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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1522
Έπειτα από πεντάμηνη πολιορκία 
από τις δυνάμεις του Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπούς, οι Ενετοί παραδί-
δουν τη Ρόδο στους Οθωμανούς, 
υπό όρους.

1812
Κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος με 86 
παραμύθια των αδελφών Γκριμ, εν 
μέσω αντιδράσεων, επειδή ορισμέ-
να από αυτά θεωρούνται ακατάλ-
ληλα για παιδιά.

1881
Εκλογές διεξάγονται στην Ελλά-
δα, με νίκη του Χαρίλαου Τρικούπη. 
Εκλέγονται και έξι βουλευτές που 
τάσσονται υπέρ της αβασίλευτης 
δημοκρατίας: Γ. Φιλάρετος, Τ. Φιλή-
μων, Α. Πετσάλης, Γ. Μαυρομαράς, 
Α. Ρηγόπουλος και Χ. ∆ουζίνας. Από 
αυτούς, μόνο ο Γ. Φιλάρετος θα πα-
ραμείνει πιστός στις ιδέες του.

1970
Ο δικτάτορας Γεώργος Παπαδό-
πουλος δηλώνει πως οι εκλογές θα 
γίνουν όταν αυτός, ως φορέας της 
εντολής του ελληνικού λαού, εκτι-
μήσει ότι μπορούν να γίνουν.

1977
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας 
Παπανδρέου, ζητά από την κυβέρ-
νηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή 
το άνοιγμα του «φακέλου της Κύ-
πρου» και την τιμωρία των υπευ-
θύνων της κυπριακής τραγωδίας. Η 
κυβέρνηση θα απορρίψει το αίτημα 
την επόμενη μέρα.

1995
Ο ∆ημήτρης Τσοβόλας ιδρύει το 
∆ημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα 
(∆ΗΚΚΙ)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1957
Άννα Βίσση
Άννα Βίσση, κύπρια τραγουδίστρια.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1880
Ζώρζης ∆ρομοκαϊτης, έλληνας 
έμπορος και εθνικός ευεργέτης. 
(Γεν. 1805)

2009
Γιάννης Μόραλης, έλληνας εικαστι-
κός, ένας από τους μεγαλύτερους 
έλληνες ζωγράφους της λεγόμενης 
γενιάς του ’30, με πλήθος διακρίσε-
ων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
(Γεν. 23/4/1916)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Άσπρισε ο Έβρος… Κλειστά τα σχολεία στο 
μεγαλύτερο τμήμα του νομού

21
ΔΕΚ
2012

Η Αλεξανδρούπολη ήταν η μονα-
δική παραφωνία του λευκού σκηνι-
κού που απλωνόταν σε όλο τον υπό-
λοιπο νομό Έβρου, παρά τις νιφάδες 
που έπεσαν αργά το βράδυ της Τε-
τάρτης και νωρίς το πρωί της Πέ-
μπτης και στην πρωτεύουσα του νομού. 

Φέρες, Σουφλί, ∆ιδυμότειχο, Ορεστι-
άδα, ντύθηκαν στα λευκά, με τα σχολεία 
να  παραραμένουν κλειστά και τις μετακι-
νήσεις στο οδικό δίκτυο κεντρικού και βο-
ρείου Έβρου να γίνονται με δυσκολία και 
μεγάλη προσοχή, κυρίως λόγω παγετού.

Οι σφοδρότερες χιονοπτώσεις ση-
μειώθηκαν στο δήμο Σουφλίου, και 
συγκεκριμένο στον ορεινό όγκο, δί-
χως ωστόσο προβλήματα, καθώς 
το επαρχιακό οδικό δίκτυο κρατήθη-
κε ανοιχτό, με εκχιονιστικά μηχανήμα-
τα της περιφερειακής ενότητας Έβρου 
και του δήμου να επιχειρούν, από τις 
πρώτες πρωϊνές ώρες της Πέμπτης.

Ο καιρός σήμερα

5

2...6

2...9

Ανατολή - 07:37
Δύση - 16:51

2...10

32

0...7



Η ΓΝΩΜΗ 
 20   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2022

ΑΠΟΨΕΙΣ 3

Οι δημόσιες τουαλέτες στο συγκεκριμένο σημείο κατεδαφίστηκαν πριν πολλά χρόνια, τα απομει-
νάρια τους, όμως, παραμένουν κι «επιμένουν»  να χαλούν τη θέα. Γνωρίζουμε πως το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς και η γραφειοκρατία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και σε αυτή την περιοχή, μακάρι όμως να 
βρισκόταν μία λύση και να «καθάριζε» ο ορίζοντας μέσα στο νέο έτος...

Μία τετραμελής οικογένεια 
εφόσον επιλέγει να κάνει χρήση 
του "καλαθιού του νοικοκυριού", 
υπάρχει μια σημαντική εξοικο-
νόμηση 66 ευρώ το μήνα, αντί-
στοιχα η ίδια οικογένεια θα πά-
ρει 52 ευρώ το μήνα το επόμενο 
6μηνο χάρη στο market pass. 
Συνεπώς υπάρχει ένα όφελος 
κοντά στα 120 ευρώ.…   
Α. ΣΚΕΡΤΣΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Είπαν

Όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι 
ο πληθωρισμός που αφορά τα 
τρόφιμα τρέχει με 10%, λέει 
ψέματα. Ο ρυθμός αύξησης 
των τιμών των τροφίμων είναι 
μεγαλύτερος από την υπόλοι-
πη ΕΕ. Αλλά και το 73,3% των 
πολιτών λέει ότι δεν έχουμε 
απλά ακρίβεια αλλά αισχρο-
κέρδεια αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα και αυτό είναι πολι-
τική ευθύνη της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη.
Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
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Μικρογνωμικά

Η Χριστουγεννιάτικη 
συναυλία του Ομίλου 
Μουσικής του 1ου Πει-
ραματικού Δημοτικού 
Σχολείου Αλεξανδρού-
πολης το απόγευμα της 
Κυριακής θα μείνει αξέ-
χαστη σε όσους τυχε-
ρούς την παρακολού-
θησαν! Στη συναυλία 
των μαθητών της Δ’, Ε’ 
και ΣΤ’ τάξης, συμμε-
τείχε και η Συμφωνιέτα 
του Μουσικού Σχολεί-
ου, όπως και πρώην μα-
θητές και μαθήτριες της 
Ακαδημίας, που σήμερα 
φοιτούν σε γυμνάσια και λύκεια της 
πόλης. Δίπλα στα παιδιά σε κάθε βήμα 
τους ο καθηγητής βιολοντσέλου Κων/
νος Βενετικίδης, η καθηγήτρια βιολιού 
Μάγια Βενετικίδου, η μουσικοπαιδαγω-
γός και «ψυχή» του Ομίλου Μαρία Κα-

ραγιάννη, η οποία έστησε από το μηδέν 
ως το θαύμα την εκδήλωση που παρα-
κολουθήσαμε... Ήταν μία μοναδική, συ-
γκινητική βραδιά και αξίζουν σε όλους 
τα θερμότερα συγχαρητήρια. Γίνονται 
θαύματα στα σχολεία μας σας λέω…

Κ.Η.

Μία αξέχαστη συναυλία 

Γκρεμίζοντας τα στερεότυπα 

Χτυπήσαμε κόκκινο  
Την Κυριακή 19/12 έγιναν 26 δράσεις 

δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κε-
ντρικά σημεία 20 Περιφερειακών Ενοτή-
των της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 
2762 rapid test και ανευρέθηκαν 426 θε-
τικά (15.42%). Από τις 426 περιπτώσεις, οι 
211 αφορούν άνδρες και οι 215 γυναίκες 
με μέσο όρο ηλικίας τα 49,16 έτη.

Στο δημοτικό θέατρο Αλεξανδρούπο-
λης έγιναν 58 τεστ και βρέθηκαν 16 θετικά, 
με το ποσοστό θετικότητας να εκτοξεύεται 
στο 27,59%! Τα κρούσματα αφορούσαν σε  
7 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία 
τα 51 έτη. 

Κ.Η.

 Στα αθηναϊκά ΜΜΕ
Με ολοσέλιδο ρεπορτάζ της η Εφημερί-

δα των Συντακτών παρουσιάζει τη διάστα-
ση απόψεων μεταξύ δήμου και ΟΛΑ για τη 
δυτική χερσαία ζώνη του λιμένα. Με τίτλο 
«Ποιος διοικεί αυτό το λιμάνι;» και υπότιτλο 
«Ιδιότυπος «εμφύλιος» μεταξύ Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης και Διοίκησης ΟΛΑ ● Επίδικο, 
η παραχώρηση της δυτικής χερσαίας ζώνης 
του λιμανιού στον δήμο», η εφημερίδα κλεί-
νει το ρεπορτάζ, με τη φράση: «Είμαστε μια 
ωραία ατμόσφαιρα εδώ στην Αλεξανδρού-
πολη, πώς να το κάνουμε τώρα!»

