης, Χωρο-

ταξικού Σχεδιασμού και Ψη-
φιακού Μετασχηματισμού 
Βασίλης Δέλκος, επεσήμα-
ναν την ανάγκη του Δήμου 
να αλλάξει ταχύτητα, έτοιμος 
να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις και ανάγκες των δημοτών 
της σύγχρονης εποχής αλλά 
και να καλύψει υπάρχουσες 

ανάγκες σε συγκεκριμένες πε-
ριοχές της Αλεξανδρούπολης 
που στερούνται πρόσβασης 
στο διαδίκτυο.

Συζητήθηκε ο σχεδιασμός 
και οι επόμενες ενέργειες για 
την ενίσχυση της διείσδυσης 
και χρήσης των υπερ-υψηλών 
ταχυτήτων και τη δημιουργία 

υπερσύγχρονων υποδομών 
οπτικής ίνας, ικανές να καλύ-
ψουν όχι μόνο τις υφιστάμε-
νες ανάγκες αλλά και τις ανά-
γκες των επόμενων δεκαετιών 
με ταχύτητες Gigabit, δημι-
ουργώντας νέες προοπτικές 
για την ψηφιακή ανάπτυξη.

Ο δήμαρχος αναγνωρίζο-

ντας τη σπουδαιότητα του έρ-
γου επεσήμανε για μια ακόμη 
φορά την αναγκαιότητα τή-
ρησης ρεαλιστικού και σφι-
χτού χρονοδιαγράμματος 
ως προς την υλοποίηση των 
απαιτούμενων εργασιών ζη-
τώντας ρητή δέσμευση από 
την εταιρία

Στη νέα ψηφιακή εποχή ο Έβρος με 410 
χλμ οπτικών ινών και κάλυψη πάνω 
από 35.000 κτιρίων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗ 
ΖΑΜΠΟΥΚΗ ΕΙΧΑΝ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΤΗΣ COSMOTE     

Ο σχεδιασμός της εταιρείας για την 
περιοχή μας

Στελέχη της COSMOTE στο πλαίσιο έργων για αναβάθμιση των οπτικών ινών είχαν 
συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη Πέτροβιτς και τον Δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη στα να συζητήσουν τα νέα πρότζεκτ

Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Άρτου (16 Οκτωβρίου), 
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργα-
σία με το Μουσείο Άρτου και 
Σίτου, οργανώνει τη Δευτέρα 
17 Οκτωβρίου, ώρες 10:00 - 
13:30, ενημερωτική συνάντη-
ση και περιήγηση για σχολι-
κές ομάδες Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με τίτλο «Ψωμί 
όπως παλιά…».

Η δράση θα ξεκινήσει στο 
Μουσείο Μετάξης, στο Σουφλί, 
όπου η διατροφολόγος Αθα-
νασία Μπαξεβάνη θα ενημε-
ρώσει τους μαθητές για τη δι-
ατροφική αξία του ψωμιού και 
του σιταριού. Στη συνέχεια, οι 
μικροί μαθητές θα έχουν την 
ευκαιρία να περιηγηθούν βιω-
ματικά στον παραδοσιακό τρό-
πο καλλιέργειας του σιταριού 
και την παρασκευή ψωμιού στο 
Μουσείο Άρτου και Σίτου στη 
Λευκίμμη.

Η συμμετοχή στη δράση εί-
ναι δωρεάν. Απαραίτητη η δή-
λωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και δηλώσεις συμμετοχής 

μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με το Μουσείο στο τηλέφωνο 

25540-23700, ώρες 10:00-
18:00.

Ψωμί όπως παλιά... Δράση ενημέρωσης για σχολεία
Από τη Δευτέρα 
με αφετηρία το 
Μουσείο Μετάξης 
Σουφλίου
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της Κικής Ηπειρώτου 
Άνω των 65 ετών είναι ένας 

στους τέσσερις κατοίκους του 
Έβρου, με το συγκεκριμένο πο-
σοστό να είναι πάνω από τον 
πανελλήνιο μέσο όρο. Την ίδια 
στιγμή, γύρω στο 4% είναι το 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε ηλι-
κίες άνω των 85 ετών, ποσοστό 
που αγγίζει τον πανελλήνιο μέ-
σο όρο.

Τα στοιχεία προκύπτουν 
από ανάλυση που εκπόνησαν 
οι καθηγητές Βύρων Κοτζαμά-
νης, Μυρσίνη Φωτοπούλου και 
Βασίλης Παππάς, του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με βάση τις 
εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τον 
πληθυσμό μας την 1/1/ 2020.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν 
την αύξηση της δημογραφικής 
γήρανσης στην Ελλάδα, όπως 
και σε όλες τις ανεπτυγμένες 
χώρες, οφείλεται σε δυο, βα-
σικά, παράγοντες: στην αύξηση 
του μέσου όρου ζωής (γήραν-
ση εκ της κορυφής της πυρα-
μίδας) και στη μείωση της γονι-
μότητας (γήρανση εκ της βάσης 
της πυραμίδας). Ειδικότερα, με 
τη συνεχή αύξηση του προσδό-
κιμου ζωής όλο και περισσότε-
ροι ηλικιωμένοι, οι οποίοι υπό 
άλλες συνθήκες (μη αύξησή 
του) θα είχαν αποβιώσει, συσ-
σωρεύονται στο πάνω μέρος 
της πυραμίδας αυξάνοντας το 
πλήθος των 65+, ενώ η πτώση 
των γεννήσεων μετά το 1980 
-αποτέλεσμα των αλλαγών των 
αναπαραγωγικών μας συμπε-
ριφορών- είχε ως αποτέλεσμα 
τη συνεχή μείωση του πλήθους 
των 0-19 ετών. Η μαζική εισ-
ροή ηλικιακά νέων οικονομι-
κών μεταναστών τις δεκαετίες 
του 1990 και του 2000 επι-
βράδυνε απλώς την γήρανση, 
ενώ η πρόσφατη μετανάστευ-
ση τμήματος του σε αναπαρα-
γωγική ηλικία πληθυσμού μας 

που δεν αντισταθμίστηκε από 
την εγκατάσταση στη χώρας 
μας αλλοδαπών στο πλαίσιο 
της προσφυγικής κρίσης (το με-
ταναστευτικό ισοζύγιο της τε-
λευταίας δεκαετίας ήταν αρνη-
τικό) επιτάχυνε αντιθέτως την 
γήρανση. Έτσι, στις αρχές τις 
τρέχουσας δεκαετίας, η Ελλά-
δα συγκαταλέγεται στις πλέον 
«γερασμένες» χώρες της Ε.Ε, 
μαζί με την Ιταλία, τη Φινλαν-
δία και την Πορτογαλία1, ενώ 
η τάση αύξησης του ειδικού 
βάρους των 65+ στον συνολι-
κό πληθυσμό δεν θα ανακοπεί 
τις αμέσως επόμενες δεκαετί-
ες (όπως δεν θα ανακοπεί και 
η «γήρανση μέσα στην γήραν-
ση», δηλαδή η τάση αύξησης 
του ποσοστού των 85+ στον 
πληθυσμό των 65+). 

Οι χωρικές διαστάσεις 
της γήρανσης

Σε εθνικό επίπεδο, το πο-
σοστό των 65 και άνω υπερ-
βαίνει πλέον το 22,5%. Κάτω 
από αυτόν τον μέσο όρο υπο-
κρύπτονται, ωστόσο, σημαντι-
κές χωρικές διαφοροποιήσεις 
(Χαρτης1). Ειδικότερα, σε μια 
πολύ μικρή ομάδα έξι νομών 
το ποσοστό αυτό είναι χαμη-
λότερο του 20%, ενώ στους μί-
σους σχεδόν νομούς (25 στους 
51 καθώς δεν συμπεριλαμβά-
νουμε το Άγιον Όρος) οι 65 και 
άνω υπερβαίνουν το 24%. Σε 
11 όμως από αυτούς το ειδικό 
βάρος των 65+ είναι ιδιαίτερα 
αυξημένο καθώς υπερβαίνει το 
26% (με ακραίες περιπτώσεις 
την Άρτα και την Ευρυτανία με 
ποσοστά 32% και 37% αντί-
στοιχα). 