Κ.Η.

Τα έμφυλα στερεότυπα διαιωνίζονται 
μέσω της βιομηχανίας παιχνιδιών, που 
τα «διδάσκει» στα παιδιά από τη βρεφι-
κή τους ηλικία. Μια εταιρεία παιχνιδιών 
στην Ισπανία, προσπαθεί εδώ και χρόνια 
να τα καταρρίψει μέσα από τις διαφημί-
σεις της, και η κυβέρνηση κινητοποιείται 
προς την ίδια κατεύθυνση.  

Εδώ και δέκα χρόνια η εταιρεία Toy 
Planet, με έδρα την Πατέρνα, προωθεί 
τη unisex διαφήμιση. Ξεφυλλίζοντας τον 
διαφημιστικό της κατάλογο μπορεί κανείς 
να δει ένα κοριτσάκι που φορά αλεξί-
σφαιρο γιλέκο και κρατά πιστόλι, ντυ-
μένο με τη στολή αστυνομικού. Λίγες 
σελίδες πιο κάτω ένα άλλο κορίτσι χτυ-
πά έναν σάκο του μποξ, ενώ ένα μικρό 
αγόρι σπρώχνει ένα καρότσι.

«Τα παιχνίδια διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στη δια-
μόρφωση των ενηλί-
κων (…) Θέλουμε στο 
μέλλον ένα αγόρι να 
μπορεί να γίνει μαία και 
ένα κορίτσι μηχανικός», 
εξηγεί ο Ιγνάσιο Γκα-
σπάρ διευθυντής της 
Toy Planet.

Καινοτόμα στη μάχη 
κατά της έμφυλης βίας, 
η Ισπανία έχει ένα πολύ 

ισχυρό φεμινιστικό κίνημα, το οποίο έχει 
βρει σύμμαχο στην κυβέρνηση του πρω-
θυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Ο υπουρ-
γός Κατανάλωσης Αλμπέρτο Γκαρθόν 
υπέγραψε με τη βιομηχανία παιχνιδιών 
έναν κώδικα σωστής πρακτικής, ο οποί-
ος τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, με 
στόχο «να ενθαρρυνθεί η ισότητα των 
δύο φύλων στις διαφημίσεις παιχνιδιών».

Οι διαφημίσεις στην τηλεόραση και 
το διαδίκτυο πλέον δεν θα πρέπει να 
αναφέρουν αν ένα παιχνίδι προορίζεται 
για αγόρια ή για κορίτσια, να θεωρούν 
το ροζ κοριτσίστικο χρώμα και το μπλε 
αγορίστικο, αλλά ούτε και να αναπαρά-
γουν «έμφυλους ρόλους».

Στην Ελλάδα, έχουμε πολύ δρόμο 
ακόμη…

Κ.Η.

Ένας διαφορετικός Άγιος Βασίλης
Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για τον 

τρόπο δράσης της κλίκας του Qatargate. 
Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica εστία-
σε αυτή τη φορά στην δράση του εγκεφά-
λου του σκανδάλου, Αντόνιο Παντσέρι και 
τον τρόπο με τον οποίο μοίραζε τα μετρητά 
από το Κατάρ.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, ο 
πρώην ευρωβουλευτής, δωροδοκούσε τους 
ευρωβουλευτές και εν γένει τους εμπλεκό-

μενους, μοιράζοντας λεφτά σε φακέλους 
που είχαν τυπωμένο απ’ έξω τον Άη Βασίλη!!!

Η έρευνα για τους Παντσέρι και Τζιόρτζι 
επιβεβαίωσε τις υπόνοιες και τις ενδείξεις 
που είχαν οι βελγικές Αρχές για τους δύο 
συνεργάτες, ωστόσο κανείς δεν μπορού-
σε να φανταστεί ότι ένας λομπίστας όπως 
ο Τζιόρτζι είχε τόσο μεγάλη επιρροή σε ευ-
ρωβουλευτές και κρατούσε στο σπίτι του 
τόσα χρήματα.

Κ.Η.
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Εντείνονται το τελευταίο διάστη-
μα οι συζητήσεις για ίδρυση νέων 
Κτηνιατρικών σχολών σε πανεπι-
στήμια της χώρας. Προ ημερών 
μάλιστα ο πρύτανης του πανεπι-
στημίου Πατρών, Χρήστος Μπού-
ρας εξέφρασε και δημόσια την 
πρόταση για ίδρυση νέου Τμή-
ματος Κτηνιατρικής στην Αιτω-
λοακαρνανία.
Θυμίζουμε πως το 2019 στο τέ-
λος της θητείας της προηγού-
μενης δημοτικής αρχής, είχε 
παρευρεθεί στην 1η συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης, ο κ. Αλέξαν-
δρος Πολυχρονίδης ως Πρύτα-
νης του Δ.Π.Θ., ο οποίος και αι-
τήθηκε την παραχώρηση χρήσης 
χώρων που βρίσκονται στην κυ-
ριότητα του Δήμου, προκειμένου 
να στεγαστούν εκεί οι εκπαιδευ-
τικές ανάγκες των νέων Τμημά-
των της Κτηνιατρικής σχολής, κάτι 
που αποτελεί κεντρικό στόχο του 
Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη έμφα-
ση δόθηκε στον σχεδιασμό για 
την κατασκευή του σφαγείου στις 
Φέρες, υποδομή που πέρα των 
άλλων θα κάλυπτε και τις ανά-

γκες για την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών. 
Πλέον η κατασκευή του σφαγεί-
ου είναι στην φάση της ολοκλή-
ρωσης του, ιδιαίτερα σημαντικό 
γεγονός για την ίδρυση της Κτη-
νιατρικής σχολής στον Δήμο της 
Αλεξανδρούπολης, ενώ αντίστοι-
χη διαθέσιμη  υποδομή αποτε-
λεί και το κτήριο του Γυμνασίου 
στον Πέπλο. 
Πρόσφατα μάλιστα ο υφυπουρ-
γός Παιδείας Άγγελος Συρίγος 
αρμόδιος για την Ανώτατη Εκ-
παίδευση, στο πλαίσιο του Κοινο-
βουλευτικού Ελέγχου απάντησε 
για το ενδεχόμενο ίδρυσης Κτη-
νιατρικής σχολής στον Έβρο, πως 
με τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 10 του ν. 4485/17 
(Α΄114), όπως ισχύει, η ίδρυση ή 
κατάργηση Σχολής ή Τμήματος 
πραγματοποιείται με την έκδοση 
προεδρικού διατάγματος με πρό-
ταση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και 
Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη 
της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύ-
ματος και γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε.
Είναι γεγονός σε ότι αφορά ειδι-

κά την γεωγραφική περιοχή των 
Φερών, πως είναι επιβεβλημένη 
ανάγκη η ανάπτυξη του πρωτογε-
νούς τομέα, μια και διαθέτει ιδανι-
κή μορφολογία του εδάφους  και 
εξαιρετικές κλιματολογικές συν-
θήκες για την ανάπτυξη της κτη-
νοτροφίας. Οι κάτοικοι ακόμη κι 
αυτοί οι οποίοι δεν είχαν άμεση 
σχέση με την κτηνοτροφία, κατά 
μεγάλο ποσοστό τους, προέρχο-
νται από οικογένειες με παράδο-
ση στην κτηνοτροφία. Αποτελεί 
την πύλη εισόδου των ζωονόσων 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Λό-
γω των ζωονόσων τα ποσοστά 

απώλειας του ζωικού κεφαλαίου 
είναι τεράστια και αγγίζουν κατά 
τόπους το 90-95%, ενώ η ανασύ-
σταση των κτηνοτροφικών μονά-
δων δεν ξεπερνά το 5% και φυ-
σικά σπαταλούνται μεγάλα ποσά 
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευ-
ρώ για αποζημιώσεις.