Η γήρανση χαρακτηρίζει 
κυρίως την ηπειρωτική Ελλά-
δα, με τους ορεινούς νομούς 
της να καταγράφουν σαφώς 
υψηλότερα του μέσου εθνικού 

όρου ποσοστά. Εξαίρεση από 
τον κανόνα στον ηπειρωτικό 
χώρο αποτελεί η Ξανθή, το δί-
πολο Αττικής-Βοιωτίας και ο 
Νομός Θεσσαλονίκης. Η ύπαρ-
ξη μειονοτικών ομάδων (ιδι-
αίτερα Ρομά και Πομάκων) με 
πολύ νεανικούς πληθυσμούς 
και υψηλότερη του μέσου εθνι-
κού ορού γονιμότητα αιτιολογεί 
το χαμηλό ποσοστά των 65+ 
στην Ξάνθη, ενώ η «θελκτικό-
τητα» των δυο μητροπολιτικών 
κέντρων (εσωτερική μετανά-
στευση των προηγουμένων δε-
καετιών, εγκατάσταση σε αυτά 
οικονομικών μεταναστών από 
τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες 
καθώς και εισερχομένων μετά 
το 2014 αλλοδαπών) αιτιολο-
γεί την «ήπια γήρανση» του δι-
πόλου Αττικής-Βοιωτίας και του 
Ν. Θεσσαλονίκης. Σε αντίθεση 
με τους ηπειρωτικούς, όλοι σχε-
δόν οι νομοί του Αιγαίου είναι 
πολύ λιγότερο «γερασμένοι». 
Η ύπαρξη δομών «φιλοξενίας» 
ανανέωσε προσωρινά τον πλη-
θυσμό του Βορείου Αιγαίου (Χί-
ου, Σάμου, Λέσβου) ενώ η δη-
μογραφική δυναμικότητα του 

Νοτίου Αιγαίου και των τριών 
εκ των τεσσάρων νομών της 
Κρήτης (συγκράτηση του νεα-
νικού τους πληθυσμού και ελα-
φρώς υψηλότερη γονιμότητα) 
επιβράδυνε τις τελευταίες δε-
καετίες σημαντικά τη «γήραν-
σή» τους. 

Ταυτόχρονα, όπως σημειώ-
νουν οι μελετητές, μια ενδεκά-
δα νομών με πληθυσμό 828 
χιλ. την 1/1/2020 (το 7,7% του 
συνολικού πληθυσμού και το 
21,7% της επιφάνειας της χώ-
ρας μας) «προπορεύονται» με 
περισσοτέρους από 1 στους 
4 κάτοικους τους να είναι 65 
ετών και άνω, ενώ σε δυο δε 
από αυτούς -Άρτα και Ευρυτα-
νία- η αναλογία είναι 1 σχεδόν 
στους 3 με αποτέλεσμα το πο-
σοστό των ηλικιωμένων τους 
να είναι σήμερα υψηλότερο 
ακόμη και από το αναμενόμε-
νο σε εθνικό επίπεδο το 2050!!! 

«Οδεύουμε επομένως προς 
μια ταχύτατη γήρανση ενός 
μεγάλου τμήματος της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας που, αν συ-
νεχισθεί, θα υποθηκεύσει τις 
όποιες προσπάθειες κοινωνικής 

και οικονομικής ανάπτυξής του. 
Η ανακοπή του κύματος φυγής 
των νέων και, σε δεύτερη φά-
ση, προσέλκυση και εγκατάστα-
ση στις περιοχές αυτές νεανι-
κού πληθυσμού είναι επομένως 
αναγκαίες, αν δεν επιθυμού-
με να βρεθούμε πολύ σύντο-
μα (και όχι το 2050) σε μια μη 
αναστρέψιμη πλέον κατάσταση, 
με ένα μεγάλο τμήμα της χώ-
ρας μας να χάνει συνεχώς πλη-
θυσμό και ταυτόχρονα να έχει 
τρεις ηλικιωμένους στους 10 
εναπομείναντες κάτοικους του. 
Αν εξετάσουμε δε την «υπερ-
γηρία», το ειδικό βάρος δηλ. 
των 85 και άνω στον συνολι-
κό πληθυσμό (Χάρτης 2), θα 
διαπιστώσουμε τις αναλογικά 
ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις 
από τον μέσο εθνικό όρο (3,5%) 
καθώς σε 7 από τους 51 νο-
μούς τα ποσοστά (>5%) είναι 
1,5 φορά υψηλότερα από τον 
προαναφερόμενο μέσο όρο. Οι 
νομοί αυτοί βρίσκονται σχεδόν 
όλοι στο δυτικό τμήμα της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας, η οποία μαζί 
με τη Ανατολική 2022Μακεδο-
νία έχει πολύ υψηλά ποσοστά, 

σε αντίθεση με το ανατολικό 
ηπειρωτικό της τμήμα και τον 
νησιώτικο χώρο (ακραία περί-
πτωση τα Δωδεκάνησα που μα-
ζί με την Ξανθή έχουν τα χαμη-
λότερα [<2%]). Στο σημείο αυτό 
οφείλουμε να αναφέρουμε και 
την άκρως προβληματική κα-
τάσταση δυο μικρών ηπειρω-
τικών νομών, της Φωκίδας και 
της Ευρυτανίας, με συνολικό 
εκτιμώμενο πληθυσμό 61χιλ. 
το 2020. Οι δυο αυτοί νομοί 
με τα υψηλότερα ποσοστά γή-
ρανσης (>31%) στη χώρας μας 
έχουν ταυτόχρονα και τα υψη-
λότερα ποσοστά υπεργηρίας 
(6% και 9% αντίστοιχα) – πο-
σοστά που είναι ήδη υψηλότε-
ρα από τα αναμενόμενα βάσει 
των διαθέσιμων δημογραφι-
κών προβολών (5,5-6,0% το 
2050)!!! Οι τρεις καθηγητές που 
υπογράφουν τη μελέτη, επιση-
μαίνουν ότι «η δημογραφική 
γήρανση-ένα φαινόμενο που 
είχε υποτιμηθεί επί δεκαετίες-
αποτελεί πλέον για τη χώρα μας 
ένα από τα κύρια θέματα προ-
βληματισμού».  

Άνω των 65 ετών ένας στους 
τέσσερις κατοίκους του Έβρου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
             
«Η δημογραφική γήρανση έχει υποτιμηθεί 
επί δεκαετίες» 

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού Αλεξανδρούπο-
λης γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιη-

θεί Εκπαίδευση Εθελοντών του Τομέα 
Υγείας από τις Νοσηλεύτριες - Εκπαι-
δεύτριες του τμήματος, καθώς και από 
γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην 
αίθουσα διδασκαλίας του τμήματος.

Το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης απο-
τελείται από τη θεωρητική εκπαίδευση 
και την πρακτική άσκηση στο Νοσοκο-
μείο της Αλεξανδρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γρα-
φεία του Ερυθρού Σταυρού, Ειρήνης 
41, 2ος όροφος, από 8:30 π.μ. έως 
2:30 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων η 26η Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες απευ-
θυνθείτε στα γραφεία του Ε.Ε.Σ. Ει-
ρήνης 41 και στο τηλέφωνο 25510-
32549.

Εγγραφές για το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
Εθελοντών του Τομέα Υγείας

Στο Π.Τ. Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού 
Αλεξανδρούπολης έως 
τις 27 Οκτωβρίου
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Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία
Διαχείρισης Απορριμμάτων
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Κομοτηνή, 14-10-2022
Αρ.Πρωτ.: 14.998Ταχ. Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 6, 69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2531081400, Fax: 2531081694

E-mail: info@diaamath.gr, Web: www.diaamath.gr

Πληροφορίες: Βογιατζής Γεώργιος

Περίληψη  Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τι-

μής, για το υποέργο α/α 1 με τίτλο «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πρά-

ξης με τίτλο «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ» με κωδικό ΟΠΣ 5045594

Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ: 174174 Απορριμματοφόρα Οχήματα και 174244 Κάδοι Συλλογής Βιοαποβλή-

των

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την 
προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ» με κωδικό 
ΟΠΣ 5045594 και του Υποέργου 1 «Προμήθεια μέσων συλλογής Αστικών Βιοαποβλήτων» με εκτιμώμενη αξία 
1.934.770,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, όπως ορίζονται 
ανά είδος στη διακήρυξη.