 Επί πλέον το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης:
•Διαθέτει εξαιρετική εμπειρία και 
τεχνογνωσία ίδρυσης και λει-
τουργίας νέων Πανεπιστημιακών 
τμημάτων, καθώς τα τελευταία 
χρόνια έχουν ιδρυθεί και λειτουρ-

γήσει με επιτυχία και χωρίς προ-
βλήματα 10 νέα Τμήματα
•Υπάρχει άφθονος χώρος στην 
Πανεπιστημιούπολη του Τμή-
ματος Ιατρικής για την ανέγερ-
ση των μονίμων εγκαταστάσεων 
του Τμήματος Κτηνιατρικής
•Με την ολοκλήρωση των εγκα-
ταστάσεων της 4ης φάσης της 
ιατρικής δεν θα απαιτηθούν νέες 
εγκαταστάσεις για τις παραδό-
σεις των θεωρητικών μαθημάτων.
Οι νέες Πρυτανικές αρχές του 
Δ.Π.Θ. θα επικαιροποιήσουν το 
αίτημα και την διεκδίκηση, μια και 
ένα νέο Τμήμα κτηνιατρικής σε 

συνεργασία με τα τμήματα Ιατρι-
κής, Μοριακής Βιολογίας και Γε-
νετικής και ιδιαίτερα με το τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να 
αποτελέσουν για ολόκληρη την 
χώρα μοχλό αγροτικής και κτη-
νοτροφικής ανάπτυξης και ένα 
τόξο θωράκισης της ζωϊκής παρα-
γωγής με την αντιμετώπιση των 
ζωονόσων.

Παύλος Α. Μιχαηλίδης Ανεξάρτη-
τος Δημοτικός Σύμβουλος
Ευάγγελος Μυτιληνός Επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης «ΑΔΕΣ-
ΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Μιχαηλίδης-Μυτιληνός: Ζητούν την ίδρυση 
νέου Τμήματος Κτηνιατρικής Σχολής σε 
Φέρες και Αλεξανδρούπολη 

«ΩΡΙΜΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 
ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΤΟΥΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ               

«Κλειδί» το νέο σφαγείο Φερών 

Στο πλαίσιο του έργου 
"RU:RBAN Second Wave", οργα-
νώθηκ πριν λίγες μέρες η Τελική 
Τοπική Εκδήλωση  από το Δή-
μο Αλεξανδρούπολης, ώστε να 
παρουσιαστεί η συμμετοχή του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης στο 
πρόγραμμα, τα συμπεράσματα, 
οι στόχοι και τα επόμενα βήμα-
τα ενώ μέλη της τοπικής ομάδας 
(Urbact Local Members) πα-
ρουσίασαν τη δική τους εμπει-
ρία από τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο 
Δήμαρχος του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, Ιωάννης Ζαμπούκης 
και η εκπρόσωπος του Εθνικού 
Σημείου Επαφής του URBACT 
Ελλάδας - Κύπρου, κα Παπαδο-
πούλου Χριστίνα. Επιπλέον, στην 
εκδήλωση παρουσίασαν εργαζό-
μενοι στο Τμήμα Πρασινού του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι τε-
χνικοί σύμβουλοι του έργου, όπως 
και μέλη της Τοπικής Ομάδας 

Δράσης: εκπρόσωποι του Ειδι-
κού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, 
της εθελοντικής ομάδας δράσης 
ΣΠΟΡΙΤΕΣ ΕΒΡΟΥ, της Εταιρίας 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής «Πανα-
γιώτης Σακελλαρόπουλος», του 
1ο Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, του 8ο 
Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρού-
πολης, όπως και ιδιώτες γεω-
πόνοι μελετητές. Το πρόγραμμα 

περιελάμβανε διαδραστικές συ-
νεδρίες με μαθητές της πόλης.

Οι δυναμικές, επιτυχίες και 
προκλήσεις της αστικής καλλιέρ-
γειας και του έργου Ru:rban πα-
ρουασίαστηκαν και συζητήθηκαν 
εκτενώς. Η εκδήλωση είχε μεγάλη 
συμμετοχή  φορέων, πολιτών και 
τοπικών επιχειρήσεων. Τα αποτε-
λέσματα και τα επόμενα βήματα 

διερευνήθηκαν με στόχο να πραγ-
ματοποιηθεί ένας ολοκληρωμέ-
νος απολογισμός, που πλαισιώνει 
το ενδιαφέρον του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης για επόμενα έργα 
στο θέμα της αστικής βιωσιμότη-
τας. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή σε 
όλους τους πολίτες και φορείς.

Οι αστικοί κήποι είναι στο επί-
κεντρο του έργου Ru:rban ανα-

φορικά με το Δήμο Αλεξανδρού-
πολης. Όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν ότι τα αποτελέ-
σματα του έργου είναι θετικά, 
και ιδιαίτερα χρήσιμη αποδείχτη-
κε η μέθοδος του προγράμματος 
URBACT,  δηλαδή η συμμετοχική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση 
μαζί με την προσανατολισμένη 
στη δράση ανταλλαγή βέλτι-

στων πρακτικών. Υψιστης σημα-
σίας αποτέλεσε η αποτελεσματική 
δικτύωση φορέων, η εκπαίδευ-
ση και ανταλλαγή καλών πρα-
κτικών σε θέματα ανθεκτικότητας 
και αστικής καλλιέργειας καθώς 
και η δημιουργία και επικαιροποί-
ηση δημοτικού κανονισμού δια-
χείρισης αστικών λαχανόκηπων.

URBACT III:Τελική τοπική εκδήλωση 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
Τα επόμενα βήματα 
της ομάδας
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Iσχυρές συμμαχίες μετα-
ξύ ελληνικών ομίλων, μετο-
χικές ανακατατάξεις και αλ-
λαγές συσχετισμών φέρνουν 
οι γιγαντιαίες επενδύσεις στα 
υπεράκτια αιολικά έργα, με 
τα οποία η κυβέρνηση γυρί-
ζει μια νέα σελίδα στον το-
μέα της πράσινης ενέργειας.

Η αυλαία προβλέπεται να 
ανοίξει με το πρώτο πιλοτικό 
έργο στην Αλεξανδρούπολη 
συνολικής ισχύος έως 600 
MW, καθώς είναι η πρώτη πε-
ριοχή οργανωμένης ανάπτυ-
ξης που ορίζει ο πρόσφατος 
νόμος για τα υπεράκτια αι-
ολικά.

Η πρόβλεψη αυτή δίνει 
προβάδισμα στον όμιλο Κο-
πελούζο στον οποίο έχει χο-
ρηγηθεί άδεια παραγωγής 
θαλάσσιου οικοπέδου ισχύος 
216 MW από το 2012 στην 
περιοχή ενώ στο ίδιο σχήμα 
θα «κουμπώσουν» και άλλοι 
ισχυροί ελληνικοί όμιλοι που 
είτε είχαν ενδιαφερθεί πριν 
δέκα χρόνια για την ανάπτυ-
ξη αντίστοιχων έργων, είτε 
έχουν αποκτήσει ένα σοβαρό 
εκτόπισμα στην αγορά των 
ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας το τελευταίο διάστη-
μα μέσω εξαγορών. Δύο εξ 
αυτών έχουν ήδη ανακοινώ-
σει την από κοινού ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων στον τομέα 
της ενέργειας και τα off shore 
αιολικά έρχονται να διευρύ-
νουν αυτή την συμμαχία.

Την ίδια ώρα, ξεκινούν οι 
προετοιμασίες και για τα υπό-
λοιπα θαλάσσια αιολικά πρό-
τζεκτ με τα οποία φλερτά-
ρουν ανοικτά όλα τα διεθνή 
μεγαθήρια και ενεργοποιού-
νται οι μηχανισμοί, με στόχο 
την υλοποίηση έργων συνολι-
κής ισχύος 2,5 GW που ανα-
μένεται να κινητοποιήσουν 
επενδύσεις συνολικού ύψους 
6,3 δισ. ευρώ έως το 2030.

Eκτός από την περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης, η οποία 
μετατρέπεται σε ενεργειακό 
πυλώνα της χώρας με ση-
μαντικές υποδομές και στον 
τομέα του φυσικού αερίου 
(FSRU, νέα μονάδα φυσικού 
αερίου από ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, Κο-
πελούζο), το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε 
συνεργασία με την ΕΔΕΥΕΠ 
(Εταιρεία Διαχείρισης Υδρο-

γονανθράκων και Ενεργει-
ακών Πόρων), η οποία έχει 
αναλάβει την υλοποίηση του 
σχεδιασμού για την εγκατά-
σταση ανεμογεννητριών στην 
θάλασσα, έχει συμπεριλάβει 
και νέες περιοχές στο χάρτη. 
Στο  σχεδιασμό αυτό εντά-
χθηκε η Κρήτη ως δεύτε-
ρη κατάλληλη περιοχή που 
θα μπορεί να φιλοξενήσει 
υπεράκτια αιολικά πάρκα, 
με το  υπουργείο να εξετά-
ζει τις περιοχές της Σητεί-
ας, του Ξηρόκαμπου (δίπλα 
στον Αθερινόλακο που είναι 
οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ), 
την Ιεράπετρα και την Πλάκα. 
Είναι δεδομένο,  ότι θαλάσσι-
ες ανεμογεννήτριες θα δού-
με και στις Κυκλάδες, αφού 
στα ραντάρ της ΕΔΕΥΕΠ βρί-
σκεται η βόρεια Άνδρος αλλά 
και η περιοχή ΒΑ της Λήμνου.