Η παρούσα Πράξη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρη-
ματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 5045594. Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κωδικό Σ.Α. Ε2751 και ο ενάριθμος της Πράξης είναι 2021ΣΕ27510066. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με  Κ.Α.: 00.6737.012, την με Κ.Α.: 02.00.6737.0008 και την 
με Κ.Α.: 62.7135.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Κομο-
τηνής αντίστοιχα.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: Επωνυμία: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.).  Ταχυδρομική διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 6, ΤΚ: 
69132 Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 2531081400, Fax: 2531081694, Αρμόδιος Επικοινωνίας: Βογιατζής Γεώργιος, 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): info@diaamath.gr, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.diaamath.
gr, Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 513, EL 511, EL 515.

2. Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της Περιφέρειας ΑΜΘ.
3. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία 

της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υπο-
βολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Η Διακήρυξη θα 
καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, στη διεύθυνση (URL): www.diaamath.gr. Περίληψη της Δια-
κήρυξης δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο.

 4. Αντικείμενο της Σύμβασης: Προμήθεια εξοπλισμού (μέσα συλλογής αστικών βιοαποβλήτων) στους Δήμους 
Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Κομοτηνής που αφορά στη συλλογή και μεταφορά των οργανικών αποβλήτων σε 

κατάλληλους αποδέκτες προς βιολογική επεξεργασία όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα ανά τμήμα και είδος:

Είδος Τεμάχια CPV - Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

Τμήμα 1: Απορριμματοφόρα οχήματα – Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 174174

Οχήματα συλλογής 12 m3 3 34144512-0

Οχήματα συλλογής 6 m3 3 34144512-0

Τμήμα 2: Κάδοι Συλλογής Βιοαποβλήτων – Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 174244

Εσωτερικοί κάδοι 10 lt 43.600 34928480-6

Βιοδιασπώμενοι Σάκοι 10 lt 1.090.000 19640000-4

Εσωτερικοί κάδοι 40 lt 1.300 34928480-6

Βιοδιασπώμενοι Σάκοι 40 lt 32.500 19640000-4

Εξωτερικοί κάδοι 240 lt 3.500 34928480-6

Εξωτερικοί κάδοι 360 lt 1.050 34928480-6

5. Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.399.114,80 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.934.770,00 € ΦΠΑ: 464.344,80 €). Η πα-
ρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: «Απορριμματοφόρα οχήματα» εκτιμώμενης αξί-
ας 810.000.00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 194.400,00 €, ήτοι 1.004.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ΤΜΗΜΑ 
2: «Κάδοι Συλλογής Βιοαποβλήτων» εκτιμώμενης αξίας 1.124.770,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 269.944,80 € ήτοι 
1.394.714,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για όλα τα τμήματα. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του κάθε Τμήματος, παρά μόνο για το σύνολο των ειδών και πο-
σοτήτων που το αποτελούν.

6. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο  την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

7. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες (8) από την υπογραφή της.
8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης.
9. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια: Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.2.5 της Διακήρυξης.
10. Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6 της Διακήρυξης καθώς και στο Παράρτημα I αυτής.
11. Εγγύηση συμμετοχής:Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμ-

βασης χωρίς Φ.Π.Α, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και 
σαράντα λεπτών 38.695,40 €,  εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ζητούμενων αγαθών, άλ-
λως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα 
προμήθειας για το οποίο θα υποβάλλει προσφορά.

12. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14-11-2022, 
ώρα 10:00 μ.μ.. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.
promitheus.gov.gr). Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 21-11-2022, ώρα 10:00 π.μ..

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
15. Προδικαστικές Προσφυγές: Οι προθεσμίες και διαδικασίες για την άσκηση της προσφυγής αναφέρονται 

στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση: Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 10-10-2022.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ
Εμμανουήλ Τσέπελης

Προς τα τέλη Οκτωβρίου 
αναμένεται να ξεκινήσει το «κα-
λάθι του νοικοκυριού» στα σού-
περ μάρκετ, ώστε να συγκρατη-
θούν οι τιμές από τις ανατιμήσεις. 
Ο Γ.Γ Εμπορίου, Σωτήρης Ανα-
γνωστόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ 
και την εκπομπή “Συνδέσεις” για 
τον “θεσμό” και το πώς ακριβώς 
λειτουργεί. Έκανε λόγο για ένα 
πολύ δύσκολο εγχείρημα οικο-
νομικά και εξήγησε ότι τα μέτρα 
που έχει λάβει η κυβέρνηση για 
τον περιορισμό της αύξηση των 
τιμών είναι πρωτίστως οι διατά-
ξεις για την καταπολέμηση αι-
σχροκέρδειας. “Το «Καλάθι του 

νοικοκυριού» είναι από τις sho[  
ενέργειες μη νομισματικού φο-
ρολογικού χαρακτήρα, οι οποίες 
ουσιαστικά συνασπίζουν κράτος, 
καταναλωτές και επιχειρήσεις” 
τόνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Πώς λειτουργεί
“Αυτό που επιχειρείται είναι η 

συγκράτηση των τιμών. Δεν μι-
λάμε για μείωση των τιμών. Φα-
νταστείτε το σαν ένα αυτοκίνητο 
το οποίο φρενάρει, δεν πηγαίνει 
προς τα πίσω, απλώς πηγαίνει 
πιο αργά προς τα μπροστά. Άρα 
έχουμε συγκράτηση των ανατι-
μήσεων” εξηγεί.

“Φανταστείτε ότι αυτή τη 
στιγμή στα σούπερ μάρκετ οι 
προσφορές που μπαίνουν στα 
προϊόντα είναι διάσπαρτες σε 
διάφορα προϊόντα. Αυτό που ζη-
τείται και επιδιώκεται είναι όλες 
αυτές οι προσφορές κατά το μέ-
τρο που είναι δυνατό, να συγκε-
ντρωθούν σε ένα πολύ συγκεκρι-
μένο βασικό καλάθι” τονίζει και 
προσθέτει: Πρώτο παράδειγμα: 
Αν έχουμε ένα προϊόν ζυμαρικών 
ν. 6, που προτείνει μια αλυσίδα 
λιανικής πώλησης και έχει ανα-
τιμηθεί μέσα στην περίοδο ενός 
μήνα κατά 2%, ενώ η συνολική 
κατηγορία ζυμαρικά όπως την 
παρακολουθεί η Ελληνική Στα-
τιστική Υπηρεσία, έχει ανατιμηθεί 
τον ίδιο μήνα κατά 5%, ο κατα-
ναλωτής που αγόρασε το προϊόν 
που βρίσκεται στο «Καλάθι του 
νοικοκυριού» έχει επιβαρυνθεί 
μόνο 2%, ενώ ο μέσος κατανα-
λωτής έχει επιβαρυνθεί 5%. Δεύ-
τερο παράδειγμα: Ας πούμε ότι 
έχουμε ένα πακέτο μακαρόνια 
που κάνει 1 ευρώ. Εάν το μέσο 
πακέτο μακαρόνια σε όλη την 
οικονομία κάνει 1,10 μετά από 
ένα μήνα και το πακέτο το οποίο 
έχει μπει στο «Καλάθι του νοικο-
κυριού» από την επιχείρηση κάνει 
1,05, ο καταναλωτής έχει κερδί-
σει 5 λεπτά. “Αυτό είναι κέρδος. 
Αυτό προσπαθούμε να εξηγή-

σουμε, ότι η νέα τιμή θα ανατι-
μάται με βραδύτερο ρυθμό από 
ότι τα υπόλοιπα προϊόντα της οι-
κονομίας. Αυτός είναι ο στόχος“.

Τι δεν είναι το «Καλάθι 
του νοικοκυριού»

“Καταρχήν δεν είναι μια συμ-
φωνία στην οποία έχει έρθει η 
κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ 
για να δώσει κάτι και να πάρει 
κάτι άλλο. Επίσης δεν θα υπάρ-
ξει κάποια επιβολή κυρώσεων. 
Δεν ερχόμαστε να πούμε στις 

επιχειρήσεις ότι “αν ανατιμήσε-
τε τα προϊόντα αυτά θα δεχτεί-
τε κάποιο πρόστιμο” εξηγεί ο κ. 
Αναγνωστόπουλος.

Πώς επελέγησαν τα 
συγκεκριμένα προϊόντα

“Τα προϊόντα έχουν επιλεγεί 
με βάση τον όγκο της κατανά-
λωσης, δηλαδή αυτά που κατα-
λαβαίνουμε ότι ζητάνε οι κατα-
ναλωτές πιο πολύ στο σούπερ 
μάρκετ. Δεύτερο βασικό κριτή-
ριο είναι τα προϊόντα τα οποία 

συνήθως δεν μπορεί να αποφύ-
γει κανείς να αγοράσει, άρα η 
ζήτηση είναι ανελαστική. Και τι 
σημαίνει αυτό; Ότι όσο και να 
ανέβει η τιμή τους, δυστυχώς οι 
καταναλωτές δεν μπορούν να 
αποφύγουν να τα αγοράσουν. 
Άρα αν θέλουμε να βοηθήσου-
με τον καταναλωτή, θα πρέπει 
να εστιάσουμε κυρίως σε αυτά 
τα προϊόντα” σημείωσε ο κ. Ανα-
γνωστόπουλος.

ΓΓ Εμπορίου: Ο στόχος με το καλάθι της 
νοικοκυράς είναι η συγκράτηση τιμών

ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ 
«ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ» 
ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ   

«Δεν μιλάμε για μείωση, Δεν θα 
υπάρξει επιβολή κυρώσεων στις 
επιχειρήσεις αν, τελικά, ανατιμήσουν 
αυτά τα προϊόντα»
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τις τροποποιήσεις του.
2. Την με αριθμό 270/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας , με την οποία 

εγκρίθηκαν, οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 81/2021  μελέτης, ο τρόπος εκτέλεσης και ο καθορισμός 
των όρων του διαγωνισμού για την: «Π ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙ-
ΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΩΝ, ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΕΤΩΝ 2023-2024». 

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑ-

ΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙ-

ΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΩΝ, ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩ-

ΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΕΤΩΝ 2023-2024».  
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για 

την κάθε ομάδα χωριστά και συγκεκριμένα: 
Ι. Για το ελαιόλαδο, κρέατα, ψάρια (κατεψυγμένα), και οπωροκηπευτικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα πα-
ράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Αποκεντρωμένου 
Τμήματος Εμπορίου Ορεστιάδας Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

ΙΙ. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (Παντοπωλείου-Γαλακτοκομικά-Αρτοποιείου- κατεψυγμένα προϊόντα (λα-
χανικά)-πλαστικά σκεύη φαγητού)   η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύ-
πτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

 Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.547.968,96  ευρώ με τον Φ.Π.Α. 
Η  διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια  από την υπογραφή της.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-

μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

13-10-2022
08:00

16-11-2022
15:00

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως στα 
άρθρα 36 και 37 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 64233/2021 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφο-
ρούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». Δικαίωμα συμμετοχής 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

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

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-

σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι-

μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση  συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού ίσου με το 
δύο τοις εκατό (2%)  της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α.  για κάθε ομάδα ξεχωριστά ή/και για το σύ-
νολο της προϋπολογισθείσας αξίας. Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/ 
2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-  μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη - μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας , για μία, ή 
περισσότερες από τις παρακάτω δέκα  (10) ομάδες :  

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΕ €

ΠΟΣΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ-
ΝΗΣ ΕΓΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣ-
ΤΟΛΗΣ ΣΕ € 

ΟΜΑΔΑ  1Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
& ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ ME ΦΠΑ 13%

227.380,60 4.547,61

ΟΜΑΔΑ 1Β ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
& ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ ME ΦΠΑ 24%

600,00 12,00

ΟΜΑΔΑ 2
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

& ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ

263.646,40 5.272,93

ΟΜΑΔΑ  3 EIΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 205.880,00 4.117,60

ΟΜΑΔΑ  4 KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

49.190,00 983,80

ΟΜΑΔΑ  5 ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ 56.266,00 1.125,32

ΟΜΑΔΑ  6 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 277.023,00 5.540,46

ΟΜΑΔΑ  7 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΓΙΑ 
ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

11.801,00 236,02

ΟΜΑΔΑ  8 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 146.382,00 2.927,64

ΟΜΑΔΑ  9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙ-
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣ-
ΤΙΑΔΑΣ 

34.172,00 683,44

ΟΜΑΔΑ  10 ΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙ-
ΣΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΠΑΑΔΟ

88.836,80 1.776,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ 

1.361.177,80 27.223,56 €

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας , δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ-
σφοράς στο σύστημα.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον ελληνικό τύπο  και στο διαδικτυακό τόπο της Ανα-
θέτουσας αρχής  www.orestiada .gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ( www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή 
πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:  2552350364 , 2552350350 , 2552350368  και  FAX: 2552350399 κα-
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ορεστιάδας, αρμόδιος υπάλληλος κ. 
Αυτζή Ανθή. 

                                                                                             
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ       

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Όσο η Ευρώπη καθυστερεί 
τις αποφάσεις για την ενεργεια-
κή κρίση και το φυσικό αέριο, ο 
Βλαντίμιρ Πούτιν παίζει το παι-
χνίδι του, με τον Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν να τον ακολουθεί πι-
στά και να προβαίνει σε ανακοι-

νώσεις μετά τη συνάντησή του 
με τον ρώσο πρόεδρο.

Την Τετάρτη, παραμονή της 
συνάντησής του με τον τούρκο 
ομόλογό του στην Αστάνα του 
Καζακστάν, ο Πούτιν ζήτησε ου-
σιαστικά από τους Ευρωπαίους, 

αν θέλουν φυσικό αέριο, να δια-
λέξουν ανάμεσα σε δύο εκδοχές 
που η μία είναι χειρότερη από την 
άλλη. Η ρώσος πρόεδρος διατύ-
πωσε την πρόταση για δημιουρ-
γία μεγάλου κόμβου φυσικού αε-
ρίου στην Τουρκία, προκειμένου 
να στραφούν προς τα εκεί, μέσω 
της Μαύρης Θάλασσας, οι ρο-
ές από τους δύο αγωγούς Nord 
Stream. «Η Τουρκία αποτελεί την 
πιο αξιόπιστη οδό για το ρωσι-
κό αέριο προς την Ευρώπη» είπε 
σύμφωνα με το Reuters, ο ρώ-
σος πρόεδρος προς τον τούρκο 
ομόλογό του. «Οι τιμές του αε-
ρίου, που τώρα βρίσκονται στα 
ύψη, θα μπορούσαν μέσω ενός 
τέτοιου κόμβου να καθορίζονται 
χωρίς να επηρεάζονται από πο-
λιτικές αποφάσεις» πρόσθεσε ο 
Πούτιν.

Ο ρώσος πρόεδρος ανέφερε 
ότι «θα μπορούσαμε να μετα-
φέρουμε τις χαμένες ποσότητες 
από τους αγωγούς Nord Stream 
μέσω του πυθμένα της Βαλτι-
κής Θάλασσας στην περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας (σ.σ.: όπου 

υπάρχει ο αγωγός Turkstream 
που συνδέει τα ρωσικά παράλια 
με την Τουρκία στην Ανατολική 
Θράκη) για την προμήθεια του 
φυσικού μας αερίου προς την 
Ευρώπη μέσω της Τουρκίας, δη-
μιουργώντας στην Τουρκία τον 
μεγαλύτερο κόμβο φυσικού αε-
ρίου της Ευρώπης».

Ερντογάν: Δώσαμε εντολή 
να ξεκινήσουν οι εργασίες

Ενώ ο τούρκος πρόεδρος δεν 
είχε προβεί σε δηλώσεις για το 
φυσικό αέριο τις προηγούμενες 
ημέρες, το έκανε σήμερα κατά τη 
διάρκεια της επιστροφής του από 
το Καζακστάν. Όταν ρωτήθηκε 
για τα λόγια του ρώσου προέ-

δρου, όπως μεταδίδουν τουρκικά 
ΜΜΕ, είπε: «Μπορεί να δημιουρ-
γηθεί ένα μεγάλο κέντρο φυσι-
κού αερίου στην Τουρκία για την 
Ευρώπη. Όπως αναφέρθηκε, η 
Θράκη θεωρείται ως το πιο κα-
τάλληλο μέρος για τη δημιουργία 
τέτοιου κέντρου. Έχουμε δώσει 
εντολή στο Υπουργείο Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων και το αρμό-
διο όργανο από τη ρωσική πλευ-
ρά να πραγματοποιήσουν κοινή 
μελέτη μαζί με τον κ. Πούτιν. Θα 
κάνουν αυτή τη δουλειά εκεί. Ελ-
πίζω ότι θα δημιουργήσουμε αυ-
τό το κέντρο διανομής εκεί, όπου 
είναι το καταλληλότερο μέρος».

Απαντώντας σε ερώτηση δη-
μοσιογράφου αν υπάρχει όριο 
που η υπομονή ξεχειλίζει, ο 
Ερντογάν απάντησε: «Αυτό το 
πράγμα δεν έχει ημερομηνία. Βέ-
βαια μπορούμε να έρθουμε ξαφ-
νικά ένα βράδυ. Αλλά δεν μπο-
ρούμε να ορίσουμε ημερομηνία 
που η ιστορία θα καταγραφεί. 
Είναι δυνατόν να πούμε το τι και 
πότε θα το κάνουμε;».