H νομοθετική ρύθμιση του 
ΥΠΕΝ που ψηφίστηκε με κα-
θυστέρηση ενός έτους το 
περασμένο καλοκαίρι, προ-
βλέπει μεταξύ άλλων, τον κα-
θορισμό πιλοτικής περιοχής 
που θα αναπτυχθούν τα πιο 
ώριμα έργα και κυρίως εκείνα 
που προπορεύονται σε επίπε-
δο αδειοδοτήσεων.

O Έβρος και συγκριμέ-
να η θαλάσσια περιοχή που 
εκτείνεται νοτίως της  ακτο-
γραμμής της Περιφερειακής 
Ενότητας ‘Εβρου και βορειο-
ανατολικά της Σαμοθράκης, 
ορίζεται ως περιοχή ανάπτυ-
ξης πιλοτικών έργων. Στην 
περιοχή αυτή εκδόθηκε και η 
άδεια παραγωγής στον όμιλο 
Κοπελούζου που ήταν η δεύ-
τερη που χορηγήθηκε προ δε-
καετίας, όταν έγινε η πρώτη 
απόπειρα να ανοίξει η αγο-
ρά των θαλάσσιων αιολικών 
πάρκων.

Χάλασε ο γάμος με την 
RF Energy

Τότε η  Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας είχε ανάψει πρά-
σινο φως και σε ένα ακόμη 
αιολικό πάρκο βορειοανα-
τολικά της Λήμνου ισχύος 
498,15MW της City Electric, 
θυγατρικής της RF Energy, 
συμφερόντων Φειδάκη –Ρέ-
στη.

Την περασμένη Άνοιξη, ο 
όμιλος Κοπελούζου  ανακοί-
νωσε την συγχώνευση των 

δύο αδειών και την δημιουρ-
γία ενός κοινοπρακτικού σχή-
ματος κάτω από την εταιρεία 
«Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα 
Αιγαίου Α.Ε.» με στόχο την 
ανάπτυξη θαλάσσιων αιολι-
κών πάρκων σταθερής βάσης, 
συνολικής ισχύος 850 MW.

Ασφαλείς πληροφορίες 
αναφέρουν ότι η συμφωνία 
εκείνη δεν θα υλοποιηθεί. Ο 
λόγος είναι το προβάδισμα 
που δίνει ο νόμος στον όμι-
λο Κοπελούζου με το έργο 
της Αλεξανδρούπολης και οι 
νέοι επιχειρηματικοί συσχετι-
σμοί που διαμορφώνουν τα 
off shore αιολικά.

Σύμφωνα με τον κ. Γιάν-
νη Καρύδα επικεφαλής του 
τομέα ΑΠΕ και αποθήκευσης 
του ομίλου Κοπελούζου, η 
εταιρεία κινείται αυτή την πε-
ρίοδο σε δύο παράλληλους 
άξονες. Στην προετοιμασία 
του φακέλου για την προκοι-
νοποίηση του έργου στην DG 
Comp μέσα στο α΄εξάμηνο 
του 2023, με σκοπό την λει-
τουργική ενίσχυση του πρό-
τζεκτ κατά τα πρότυπα αντί-
στοιχων έργων στην βόρεια 
θάλασσα και την Γαλλία πριν 
αρκετά χρόνια.

Παράλληλα, ξεκινούν οι 
διεργασίες για την ωρίμαν-
ση του σχεδιασμού, την προε-
τοιμασία και την υποβολή του 
φακέλου έγκρισης περιβαλ-
λοντικών έργων στο υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.

Ο κ. Καρύδας προσδιορί-
ζει το κόστος της επένδυσης 
σε πάνω από 500 εκατ. ευ-
ρώ. Στόχος όπως αναφέρει, 
είναι η έναρξη της κατασκευ-
ής του έργου  μεταξύ 2025 
και 2026.

Σχετικά με το ύψος της τα-
ρίφας που θα καθορίσει την 
βιωσιμότητα του έργου, στην 
αγορά εκτιμούν ότι η ΕΕ δεν 
μπορεί να δώσει τιμές πολύ 
διαφορετικές από εκείνες που 
προσφέρονται στους διαγω-
νισμούς.

Για αυτό και για το πιλο-
τικό έργο, οι ταρίφες προ-
βλέπεται ότι θα είναι κάτω 
από τα 100 ευρώ η μεγαβα-
τώρα και ενδεχομένως και 
κάτω από τα 80 ευρώ/MWh 
με βάση τις τρέχουσες τιμές.

Σήμερα, τα θαλάσσια αιο-
λικά πάρκα σταθερής βάσης 
(fixed bottom) στις βόρειες 
χώρες βγαίνουν με τιμές 50 
και 60 ευρώ η μεγαβατώρα 
και κάτω από τα 100 ευρώ 
τα πλωτά αιολικά.

Πόσα έργα μπορεί να «ση-
κώσει» ο σχεδιασμός; Στελέ-
χη της αγοράς επισημαίνουν 
ότι το εθνικό σχέδιο θα δώ-
σει ξεκάθαρη εικόνα σε κάθε 
περιοχή πόσα έργα μπορούν 
να γίνουν. Ωστόσο, με βάση 
και τα διεθνή στάνταρ, τα 
ελάχιστα μεγαβάτ είναι 200. 
Καθώς οι εξελίξεις τρέχουν  
υπολογίζεται ότι η ισχύς που 
θα έχει το κάθε έργο θα είναι 
τουλάχιστον 300 MW. «Δεν 
πιστεύουμε ότι η κυβέρνη-
ση θα πάει σε έργα –γίγα-
ντες προκειμένου να μοιρά-
σει στοιχειωδώς το παιχνίδι» 
αναφέρει στέλεχος εταιρείας 
του κλάδου. «Δεν έχει νόη-
μα να κάνεις 4 πεντακοσά-
ρια και να έχεις ευχαριστη-
μένους τέσσερις παίκτες της 
αγοράς», εκτιμώντας ότι είναι 
προτιμότερο τα έργα να σπά-
σουν σε μικρότερο μέγεθος 
προκειμένου να ικανοποιη-
θούν έλληνες αλλά και ξένοι 

επενδυτές.

Μάχη με το χρόνο και 
τις… εκλογές

Η κυβέρνηση προσπαθεί 
μεθοδικά να οργανώσει την 
νέα στρατηγική για τα θαλάσ-
σια αιολικά και να αποφύγει 
συγκρούσεις και αντιπαλότη-
τες με τις τοπικές κοινωνίες, 
οι οποίες ωστόσο δεν θα εί-
ναι εύκολο να αποφευχθούν.

Όμως για τους επενδυτές 
παρά το ενθαρρυντικό κλίμα 
που καλλιεργείται, υπάρχει 
ανησυχία για την υλοποίηση 
του σχεδιασμού. Η ΕΔΕΥΕΠ 
δέχεται εισηγήσεις να επι-
ταχύνει τις διαδικασίες αντί 
του προσεχούς Μαίου που 
σχεδιάζει για την κατάρτι-
ση του εθνικού σχεδίου για 
τα υπεράκτια αιολικά ακόμη 
και εντός του α΄διμήνου του 
έτους, καθώς υπάρχει διάχυ-
τος ο φόβος, η προκήρυξη 
των εκλογών να παγώσει το 
σχεδιασμό για όλο το 2023. 
Η πρόσφατη ημερίδα που δι-
οργάνωσε η ΕΔΕΥΕΠ με την 
Grand Thorton υπό την αι-
γίδα του ΥΠΕΝ, έγινε για να 
καταφανεί η πρόθεση της κυ-
βέρνησης να «τρέξει» τα έργα 
αλλά και για να κατευνάσει 
τις γκρίνιες των επενδυτών 
που θεωρούν ότι η πίτα των 
θαλάσσιων αιολικών συρρι-
κνώνεται με το πιλοτικό έρ-
γο και ενδέχεται να δοκιμά-
σει κάποιες  ήδη κλεισμένες 
συμφωνίες αλλά και την ορμή 
των διεθνών παικτών.