Ερντογάν: Έχουμε σχέδιο με Πούτιν για κόμβο 
φυσικού αερίου στην ανατολική Θράκη

ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΕΔΩΣΑΝ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΤΟΛΗ 
ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ 
ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΑΕΡΙΟΥ   

Κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου από 
την Ρωσία, στην Τουρκία και προς την 
Ευρώπη είναι έτοιμοι να κάνουν Ερντογάν 
και Πούτιν, την Ανατολική Θράκη, 
σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου 
προέδρου
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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3 5 8 9 1 7 4 6 2
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8 6 1 2 7 4 5 3 9
9 7 2 5 3 8 6 4 1
5 3 4 6 9 1 8 2 7
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

7 8

9 4 7 3

5 8 6 9 1

1 7 9

4 2

6 8 1

7 4 3 1 8

6 1 2 7

2 3

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

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Δύο φίλοι πάνε για κυνήγι. Ο ένας είναι δεινός 

κυνηγός ενώ ο άλλος αρχάριος. Σε μία στιγμή 

κάτι κινείται μέσα στις φυλλωσιές και ο δεινός 

κυνηγός πυροβολεί.

«Πήγαινε να δεις τι χτύπησα…»

«Από το φτέρωμα, νομίζω ότι είναι φασιανός.»

Μετά από λίγο ακούγεται πάλι ένας θόρυ-

βος από τα δέντρα. Αυτή τη φορά πυροβολεί ο 

αρχάριος που τρέχει αμέσως να δει τι χτύπησε.

Επειδή όμως αργούσε, ο άλλος φωνάζει: « Ε, 

λοιπόν, τι είναι;»

«Λοιπόν, από τα χαρτιά, νομίζω ότι είναι λο-

γιστής.»

* * * * * * 

Πάει το γκαρσόνι στον πελάτη και αμέσως 

αρχίζει να λέει το μενού:

-Έχω γλώσσα μοσχαρίσια, μοσχαροκεφαλή, 

συκώτι αρνίσιο, αμελέτητα χοιρινά…

Τον διακόπτει ο πελάτης λέγοντας:

-Δεν ήρθα για ν’ ακούσω τα προβλήματά 

σου!… Φέρε μου σε παρακαλώ τον κατάλογο 

να παραγγείλω!…

 * *  * * * * 

Πηγαίνει μια νεαρή κοπέλα να εξομολογηθεί 

και λέει στον εξομολόγο:

– Συγχώρεσέ με, πάτερ. Έχω αμαρτήσει!

– Ποιο είναι το αμάρτημά σου, τέκνον μου; 

ρωτάει ο παπάς.

– Η ματαιοδοξία… Κοιτάζω στον καθρέφτη 

δυο φορές την ημέρα και σκέφτομαι πόσο όμορ-

φη είμαι!

Ο παπάς την κοιτάζει καλά καλά και της λέει:

– Έχω καλά νέα για σένα, παιδάκι μου: Μην 

στεναχωριέσαι δεν πρόκειται περί αμαρτήματος, 

αλλά περί λάθους!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Έγραψε το "Έγκλημα και τιμωρία".
13. Χόρτο με ίνες για γέμισμα στρω-
μάτων.
14. Είναι ο βίος του… ακόλαστου.
15. Μισέλ…: σπουδαίος Γάλλος μαθη-
ματικός.
16. Τα θέλαμε… δυο φορές.
18. Αγαπώ σαν… Ιταλός.
19. Ιστοριογράφος της Οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας.
21. Θρασύς, προκλητικός.
23. … Τουέιν: Αμερικανός συγγραφέας.
25. Συμφέρον… μέσα στα πλαίσια του 
νόμου.
27. Βουβή… πορεία.
28. Μόνο ιερείς μπαίνουν σ' αυτό.
30. Ασπασία… βαφτίστηκε.
32. Αρχαία περιοχή της κεντρικής Ιταλίας.
34. Βαλκανική δυναστεία.
36. Σπασμένο… οστό.
37. Πολιτικό ιστορικό κόμμα (αρχικά).
38. Ατμοηλεκτρικός σταθμός (συντομ.).
40. … Κέι: παλιός, Αμερικανός ηθοποιός.
42. Χωρίς αυτήν προτιμούν ορισμένοι τη 
μακαρονάδα τους.
43. Έχει εγγόνια (θηλ.).

-- Συστατικά --

• 3 μήλα μεγάλα
• 2 κουταλιές βούτυρο αγελαδινό
• Μισό φλιτζάνι ζάχαρη
• 1 κ.σ. κανέλλα τριμμένη
• 1 φλιτζάνι καρυδόψιχα
• Μισό βιτάμ σε θερμοκρασία δωματίου
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη
• Ενάμιση φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 κ.γ. μπέϊκιν πάουντερ
• 1 κ.σ. χυμό λεμονιού
• ξύσμα από ένα λεμόνι
• 4 αυγά

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Κατ’αρχάς προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 

200 βαθμούς.
• Παράλληλα, καθαρίζουμε τα μήλα. Τα κόβουμε εί-

τε σε ροδέλες είτε σε μισοφέγγαρα και αφαιρούμε 
τα κουκούτσια τους.

• Βάζουμε στο ταψί μας τις 2 κουταλιές βούτυρο και 
το λιώνουμε στο φούρνο για 2-3 λεπτά.

• Στρώνουμε τα μήλα μας στο ταψί, προσεκτικά! Θέ-
λουμε να καλύψουμε όλο το ταψί με μήλο. Περιχύ-

νουμε με το λεμόνι για να μη μαυρίσουν τα μήλα.
• Πασπαλίζουμε τα μήλα με τη ζάχαρη, την κανέλλα, 

το ξύσμα λεμονιού και τα καρύδια, τα οποία έχου-
με κάνει τρίμμα.

• Βάζουμε το ταψάκι πάλι στο φούρνο για 10 λεπτά 
να ζεσταθεί το μήλο.

• Σε ένα μπολ, κοσκινίζουμε όλο το αλεύρι και προ-
σθέτουμε μπέϊκιν πάουντερ.

• Στον κάδο του μίξερ, βάζουμε το βούτυρο με τη 
ζάχαρη και χτυπάμε στο μίξερ μέχρι το μείγμα να 
ασπρίσει.

• Προσθέτουμε τους κρόκους από τα αυγά.
• Τα ασπράδια τα χτυπάμε σε μαρέγκα και τη ρίχνου-

με κι αυτήν στο μείγμα με τη ζάχαρη.
• Ανακατεύουμε λίγο και προσθέτουμε το αλεύρι σι-

γά-σιγά.
• Συνεχίζουμε να χτυπάμε το μείγμα του αλευριού-ζά-

χαρης στο μίξερ μέχρι να γίνει μία λεία ζύμη.
• Τέλος, ρίχνουμε τη ζύμη πάνω στα μήλα ώστε να 

καλύψει όλο το ταψί όσο το δυνατόν πιο ομοιό-
μορφα γίνεται.

• Ψήνουμε τη μηλόπιτά μας για 1 ώρα περίπου στους 
180 βαθμούς.

• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Η πιο εύκολη μηλόπιτα!

Κάθετα
1. Ποδοσφαιρικές… φιγούρες.
2. … Κόκερ: τραγουδιστής.
3. Ελβετός μαθηματικός και φυσικός.
4. Ο αριθμός 202.
5. Λίμνη της Αιθιοπίας.
6. Στρατιωτικά αρχικά.
7. Περίφημος αρχιτέκτονας της εποχής του 
Περικλή.
8. Δέντρο ορεινών περιοχών.
9. Πρώτα σε… φυλακές.
10. Αντρικό χαϊδευτικό.
11. Έπιπλο με συρτάρια.
12. Γεωλογική θεωρία για τα στρώματα του 
φλοιού της Γης.
17. Κωμόπολη της Παρνασσίδας.
20. Σφαιρίδιο κυνηγετικού όπλου.
22. … Λιρ: παλιά, ξένη τραγουδίστρια.
24. Σειρά προσώπων ή πραγμάτων.
26. Πέτερ…: Νορβηγός ποιητής.
29. Καταπίνει αμάσητες τις τροφές του.
31. Ράτσα μικρόσωμων αλόγων.
33. Παλιός, Λετονός σκακιστής.
35. Αιγυπτιακός πάπυρος.
39. Ασύμφωνα… μήλα.
41. Μέρος… ναυαγίου.
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Οι επιστήμονες θεωρούν ότι 
κάποτε η Αφροδίτη ήταν ένας πλα-
νήτης με συνθήκες φι-
λικές στην ζωή που 
για άγνωστο λόγο 
μετατράπηκε στη 
σημερινή κολα-
σμένη και από-
λυτα τοξική κα-
τάσταση της.

Προετοιμάζο-
νται και σχεδιάζονται 
διαφόρων ειδών απο-
στολές εξερεύνησης της Αφροδί-

της και μια από αυτές αφορά την 
αποστολή ενός αερόστατου που 

θα μπορέσει να διεισδύ-
σει στις πυκνές νεφώ-

σεις του πλανήτη 
και θα κάνει συλ-
λογή διαφόρων 
ειδών δεδομένων. 
Πρόκειται για ένα 
«αερομπότ» όπως 

το ονομάζει το Εργα-
στήριο Αεριώθησης της 

NASA (το JPL) που βρίσκε-
ται πίσω από τη δημιουργία του 

αερόστατου.
Το αερόστατο με διάμετρο τεσ-

σάρων μέτρων δοκιμάστηκε στην 
έρημο της Νεβάδα και τα αποτε-
λέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά 
όχι μόνο όσον αφορά την πτητική 
του ικανότητα αλλά και τη λειτουρ-
γία των οργάνων καταγραφής δε-
δομένων.

Το αερόστατο που θα ταξιδέψει 
στην Αφροδίτη θα έχει διάμετρο 
δώδεκα μέτρων. Το αερομπότ θα 
ταξιδέψει με ένα σκάφος το οποίο 
θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον 
πλανήτη. Το σκάφος θα απελευθε-
ρώσει το αερόστατο που θα εισέλ-
θει στο εσωτερικό της ατμόσφαι-
ρας του πλανήτη και θα μεταδίδει 
τα δεδομένα που θα συλλέγει στο 
σκάφος που θα λειτουργεί ως τη-
λεπικοινωνιακός κόμβος. Η χρήση 
αερόστατων για την εξερεύνηση 
της Αφροδίτης αποτελεί πρόταση 
των ειδικών εδώ και αρκετά χρόνια 
ενώ έχει επίσης πέσει στο τραπέζι η 
αποστολή στην Αφροδίτη τεράστι-
ων αερόστατων σχεδιασμένων να 
λειτουργούν ως μόνιμες επανδρω-
μένες μάλιστα ερευνητικές βάσεις.

naftemporiki.gr

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 
αμερικανούς γιατρούς χειρουργική επέμ-
βαση στη μήτρα, σε μωρά με 
επιβλαβή ελαττώματα της 
σπονδυλικής στήλης, 
χρησιμοποιώντας μια 
ειδική, θεραπευτική μέ-
θοδο επιθέματος βλα-
στοκυττάρων.

Η πρωτοποριακή αυ-
τή μέθοδος αποπνέει ελπί-
δα στους ειδικούς, ότι θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει κι άλλους ασθενείς 
με δισχιδή ράχη, την πάθηση που δεν επι-
τρέπει στον νωτιαίο μυελό και τη σπονδυ-
λική στήλη να αναπτυχθούν σωστά. Με 
αυτή τη θεραπευτική μέθοδο, σύμφωνα 

με το BBC, μέχρι στιγμής έχουν γεννη-
θεί τρία μωρά, ενώ η ιατρική ομάδα που 

ανέλαβε το χειρουργείο θα τα πα-
ρακολουθεί για τουλάχιστον 

έξι χρόνια.
Χωρίς θεραπεία, η δι-

σχιδής ράχη μπορεί να 
οδηγήσει σε μια σειρά 
από δια βίου προβλήμα-

τα, συμπεριλαμβανομένων 
και των κινητικών προβλημά-

των, λόγω βλάβης των νεύρων. 
Σε ακραίες περιπτώσεις, ο σπονδυλικός 
σωλήνας παραμένει ανοιχτός και εκτεθει-
μένος και, αν το άνοιγμα παραμείνει εκτε-
θειμένο πριν ή μετά τη γέννηση, μπορεί να 
προκαλέσει ολική παράλυση των ποδιών.

Οι χειρουργοί έχουν ήδη χρησιμοποι-
ήσει την εν λόγω επέμβαση σε μωρά στη 
μήτρα για να διορθώσουν αυτό το άνοιγ-
μα. Τώρα η αμερικανική ιατρική ομάδα έχει 
προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, τοποθε-
τώντας ένα μόσχευμα ή ένα εμφύτευμα 
για να το διορθώσει. Πρόκειται για ένα 
επίθεμα που περιέχει βλαστοκύτταρα, τα 
οποία μπορούν να αναπτυχθούν μαζί με 
το μωρό.

Οι ερευνητές λένε ότι είχαν ήδη πολ-
λά υποσχόμενα αποτελέσματα με αυτή 
την τεχνική, μετά από δοκιμές σε ζώα. Το 
έχουν δοκιμάσει σε μωρά πρόβατα, αλλά 
και σε ένα ζευγάρι μπουλντόγκ για να βελ-
τιώσουν τη διαδικασία.

news247.gr

ΗΠΑ: Χειρούργησαν μωρά μέσα στη 
μήτρα - Πρωτοποριακή επέμβαση

Η ομιλία 
επηρεάζεται και 

μεταβάλλεται από 
παθήσεις

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των 
ΗΠΑ χρηματοδοτούν την 
ανάπτυξη μιας εφαρ-
μογής με την 
οποία θα μπο-
ρεί να γίνει διά-
γνωση διαφό-
ρων ασθενειών 
συμπεριλαμβα-
νομένου του 
καρκίνου από την 
ανάλυση του ήχου της 
φωνής ενός ατόμου. Η εφαρμογή 
που βασίζεται σε τεχνολογία τεχνητής 
νοημοσύνης θα αναλύει τις δονήσεις 
στο λόγο και τα μοτίβα της αναπνο-
ής ενός ανθρώπου αναζητώντας τα 

ίχνη της πιθανής παρουσίας κάποιας 
ασθένειας.

Οι επιστήμονες γνωρί-
ζουν ότι η ομιλία επηρε-

άζεται και μεταβάλ-
λεται από παθήσεις 
όπως το εγκεφαλι-
κό επεισόδιο, η νό-
σος Πάρκινσον και 

παθήσεις των πνευ-
μόνων. Στόχος των ερευ-

νητών είναι η εφαρμογή που 
θα αναπτύξουν να μπορεί να εντοπί-
σει και μια σειρά από άλλες παθήσεις 
όπως καρκίνο ή ακόμη και την παρου-
σία κατάθλιψης.

Την εφαρμογή αναπτύσσει ομάδα 

αποτελούμενη από επιστήμονες 12 
ερευνητικών ινστιτούτων των ΗΠΑ με 
επικεφαλής την δρα. Γιάελ Μπενσου-
σάν, διευθύντρια του Κέντρου Φωνη-
τικής Υγείας του Πανεπιστημίου της 
Νότιας Φλόριντα. «Η φωνή μπορεί να 
αποτελέσει ένα βιοδείκτη για πολλές 
παθήσεις της υγείας» υποστηρίζει η 
Μπενσουσάν. Αν η εφαρμογή αυτή 
υλοποιηθεί και αποδειχθεί αποτελε-
σματική μπορεί να αποτελέσει ένα 
πολύτιμο εργαλείο για την παρακο-
λούθηση της υγείας ανθρώπων που 
για διαφόρους λόγους δεν έχουν εύ-
κολη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα.
naftemporiki.gr

Εντοπισμός ασθενειών από την ανάλυση 
της φωνής μας

Παρουσιάστηκε η ισχυ-
ρότερη κάμερα στον κόσμο. 
Η LSST (Large Synoptic 
Survey Telescope Camera) 
κατασκευάζεται στο εθνικό 
εργαστήριο SLAC των ΗΠΑ. 
Η κάμερα ζυγίζει τρεις τό-
νους, ο εμπρόσθιος φα-
κός της έχει πλάτος 1,57 
μέτρα και αποτελείται από 
189 αισθητήρες CCD που 
αποδίδουν ανάλυση 3,200 
megapixel. Η κάμερα θα το-
ποθετηθεί στο τηλεσκόπιο 
Simonyi Survey, του Αστε-
ροσκοπείου Vera C. Rubin 
που βρίσκεται στην κορυφή 
του όρους Cerro Pachon στη 
βόρειο Χιλή.