Όπως λένε οι ίδιες πηγές, 
κάποιοι παίρνουν προβάδι-
σμα έναντι κάποιων άλλων 
και  θα χρειαστεί να περιμέ-
νουν στην ουρά και να περά-
σουν από συνθήκες σκληρού 

ανταγωνισμού για να διεκ-
δικήσουν τα νέα οικόπεδα.  
Αποτέλεσμα αυτής της γκρί-
νιας φαίνεται ότι αποτελούν 
και οι εξαγγελίες του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας που πρόσφατα μίλησε 
για 2,5 GW αιολικών πάρκων 
(αντί 2 GW του αρχικού σχε-
διασμού).

Τι προβλέπει ο 
σχεδιασμός

Με βάση το ρυθμιστικό 
πλαίσιο, η ΕΔΕΥΕΠ θα κα-
θορίσει σε πρώτη φάση τα γι-
γαβάτ αλλά και τις ευρύτερες 
θαλάσσιες περιοχές όπου θα 
αναπτυχθεί η νέα δραστηριό-
τητα (σ.σ Περιοχές Οργανω-
μένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων), οι οποί-
ες μάλιστα θα οριοθετηθούν 
με προεδρικό διάταγμα. Σε 
δεύτερη φάση, θα προσδιο-
ρίσει τα συγκεκριμένα «οικό-
πεδα» εντός των οποίων θα 
μπορούν να εγκατασταθούν 
πάρκα.

Στην συνέχεια, οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα υποβάλουν αιτή-
σεις στην ΕΔΕΥΕΠ για άδεια 
έρευνας μίας η περισσότερων 
θαλάσσιες ζωνών, ώστε αν 
πληρούν τους τεχνικοοικο-
νομικούς όρους, να λάβουν 
το «πράσινο φως» για τη με-
λέτη τους. Με τον τρόπο αυ-
τό, στον διαγωνισμό που θα 
προκηρύξει στη συνέχεια η 
ΡΑΕ, θα μπορούν να υποβάλ-
λουν προσφορές για «οικό-
πεδα» εντός των ζωνών για 
τις οποίες είχαν αδειοδοτηθεί 
να μελετήσουν. Η κατασκευή 
των έργων δεν προβλέπεται 
με το αισιόδοξο σενάριο πριν 
το 2028.
Newmoney.gr

Mega deal στην Αλεξανδρούπολη 
με το πρώτο υπεράκτιο αιολικό από 
τον όμιλο Κοπελούζου

«ΚΛΕΊΔΩΣΑΝ» ΊΣΧΥΡΕΣ 
ΣΥΜΜΑΧΊΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΚΟΡΥΦΑΊΩΝ ΕΛΛΗΝΊΚΩΝ 
ΟΜΊΛΩΝ ΓΊΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΩΣ 600 MW      

Οι επόμενοι στόχοι για off shore 
αιολικά
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Από χθες 19 Δεκεμβρίου 
ξεκίνησε ο εμβολιασμός κα-
τά της γρίπης στα φαρμακεία 
χωρίς ιατρική συνταγής για 
κάποιες κατηγορίες του πλη-
θυσμού, όπως ανακοίνωσε το 
υπουργείο Υγείας.

Με εγκύκλιο του το Υπουρ-
γείο Υγείας εξέδωσε τις κατη-
γορίες του πληθυσμού που θα 
μπορούν να εμβολιάζονται από 
σήμερα έναντι της γρίπης δω-
ρεάν και χωρίς ιατρική συντα-
γή στα φαρμακεία.

Σύμφωνα με τη σχετική 
εγκύκλιο οι παρακάτω κατη-
γορίες ενήλικου πληθυσμού 
και συγκεκριμένα:

(1) Άτομα ηλικίας 60 ετών 
και άνω και

(2) Ενήλικες που κατά δή-
λωσή τους πληρούν έναν ή 

περισσότερους από τους πα-
ρακάτω επιβαρυντικούς πα-
ράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
• Χρόνια νοσήματα αναπνευ-

στικού, όπως άσθμα, χρό-
νια αποφρακτική πνευμο-
νοπάθεια.

• Χρόνια καρδιακά νοσήματα
• Ανοσοκαταστολή (κληρονο-

μική ή επίκτητη)
• Μεταμόσχευση οργάνων και 

μεταμόσχευση μυελού των 
οστών

• Δρεπανοκυτταρική αναιμία 
(και άλλες αιμοσφαιρινο-
πάθειες)

• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο 
χρόνιο μεταβολικό νόσημα

• Χρόνια νεφροπάθεια
• Χρόνιες παθήσεις ήπατος
• Νευρολογικά-νευρομυϊκά 

νοσήματα

• Σύνδρομο Down
• Έγκυες γυναίκες ανεξαρτή-

τως ηλικίας κύησης, λεχωΐ-
δες και θηλάζουσες.

• Άτομα με νοσογόνο παχυ-
σαρκία (Δείκτη Μάζας Σώ-
ματος >40Kg/m2)

• Άτομα που βρίσκονται σε 
στενή επαφή με παιδιά μι-
κρότερα των 6 μηνών ή 
φροντίζουν ή διαβιούν με 
άτομα με υποκείμενο νόση-
μα, που αυξάνει τον κίνδυνο 
επιπλοκών της γρίπης.

• Κλειστοί πληθυσμοί, όπως 
προσωπικό και εσωτερι-
κοί σπουδαστές (σχολείων, 
στρατιωτικών και αστυνο-
μικών σχολών, ειδικών σχο-
λείων κλπ.), νεοσύλλεκτοι, 
ιδρύματα χρονίως πασχό-
ντων και μονάδες φιλοξε-
νίας ηλικιωμένων, καταστή-
ματα κράτησης κ.α.

• Εργαζόμενοι σε χώρους πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας (ια-
τρονοσηλευτικό προσωπικό, 
λοιποί εργαζόμενοι, φοιτη-
τές επαγγελμάτων υγείας σε 
κλινική άσκηση) και σε κέ-
ντρα διαμονής προσφύγων-
μεταναστών.

• Άστεγοι.
• Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, 

χοιροτρόφοι, εκτροφείς, 
σφαγείς και γενικά άτομα 
που έρχονται σε συστημα-

τική επαφή με πτηνά ή χοί-
ρους, οι οποίες αποτελούν 
ομάδες αυξημένου κινδύ-
νου.

Αντιδρά ο Ιατρικός 
Σύλλογος Έβρου

«Ο Ιατρικός Σύλλογος 
Έβρου υποστηρίζει πλήρως 
τη θέση του συνδέσμου ερ-
γαστηριακών ιατρών η οποία 
εκφράστηκε με σχετική επιστο-
λή στις 24/10/2022, σχετικά 
με την διενέργεια τεστ γρίπης 

σε φαρμακεία.
Εξαιρώντας τη πραγματο-

ποίηση τεστ COVID από τους 
φαρμακοποιούς κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, διαδικασία 
που επετράπει λόγω έκτακτων 
αναγκών με πράξη νομοθετι-
κού περιεχομένου, η εκτέλεση 
τέτοιου είδους εξετάσεων εί-
ναι γνωστικό αντικείμενο και 
αρμοδιότητα των εργαστηρι-
ακών ιατρών.

Επίσης τα ιατρικά εργαστή-
ρια, είναι πιστοποιημένα και 

έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό 
για την απόρριψη των απο-
βλήτων των παραπάνω εξε-
τάσεων.

Καλούμε λοιπόν τους φαρ-
μακευτικούς συλλόγους, προ-
σπαθώντας να διαφυλάξουμε 
την δημόσια υγεία αλλά και το 
οικονομικό κέρδος των εργα-
στηρίων, να ενημερώσουν τα 
μέλη τους, ότι δεν έχουν δι-
καίωμα να εκτελούν τα τεστ 
γρίπης».

Ξεκίνησε ο εμβολιασμός κατά 
της γρίπης στα φαρμακεία

ΑΝΤΙΔΡΑ Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΒΡΟΥ: «Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΤΟΙΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ»      

Οι δικαιούχοι

Και εμβόλια γρίπης μπορούν να 
κάνουν οι πολίτες στα φαρμακεία, 
εν μέσω αντιδράσεων

Αυξητική τάση καταγράφουν οι 
υγειονομικές αρχές της Ελλάδας 
στη διασποράς της εποχικής γρίπης 
και της λοίμωξης RSV, ενώ ξεκάθα-
ρα σταθερή είναι η κυκλοφορία του 
SARS-CoV-2.

“Σε μία περίοδο φθινοπωρινή και 
αρχή χειμερινής μετά από τρία χρόνια 
δεν παρουσιάζεται έξαρση Covid-19. 
Είναι η πρώτη περίοδος που βλέ-
πουμε ένα τέτοιο πρότυπο, δηλαδή 
δεν έχουμε αύξηση Covid-19, αλλά 
των υπόλοιπων λοιμώξεων του ανα-
πνευστικού”, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο Δημήτρης Παρασκευής, αναπλη-
ρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας 
– Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, αντι-
πρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Αποκαλύπτει μάλιστα ότι ο ΕΟΔΥ 
σύντομα θα περάσει σε ένα σύστημα 
ενιαίας επιτήρησης των αναπνευστι-
κών ιών, δηλαδή θα υπάρχει μια ενι-
αία έκθεση για όλους τους ιούς του 
αναπνευστικού.

Γενικά για τις λοιμώξεις του ανα-
πνευστικού όπως προκύπτει από το 
Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας 
της ΠΦΥ, “έχουμε σημαντική αύξηση 
τις τελευταίες πέντε εβδομάδες που 
είναι πιο σημαντική στα παιδιά”, ανα-
φέρει ο κ. Παρασκευής.

Αυτά τα περιστατικά περιλαμβά-
νουν όλες τις λοιμώξεις του αναπνευ-
στικού και το σύστημα εργαστηριακής 

επιτήρησης “μάς έχει δείξει ότι έχουμε 
αύξηση και στη γρίπη και από δειγ-
ματοληψίες φαίνεται ότι παρόμοια 
εικόνα ισχύει και για τον ιό RSV”. Ο 
κ. Παρασκευής προσθέτει ότι τα πο-
σοστά των ανθρώπων με γριπώδη 
συνδρομή παρουσιάζουν αύξηση, με 
μεγαλύτερη στις ηλικίες 0-14 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η αύξηση 
του ποσοστού θετικότητας στη γρίπη 
ανέρχεται στο 35% των ατόμων με 
συμπτώματα και κυρίαρχος είναι ο 
υπότυπος Η3Ν2. Ο κ. Παρασκευής 
εξηγεί ότι αυτές οι λοιμώξεις είναι πιο 
συχνές στα παιδιά, αλλά κατά κανόνα 
νοσούν ήπια. Το ελαφρώς παράδοξο 
φέτος, συμπληρώνει, είναι το γεγο-
νός ότι εμφανίστηκαν νωρίτερα από 
το αναμενόμενο κάτι που συμβαίνει 
παγκοσμίως και συνέβη και στο νότιο 
ημισφαίριο που η χειμερινή περίοδος 
προηγήθηκε. 

Σύμφωνα με τον κ. Παρασκευή οι 
λοιμώξεις αυτές μπορούν να γίνουν 
επικίνδυνες και να προκαλέσουν σο-
βαρή νόσο σε ανοσοκατεσταλμένα 
άτομα, σε άτομα μεγάλης ηλικίας ή 
σε άτομα που πάσχουν από σοβαρά 
χρόνια νοσήματα. Σε αυτά τα άτο-
μα συστήνεται ο εμβολιασμός και η 
τήρηση των γνωστών μέτρων προ-
στασίας που συστήνονται και για τον 
SARS-CoV-2. Δηλαδή, η μάσκα, η 
αποφυγή συγχρωτισμού, η απομό-
νωση εάν υπάρχουν συμπτώματα, 
η αποφυγή της επαφής με ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού.

Τις μέρες μάλιστα των γιορτών 
που υπάρχει μεγαλύτερη χαλάρωση, 

μεγαλύτερος συγχρωτισμός και επι-
πλέον επειδή θα βρεθούμε με άτομα 
μεγαλύτερων ηλικιών στο εορταστικό 
τραπέζι για να τους προφυλάξουμε, 
συστήνει τη διενέργεια self test ή 
αν τυχόν είμαστε συμπτωματικοί να 
αποφύγουμε την επαφή μας με τις 
ευπαθείς ομάδες.

Στρεπτόκοκκος και MERS
Σχετικά με την έξαρση περιστα-

τικών στρεπτόκοκκου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο ο κ. Παρασκευής αναφέρει 
ότι με δεδομένο ότι αυτή την περίο-
δο υπάρχει αύξηση περιστατικών, σε 
ένα πολύ μικρό ποσοστό εμφανίζο-
νται σοβαρά συμπτώματα ή σοβαρή 
νόσος. Ξεκαθαρίζει ότι στην Ελλάδα 
δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα και 
σημειώνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι πρόκειται για κάποιο νέο στέλεχος 
ή νέο υπότυπο.

Ο κ. Παρασκευής ρωτήθηκε και 
για τον ιό MERS ή (γρίπη της καμή-
λας), με αφορμή δημοσιεύματα για 
υγειονομικούς φόβους στην Ευρώπη 
περί μεταφοράς του ιού από ποδο-
σφαιρόφιλους που παρακολουθούν 
το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο 
Κατάρ. “Είναι γνωστός ο ιός MERS, 
έχει εμφανιστεί στο παρελθόν. Ίσως 
υπάρξουν κάποια περαστικά στην Ευ-
ρώπη, δεν είναι κάτι όμως το οποίο 
μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη 
διασπορά, δεν μεταδίδεται εύκολα, 
αλλά δεν σημαίνει ότι ειδικά οι τα-
ξιδιώτες ή όσοι είχαν επαφή με τα-
ξιδιώτες από εκεί δεν θα πρέπει να 
είναι προσεκτικοί”.  iatronet.gr

Ποια είναι η επιδημιολογική 
εικόνα σήμερα 

Την Κυριακή το πρωί 18 Δεκεμβρίου 
2022, σε μια Χριστουγεννιάτικη ατμό-
σφαιρα, συνήλθε η γενική Συνέλευση των 
φαρμακοποιών Έβρου στα γραφεία του 
Φαρμακευτικού συλλόγου στον Απαλό, 
με κύρια θέματα την έγκριση του προϋ-
πολογισμού για το 2023 και την διανομή 
μερίσματος.  

Κατά την έναρξη της διαδικασίας χαιρε-
τισμό απηύθυναν προς τα μέλη της συνέ-
λευσης, ο πρόεδρος του Ομίλου ΠΕΙΦΑ-
ΣΥΝ κ. Κωνσταντίνος Πάνου και ο Γενικός 
Διευθυντής του Ομίλου κ. Μουχτής Θανά-
σης. Ο Προέδρος του ΣΥ.ΦΑ. Έβρου  Τερ-
ζής Αναστάσιος ανέπτυξε τη στρατηγική 
που θα ακολουθήσει ο Συνεταιρισμός , 

όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διεύρυν-
ση στην αγορά φαρμάκου, τις επενδύσεις 
που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου ο 
Συνεταιρισμός να αντιμετωπίσει τις προ-
κλήσεις της εποχής και τα οφέλη της στρα-
τηγικής συμμαχίας με τον όμιλο Πειφασυν. 

Στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής του 
Συ. Φα.  Κ. Τζωίδης Σταύρος, Παρουσίασε 
με λεπτομέρειες στα μέλη, το σχέδιο του 
προϋπολογισμού και τα βήματα υλοποίη-
σης των τιθέμενων  στόχων. 

Οι συνέταιροι ενημερώθηκαν επίσης για 
τα επενδυτικά προγράμματα που είναι σε 
εξέλιξη ( ενεργειακή κοινότητα, ενεργει-
ακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων). Η 
εκδήλωση έκλεισε ευχάριστα για τα μέλη 
με την διανομή των επιταγών του μερίσμα-
τος. Ο Συνεταιρισμός θα παραμείνει προ-
σηλωμένος και τη νέα χρονιά, στην συνεχή 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τα μέλη και τους πελάτες του.

Γενική συνέλευση των 
Φαρμακοποιών του Έβρου
Προϋπολογισμός, νέοι 
στόχοι και διανομή 
μερίσματος

Μεγάλη αύξηση στις ιώσεις 
του αναπνευστικού – Ισχυρή 
επίπτωση στα παιδιά
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Χωρίς «λευκό καπνό» 
έληξε την περασμένη Πα-
ρασκευή η συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλε-
ξανδρούπολης, στην οποία 
έγινε προσπάθεια να συζητη-
θεί και το θέμα του Τεχνικού 
Προγράμματος για το 2023. 