H κάμερα έχει δυ-
νατότητα κατα-
γραφής ει-
κόνων σε 
δ ιάφορα 
φάσματα 
του φωτός 
γεγονός που 
θα επιτρέψει 
στους επιστή-
μονες να κάνουν 
παρατηρήσεις και συλλο-
γή δεδομένων για ορισμένα 

από τα πιο μυστηριώδη 
κοσμικά φαινόμενα 

και δομές όπως 
η σκοτεινή ύλη 
και η σκοτεινή 
ενέργεια.

Η κάμερα 
μπορεί να κα-

ταγράψει πε-
ρισσότερο από 40 

φορές την περιοχή της 
πανσελήνου στον ουρανό σε 
μία εικόνα και έχει ικανότητα 

εντοπισμού διαστημικών αντι-
κειμένων με 100 εκατ. φορές 
μικρότερη φωτεινότητα από 
αυτή που μπορεί να εντοπίσει 
το ανθρώπινο μάτι. Η κάμερα 
θα μπορεί να καταγράφει ένα 
τεράστιο όγκο δεδομένων που 
υπολογίζεται σε 15 terabytes 
ημερησίως. Η κάμερα αναμέ-
νεται να ξεκινήσει να λειτουρ-
γεί στο αστεροσκοπείο της Χι-
λής τον προσεχή Μάϊο.

Ιδού η ισχυρότερη κάμερα 
στον κόσμο

Η NASA στέλνει στην Αφροδίτη αερόστατο
 εξερεύνησης

Science

Ζυγίζει 
τρεις τόνους 

και ο φακός της 
έχει πλάτος 

1,57 μ.

«Η φωνή μπορεί να αποτελέσει ένα βιοδείκτη για πολλές παθήσεις της υγείας. Αν η εφαρμογή 
αυτή υλοποιηθεί και αποδειχθεί αποτελεσματική μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο 

για την παρακολούθηση της υγείας ανθρώπων»
Δρα. Γιάελ Μπενσουσάν, διευθύντρια του Κέντρου Φωνητικής Υγείας του 

Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα

Οι 
ερευνητές είχαν 

πολλά υποσχόμενα 
αποτελέσματα με αυτή 

την τεχνική

Το «αερομπότ» 
θα διεισδύσει στις 

πυκνές νεφώσεις του 
πλανήτη
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505
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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για την 
Εξάλειψη της Φτώχειας
Παγκόσμια Ημέρα 
Μυοσκελετικού Τραύματος

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:55-11:30- 21:40
ΤΡΙΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:30 - 21: 40
ΠΕΜΠΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:30 - 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:55 -11:30 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 21:40 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 20:05 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:09:50 - 20:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:10 - 09:50 -20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 20:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:50-16:45-22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ:  07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:15-15:10-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Σφαντζίκη Κ. Παλαιολόγου 28 
✆2551025779
18:00-08:00 Τσολάκη Διονυσίου Σολωμού 
15 (δρόμος ΔΕΥΑΑ) ✆2551 036511

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐου 139 (έναντι Νο-
σοκομείου) ✆2553024010

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

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο μη-
χανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να απα-
σχοληθούν στα έργα της εταιρίας

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Αντίγονος
Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, 
Ευπρεπής, Ευπρεπία

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, σήμερα είσαι σε γεμάτος 
ενέργεια και διάθεση για βελτίωση της 
κοινωνικής σου ζωής! Μπορείς να ανα-
μένεις άπειρα μηνύματα, τηλεφωνήμα-
τα και προτάσεις για συναντήσεις, αλλά 
και για εξόδους ψυχαγωγίας!   

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα, αγαπητέ Ταύρε, θα βρεθείς 
με αγαπημένα πρόσωπα, σε οικεία και 
γνώριμα μέρη! Προστατεύεις αυτούς 
που αγαπάς και αυτοί στο ανταποδί-
δουν! Ορισμένα γεγονότα ή συγκυρίες, 
θα σε κάνουν να ανακτήσεις την αυτο-
πεποίθηση και την αυτοεκτίμηση σου!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Η Σελήνη που βρίσκεται σήμερα στο 
δικό σου Ζώδιο Δίδυμε, θα σε ωθή-
σει να φέρεσαι με έπαρση και κάπως 
εγωιστικά επαφές, συναναστροφές και 
επικοινωνίες! Αν περιορίσεις αυτήν την 
τάση σου, η σημερινή ημέρα θα είναι 
υπέροχη και γεμάτη ευκαιρίες!    

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα αποφασίζεις να 
απομακρυνθείς από τις κοινωνικές σου 
συναναστροφές και δραστηριότητες! Τα 
βρίσκεις με τον εαυτό σου και ξεπερνάς 
επιτέλους, φόβους και ενοχές, όπως και 
αρνητικές εμπειρίες και αναμνήσεις!  

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα θα απολαύ-
σεις πολλές δραστηριότητες με φίλους 
και γενικά, θα ενδυναμώσεις με ποικί-
λους τρόπους, φιλίες! Βελτιώνεται η 
διάθεση και είσαι ιδιαίτερα χαρούμε-
νος την σημερινή ημέρα!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, επικεντρώνεσαι σήμε-
ρα, στην βελτίωση της κοινωνικής σου 
εικόνας κα της φήμης σου, όπως και 
στην γενική πρόοδο σου! Επιστράτευσε 
ωριμότητα, σοφία και λογική, προκειμέ-
νου να επιδιώξεις και να πετύχεις με-
γαλεπήβολους στόχους και φιλοδοξίες!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα είσαι πολύ αι-
σιόδοξος και γεμάτος κέφι! Θα διαπι-
στώσεις πως η τύχη είναι με το μέρος 
σου, σε ό,τι κι αν κάνεις και όποιο στόχο 
κι αν διεκδικήσεις! Ετοιμάσου για κοι-
νωνικές επαφές, ανεμελιά, χαρούμενες 
στιγμές και ευχάριστες συναντήσεις!       

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, η αποφασιστι-
κότητα και η ενισχυμένη διορατικότη-
τα σου, σε ωθούν να ανακαλύψεις το 
βάθος όλων των πραγμάτων σε ση-
μαντικούς τομείς της ζωής σου και σε 
διαπροσωπικές συναναστροφές σου!    

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα αγαπητέ Τοξότη, επικεντρώνε-
σαι σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις 
σου. Είσαι ευγενικός και πολύ κοινω-
νικός και παράλληλα, θα διαπιστώσεις 
πως και οι άλλοι σου, είναι ιδιαίτερα 
καλοπροαίρετοι μαζί σου!          

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, η σημερινή ημέρα είναι 
σίγουρα εποικοδομητική και ωφέλιμη 
για τις επιθυμίες σου και τους στόχους 
σου! Λόγω της οργανωτικής διάθεσης, 
θα καταφέρεις να βάλεις σε τάξη και 
πρόγραμμα την ζωή σου και να βελ-
τιώσεις στο έπακρο την καθημερινό-
τητα σου! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα είσαι από-
λυτα τυχερός! Ετοιμάσου για καλοπέ-
ραση, ψυχαγωγία, δημιουργικότητα και 
πολλές κοινωνικές επαφές! Κατάλληλη 
ημέρα για να χαλαρώσεις και να πε-
ράσεις ανέμελα, με άτομα που ξέρουν 
πως να σε κάνουν να χαμογελάς!

ΙΧΘΥΕΣ
Πιθανόν σήμερα, αγαπητέ Ιχθύ, καλό 
θα είναι να απομακρυνθείς από την 
κοινωνική ζωή και να επικεντρωθείς 
στα άτομα της οικογένειας σου και στο 
σπίτι! Επιπλέον, η ημέρα είναι ιδανική 
για να ξεπεράσεις αρνητικές εμπειρίες, 
να λύσεις παρελθοντικά προβλήματα, 
αλλά και για να κάνεις αλλαγές διακό-
σμησης στο σπίτι!