Η συνεδρίαση χαρακτη-
ρίστηκε από την έντονη 
αντιπαράθεση μεταξύ του 
επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Βαγγέλη Λα-
μπάκη, τόσο με στελέχη της 
δημοτικής αρχής, όσο και με 
τη διευθύντρια της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Παρα-
σκευή Καρκάνη. Ο λόγος για 
την αντίδραση της παράτα-
ξης «Πόλη & Πολίτες» ήταν 
το γεγονός ότι η εναλλακτι-
κή πρόταση που έφερε μαζί 
με τους Μυτιληνό-Μιχαηλί-
δη για το Τεχνικό Πρόγραμ-
μα, την παραμονή της συνε-
δρίασης, δεν συνοδεύονταν 
από την απαραίτητη -από τη 
νομοθεσία- εισήγηση της Τε-
χνικής Υπηρεσίας. Όπως επι-
σημάνθηκε από τη δημοτική 

αρχή, δεν ήταν δυνατό σε 
τόσο στενό χρονικό περιθώ-
ριο να γίνει μία τέτοια διαδι-
κασία, με την μείζονα αντι-
πολίτευση να σημειώνει πως 
χωρίς τη δική της πρόταση 
το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν 
θα πρέπει να συζητηθεί στη 
συγκεκριμένη συνεδρίαση. 

Τελικά, μετά από ψηφο-
φορία, η πρόταση για ανα-
βολή της συζήτησης επικρά-
τησε με μία ψήφο διαφορά, 
με αποτέλεσμα το θέμα να 
αναβληθεί για την τρέχουσα 
εβδομάδα.

«Ποιος είναι τα πόδια 
και ποιος το κεφάλι 
κ. Λαμπάκη; Έτσι 
οραματίζεστε την 
…#ΕΠΑΝΟΔΟ;»

Σε ανακοίνωσή της για 
όσα διαμείφθηκαν στο δη-
μοτικό συμβούλιο της Παρα-
σκευής, η παράταξη «Δήμος 
για όλους, πρώτα ΕΣΥ» του 
Γιάννη Ζαμπούκη αναφέρει:

«Τελειωμό δεν έχουν τα 
τερτίπια του πρώην Δημάρ-
χου Βαγγέλη Λαμπάκη. Με-
σημέρι Παρασκευής αποφά-

σισε να καταθέσει πρόταση 
Τεχνικού Προγράμματος και 
απαιτούσε μία ώρα πριν το 
τέλος του ωραρίου, να απο-
φανθεί η Τεχνική Υπηρεσία! 
Ήταν τόσο πιεστικός προς 
την Προϊσταμένη, που οι φω-
νές του ξεσήκωσαν όλο το 
Δημαρχείο.

Επειδή δεν πέτυχε τον 
σκοπό του, συνέχισε την «πα-
ράστασή» του στην απογευ-
ματινή συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου μας που 
συζητούσε το Τεχνικό Πρό-
γραμμα του 2023. Απαιτού-
σε να συζητηθεί και η δική 
του πρόταση, συνεχίζοντας 
να προσβάλει την Προϊστα-
μένη της Τεχνικής Υπηρεσί-
ας κατηγορώντας την ότι ... 
βρίσκεται σε «διατεταγμένη 
υπηρεσία»! Εκφράσεις του 

τύπου «Σηκώθηκαν τα πό-
δια να χτυπήσουν το κεφά-
λι» που απεύθυνε δημόσια 
προς το υψηλόβαθμο στέ-
λεχος του Δήμου μας,  κα-
ταδεικνύουν ότι όσο κι «αν 
εγέρασε ο λύκος» δεν αλ-
λάζει τίποτε στην λογική και 
την νοοτροπία με την οποία 
θέλει να πετύχει ... #ΕΠΑ-
ΝΟΔΟ !!!

Ακόμη και οι συνοδοιπό-
ροι του, της λεγόμενης συμ-
μαχικής αντιπολίτευσης, που 
από κοινού συνέταξαν την 
εναλλακτική πρόταση, πα-
ρακολουθούσαν εμβρόντητοι 
και αμίλητοι στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, την συμπεριφορά 
του κ. Λαμπάκη που φώνα-
ζε, χειρονομούσε, απειλούσε 
και πρόσβαλε όποιον έβρισκε 
μπροστά του, μέχρι να πετύ-

χει την επιδιωκόμενη  καθυ-
στέρηση στη λειτουργία του 
Δήμου, με τα τερτίπια του.

Συστήνουμε στον κ. Λα-
μπάκη, να διατηρήσει την 
ψυχραιμία του. Άλλωστε το 
ίδιο, του συστήνουν και οι 
συνεργάτες του απ' ότι αντι-
λαμβανόμαστε. Καλά κάνει 
και μετράει τις ημέρες μέχρι 
τις εκλογές, αλλά εφόσον 
το αποτέλεσμα, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙ-
ΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ, 
πόσοι άραγε θα βρεθούν ... 
κάτω από τα πόδια του «Ιζ-
νογκούντ» τη Δευτέρα των 
εκλογών; Μπορεί το κεφά-
λι του να ... απαιτεί να γίνει 
Δήμαρχος στη θέση του Δη-
μάρχου, αλλά τα πόδια του 
δεν βρίσκουν τον δρόμο για 
την #ΕΠΑΝΟΔΟ».

Χωρίς «λευκό καπνό» η συνεδρίαση 
για το Τεχνικό Πρόγραμμα 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΗ 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ    

Τι καταγγέλλει η παράταξη Ζαμπούκη

Την επτάωρη συνεδρίαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ την 
περασμένη Παρασκευή σχολιάζει σε 
ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Σύν-
θεση του Χριστόδουλου Τοψίδη:

«Επτά (7) ώρες διήρκησε η συνε-
δρίαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου την Παρασκευή 16/12 και το 
επισημαίνουμε για να υπογραμμίσου-
με την προχειρότητα της διοίκησης 
στην αντιμετώπιση των θεμάτων που 
απασχολούν την Περιφέρεια μας, η 
οποία συναγωνίζεται με την γνωστή, 
σε όλους, ανικανότητά τους. Ένα ση-
μαντικό μέρος αφιερώθηκε στις επε-
ρωτήσεις με τις οποίες η παράταξή 
μας έθεσε μία σειρά από σημαντικά 
θέματα για τους πολίτες. Κοινό ση-
μείο της συζήτησης όλων ότι σε κα-
μία από αυτές ο Περιφερειάρχης και 
η διοίκησή του δεν ήταν σε θέση να 

παράσχουν ούτε μία στοιχειωδώς σο-
βαρή απάντηση. Πολύς χρόνος χάθη-
κε εξαιτίας του ότι δεν είχαν υπόψη 
τους τα έκτακτα θέματα και δεν τα 
είχαν αποστείλει στα μέλη του Π.Σ. 
Επιπλέον όπου δεν τους έβγαινε το 
«μέτρημα» το παραποιούσαν για να 
τους «βγει» η απόφαση με την κα-
θιερωμένη πλέον αναξιοπιστία του 
Προέδρου του σώματος.

Μεγάλο μέρος του χρόνου δαπα-
νήθηκε στη συζήτηση για το νέο ορ-
γανόγραμμα της Περιφέρειας μας, το 
οποίο η παράταξή μας καταψήφισε 
επειδή διαπιστώσαμε ότι ήταν «κομ-
μένο και ραμμένο» στις διαθέσεις των 
διοικούντων και σε ό,τι ήθελαν να βο-
λέψουν (προϊσταμένους κλπ). Σε καμία 
περίπτωση δεν ήταν φτιαγμένο για 
να απαντά στις ανάγκες λειτουργίας 
της Περιφέρειας μας σύμφωνα με τα 
δεδομένα που ισχύουν στις κατά τό-
πους Περιφερειακές Ενότητες και να 
εξυπηρετεί τους πολίτες. Άλλη μία 
χαμένη ευκαιρία!

Παρά το γεγονός ότι ζητήσαμε την 
απόσυρση του θέματος και την συ-

ζήτηση του σε ειδική συνεδρίαση, οι 
διοικούντες επέμειναν στην συζήτη-
σή του αγνοώντας επιδεικτικά τις πα-
ρατηρήσεις της αντιπολίτευσης και 
όχι μόνο. Συνέπεια αυτής της στάσης 
τους, είναι να «περάσει» ένα οργανό-
γραμμα, το οποίο δεν θα εξυπηρετήσει 
σε τίποτα και κανέναν και πολύ σύ-

ντομα αναγκαστικά θα πρέπει να τε-
θεί ξανά σε νέα αναπροσαρμογή. Γι’ 
αυτό αποκλειστικά υπόλογοι απέναντι 
στους πολίτες θα είναι ο Περιφερειάρ-
χης και οι «έμμισθοι» συνεργάτες του. 

Η συνεδρίαση του Π.Σ. εξελίσσεται 
συν τω χρόνω ακόμη χειρότερα με τα 
μέλη της πλειοψηφίας να δημιουρ-

γούν μία εικόνα «καφενείου» στην 
αίθουσα του Συμβουλίου. Σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν οι εκφράσεις 
που χρησιμοποίησε ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δράμας, Γρ. Παπαεμμανουήλ, 
ο οποίος ενώ έχει διασύρει πολλές 
φορές με την συμπεριφορά του την 
Περιφέρεια, είχε την αναίδεια να κά-
νει λόγο για «καραγκιοζιλίκια» όταν 
κλήθηκε να απαντήσει σε επερώτηση 
για το Φαλακρό! 