Πωλείται οικόπεδο 127 τμ στην Αλεξανδρού-
πολη, περιοχή Εξώπολη,  εντός σχεδίου πόλης  
με συντελεστή δόμησης 1
Τιμή 100 χιλ ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971597243

Ένας ακόμα λόγος για 
να αποφεύγουμε το 
fast food

 Περίπου τα μισά από τα περιτυλίγμα-
τα που δοκιμάστηκαν περιείχαν υψηλά 
ποσοστά φθορίου. Σύμφωνα με τα συ-
γκεκριμένα αποτελέσματα, τα ποσοστά 
φθορίου που βρέθηκαν στις συσκευα-
σίες είναι τόσο υψηλά που μπορούν 
να προκαλέσουν προβλήματα καρδια-
κών παθήσεων, καρκίνο και προβλήματα 
ανάπτυξης στα παιδιά λόγω της επίδρα-
σης του φθορίου στα ανθρώπινα οστά.

Η επικεφαλής της έρευνας Λορέλ 
Σχάιντερ πάντως ξεκαθαρίζει για τα 
αποτελέσματα της έρευνας: «Είναι δύ-
σκολο να καθορίσουμε με σιγουριά την 
πραγματική επίδραση του χαρτιού πά-
νω στην τροφή καθώς εξαρτάται από 
διάφορες παραμέτρους όπως η θερμο-
κρασία, το είδος των τροφίμων καθώς 

και το χρονικό διάστημα στο οποίο μια 
τροφή είναι σε επαφή με το χαρτί».

Η συγκεκριμένη εξήγηση από την 
μεριά της Σχάιντερ πάντως δεν γίνεται 
για να καθησυχάσει τους καταναλωτές 
αλλά για το ακριβώς αντίθετο. Για την 
ακρίβεια, ακριβώς επειδή δεν μπορούμε 
να καθορίσουμε αναλυτικά τους κινδύ-
νους, ο καλύτερος τρόπος είναι απλά 
να αποφεύγουμε τα fast food. Και αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά 
που είναι ακόμα περισσότερο ευαίσθητα 
σε τέτοιου τύπου χημικές ουσίες.

Αν πάντως σας μοιάζει δύσκολο να 
κόψετε εντελώς τα fast food, τότε μια 
συνετή μέθοδος πρόληψης είναι να τα 
βγάζετε από τις συσκευασίες όσο πιο 
γρήγορα γίνεται. «Μπορούμε να εκτε-
θούμε στις επικίνδυνες χημικές ουσίες 
με πολλούς τρόπους αλλά το να απο-
φεύγουμε την επαφή των τροφών μας 
με τις πιθανές εστίες τέτοιων ουσιών 
ίσως είναι η πιο άμεση», λέει η Λόρα 
Σχάιντερ.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα
οικόπεδα στο κέντρο του Τυχερού Νομού
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού.
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491
όλο το 24ωρο.
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Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρί-
ου 2022 αντιπροσωπεία μαθητών 

και μαθητριών του 4ου Γυμνασίου 
Αλεξανδρούπολης «Θεόδωρος Κά-

στανος» με την καθηγήτρια Ιωαν-
νίδου Αιμιλία παρευρέθηκαν στην 
εκδήλωση βράβευσης των σχολεί-
ων που διακρίθηκαν στον 12ο Δι-
εθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινι-
ών Μικρού Μήκους 2021-2022, ο 
οποίος διοργανώθηκε από τη Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μι-
κρού Μήκους της Δράμας, τη Γενική 
Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενη-
μέρωσης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών 
Μέσων του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, 
την ΕΡΤ ΑΕ, το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό 
Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Επικοινωνίας) και την Πρεσβεία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο – 
Σπίτι της Κύπρου.

Στην τελετή, που πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα στο Ίδρυμα Μι-
χάλης Κακογιάννης, οι μαθητές/
τριες παρέλαβαν το βραβείο τους 
και παρουσίασαν την κινηματογρα-
φική τους δημιουργία «Μπορείς κι 
εσύ» (https://www.youtube.com/
watch?v=bgpu6P5YKkw) με θέμα 
την έμφυλη βία. Η ταινία κατέλαβε 
την 3η θέση και βραβεύτηκε για το 
πρωτότυπο σενάριο, τη σκηνοθεσία 
και βιντεοληψία, καθώς και για την 
ηθοποιία των μαθητών/τριών.

Η τιμητική αυτή διάκριση επι-
σφράγισε την προσπάθεια των παι-
διών, που με τη συμμετοχή τους 
στον διαγωνισμό αξιοποίησαν το 
ταλέντο τους και τη δημιουργι-
κότητά τους, εξοικειώθηκαν με 
τη γλώσσα της κινηματογραφικής 
αφήγησης, καλλιέργησαν δεξιότη-
τες οπτικοακουστικού αλφαβητι-
σμού και ευαισθητοποιήθηκαν ως 
προς τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα.

Δ/νση: Δημοκρίτου 6Β (περιοχή 
ΚΕΓΕ), 68132 Αλεξ/πολη

Τηλέφωνο: 2551 0 24346
fax: 2551 0 84124
mail@4gym-alexandr.evr.sch.gr

Τιμήθηκαν μαθητές του 4ου Γυμνασίου 
Αλεξανδρούπολης «Θεόδωρος Κάστανος»

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΚΙ ΕΣΥ» ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΝ 12Ο 
ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2021-2022     
        
Κατέλαβε την 3η θέση και βραβεύτηκε για το 
πρωτότυπο σενάριο, τη σκηνοθεσία και βιντεοληψία, 
καθώς και για την ηθοποιία των μαθητών/τριών

Έφτασε η στιγμή να ξεκινή-
σουν οι χειμερινές προβολές 
της Κινηματογραφικής Λέσχης 
Αλεξανδρούπολης στο Δημοτι-
κό Θέατρο! Η Κ.Λ.Α. προβάλλει 
την Δευτέρα 17/10 και την Τρί-
τη 18/10 την δραματική ταινία 
της Κάρλα Σιμόν «Οι ροδακι-
νιές του Αλκαράς». Μια ταινία 
που κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο 
στο φετινό Φεστιβάλ Βερολί-

νου και μαζί τις καρδιές των 
θεατών και τη γνώμη των κρι-
τικών, είναι μια βαθιά ανθρώπι-
νη ιστορία για την απώλεια της 
αθωότητας και το τέλος μιας 
εποχής, γεμάτη τρυφερότητα 
και ελπίδα.

Η υπόθεση
Μια οικογένεια περνά το τε-

λευταίο της καλοκαίρι σε ένα 

αγρόκτημα της Καταλονίας που
καλλιεργούσαν για χρόνια, 

αλλά το χάνουν από τον τυπι-
κά νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Πρόκειται για το τέλος μιας 

εποχής, το οποίο φέρνει ενδο-
οικογενειακές προστριβές, μιας

και κάποιοι επιμένουν να 
αντιστέκονται και κάποιοι συμ-
βιβάζονται με την ιδέα της

αναπόφευκτης αλλαγής. Η 
Σιμόν μοιράζει το χρόνο της 
σ' όλους τους εμπλεκόμενους

χαρακτήρες και περιγράφει 
με ντοκιμαντερίστικη ειλικρίνεια 
– το καστ αποτελείται σχεδόν 
αποκλειστικά από ερασιτέχνες 
ηθοποιούς της περιοχής – την 
αγροτική καθημερινότητα. Αν 
και κινηματογραφικό ρέκβιεμ 
πάνω στο τίμημα του πολιτι-
σμικού περάσματος από έναν 
πατροπαράδοτο τρόπο ζωής σ' 
έναν άλλον, αυτόν της παγκο-
σμιοποιημένης αστικοποίησης, 
οι "Ροδακινιές του Αλκαράς" εί-

ναι σκηνοθετημένες με φωτο-
γενή, ρεαλιστική ελαφρότητα.
Ισπανία, Ιταλία |2022|120'
Δράμα
Σκηνοθεσία: Κάρλα Σιμόν
Σενάριο: Κάρλα Σιμόν, Αρνά-
ου Βιλαρό
Πρωταγωνιστούν: Ζορντί Που-
γιόλ Ντόλσετ, Ανα Ότιν, Ξένια 
Ρόζετ, Άλμπερτ Μπος
Προβολές
Δευτέρα στις 20.15
Τρίτη στις 21.30
Εισιτήρια 3-5 ευρώ
 Δημοτικό Θέατρο Αλεξαν-
δρούπολης 

Ξεκινούν σήμερα οι χειμερινές προβολές της ΚΛΑ
Με την βραβευμένη ταινία της Κάρλα Σιμόν 
«Οι ροδακινιές του Αλκαράς»

Η ταινία θα προβληθεί την Δευτέρα 
17/10 το πρωί για τους μαθητές της 
Α΄ τάξης του ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης  
στο πλαίσιο σχολικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος
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