Κατανοούμε ότι η δημοσκοπική 
τους κατάρρευση τους οδηγεί στον 
«εύκολο» δρόμο που είναι να δημι-
ουργούν φασαρία για να μην ακού-
γεται η απολύτως δικαιολογημένη 
κριτική που τους ασκούμε. Όμως, θα 
έπρεπε να ξέρουν ότι όσο κι αν φω-
νάζουν τα λάθη, η αδιαφορία και η 
προχειρότητα τους είναι κραυγαλέα 
και δεν καλύπτονται. 

Ίσα  - ίσα, με αυτή τη στάση τους 
επιβεβαιώνουν την ακαταλληλότη-
τα τους να διοικήσουν και γι’ αυτό 
σε λίγους μήνες οι πολίτες της Πε-
ριφέρειας μας, θα τους στείλουν στα 
σπίτια τους». 

Περιφερειακή Σύνθεση: «Νέο οργανόγραμμα: 
άλλη μία χαμένη ευκαιρία»
Το σχολιο της 
παράταξης για την 
7ωρη συνεδρίαση 
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Την Παρασκευή εγκαινιάστηκε 
στην Art Gallery η καθιερωμένη χρι-
στουγεννιάτικη έκθεση ζωγραφικής 
μικρών διαστάσεων. Στην έκθεση 
συμμετέχουν 17 καλλιτέχνες που 

αντλούν τα θέματά τους από τη φύ-
ση και τον άνθρωπο. 

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες :
Θεόδωρος Αγγλιάς
Γιάννης Αδαμάκης

Χάρης Αναστασιάδης
Τάσος Δήμος
Αντώνης Ελευθεριάδης
Απόστολος Ιτσκούδης
Ανδρέας Καραμπελας
Χρήστος Κεχαγιόγλου
Νίκος Κιτμερίδης
Γιάννης Κοντοβός
Μαρία Κοσμίδου
Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης
Μίλτος Παντελιάς
Ελένη Παρχαρίδου
Αθανασία Πεφτουλίδη
Κωνσταντίνος Ράμμος
Πέτρος Στραβοραβδης

Εγκαίνια για τη 
Xριστουγεννιάτικη 
έκθεση ζωγραφικής

Συνάντηση του Δημάρχου 
με μέλη του Συλλόγου 
«Ιωάννης Μητράκας» 
Στόχοι και μελλοντικά σχέδια

Συνάντηση γνωριμίας με τις κυρίες 
Βασιλική Παντελίδου και Αγγελική Ορ-
δουμπουζάνη από το Δ.Σ. του νεοσυ-
σταθέντα Συλλόγου Φίλων Πινακοθή-
κης Μεταβυζαντινών Εικαστικών Τεχνών 
Ιωάννης Μητράκας, είχε στο γραφείο του 
ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης 
Ζαμπούκης.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν κυ-
ρίως οι σκοποί του νέου σωματείου, οι 
οποίοι εκφράζουν την προσπάθεια για 
διατήρηση και επαύξηση του ενδιαφέρο-
ντος του γενικού κοινού αναφορικά με 

τις μετανεοβυζαντινές εικαστικές τέχνες 
αλλά και για προβολή του εικαστικού, 
συγγραφικού και εν γένει πολιτιστικού 
έργου του Ιωάννη Μητράκα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη 
εύρεσης κατάλληλου χώρου για τη λει-
τουργία της Πινακοθήκης του Συλλόγου, 
όπου ο Δήμαρχος παρουσίασε τις ιδέες 
του και πρότεινε λύσεις ώστε να εκτεθούν 
συλλογές του έργου του Ιωάννη Μητρά-
κα, διεκδικώντας τη θέση που του αξί-
ζει στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Διαδικτυακή Εκπομπή από 
τους Καστροπολίτες

Με θέμα το 12ήμερο των Θρακιωτών λογοτεχνών

Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙ-
ΤΕΣ – Γνώση και Δράση», σας προ-
σκαλεί να παρακολουθήσετε την 
διαδικτυακή εκπομπή "Καστρινοί Δι-
άλογοι" με επίκεντρο την ενημέρωση 
για την ιστορία και τον πολιτισμό του 
Διδυμοτείχου, της Θράκης και γενι-
κότερα της Πατρίδας μας.

Το θέμα του πέμπτου επεισοδί-
ου για την χρονική περίοδο 2022-
23 είναι :

«Πως περιγράφουν το δωδεκαή-
μερο οι Θρακιώτες λογοτέχνες», με 
προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Θανά-
ση Μουσόπουλο Φιλόλογο, Ποιητή 
και Συγγραφέα.

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και 
ώρα 18:00

Ζωντανή μετάδοση μέσω διαδι-
κτύου (Facebook και You Tube του 
συλλόγου) : 

Fb : ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση και 
Δράση  https://www.facebook.com/
kastropolites

You Tube : ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙ-
ΤΕΣ Γνώση και Δράση https://
www.youtube .com/channe l /
UCToeoVw0EEeNIre4szrX4Bw

Η εκπομπή «Καστρινοί Διάλογοι» 
είναι μια πρωτοβουλία του Ιστορικού 
και Πολιτιστικού Συλλόγου Διδυμο-
τείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και 
Δράση», και μεταδίδεται με την ευγε-
νική χορηγία των παρακάτω επαγγελ-
ματιών του Διδυμοτείχου :

Ζαχαροπλαστείο Νίκος Φραγκά-
κης,

Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Ρίζο-
γλου Χαράλαμπος και

Κοσμηματοπωλείο Ζενόπ Τοροσιάν
Διεύθυνση Εκδήλωσης : 

h t tps : / /www.facebook .com/
events/1726183324442224

ΣΤΗΝ ART GALLERY, ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 17 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ                   
        
Πρόκειται για έργα μικρών διαστάσεων
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Με μία διαφορετική πεζο-
πορία ιστορικής και όχι μόνο 
σημασίας στο κέντρο της πό-
λης έκλεισε ο Δρομέας Θρά-
κης τη φετινή  Πεζοπορική 
σεζόν και ανανέωσε το ρα-
ντεβού του για την νέα χρο-
νιά με ακόμη περισσότερες 
δράσεις και διαδρομές.

«Ευχαριστούμε πολύ την 
Χρύσα, την Παναγιώτα και τα 
Θράκης Γεννήματα για την 
πολύ όμορφη προσπάθεια για 
την ανάδειξη και τη διατή-
ρηση της ιστορίας μας μέσα 
από τα έθιμα και τις παραδό-
σεις της!!

Με συνεργασία του ΔΡΟ-
ΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ και του φορέα 
ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, πραγ-
ματοποιήθηκε μια μοναδική 
πεζοπορία στην Αλεξ/πολη, 
με θέμα την ιστορική εκπαί-
δευση των συμμετεχόντων.

Εκπαίδευση πάνω στην 
ιστορία των κτιρίων-μνημεί-
ων της ιστορίας της πόλης, 
αλλά και ήπια άσκηση από 
πλευράς άθλησης.

Σε κάθε κτήριο υπήρχε πι-
νακίδα με QR Code που κα-
τεύθυνε σε ιστοσελίδα του 
''Θράκης Γενήμματα'', με 
ιστορικές πληροφορίες για 

το κτήριο.
Με εκκίνηση το Πάρκο Χρι-

στουγέννων του Δήμου Αλεξ/
πολης, μάθαμε για την Ακα-
δημία, το Δικαστικό Μέγα-
ρο, το Ταχυδρομείο, το Φά-
ρο, τις Αποθήκες Τελωνείου, 
το 3ο Δημοτικό Σχολείο, τον 
Ιερό Ναό Άγιου Νικολάου, 
το Εκκλησιαστικό Μουσείο, 
το Εθνολογικό Μουσείο, το 
Μουσικό Γυμνάσιο, το κτίριο 
του SALI, την Δημοτική Βιβλι-
οθήκη, το Ιατροπαιδαγωγικό 
κέντρο, το πάρκο προσκόπων.

Η Ιστορική πεζοπορική 
του ΔΡΟΜΕΑ, ολοκλήρωσε 
τις δράσεις του πεζοπορικού 
τμήματος για την φετινή χρο-
νιά, ανανεώνοντας το ραντε-
βού για το 2023, με το καλε-
ντάρι που θα ανακοινωθεί τις 
επόμενες μέρες.

Η πρώτη συνάντηση θα εί-
ναι στο Καταρράχτη του Άβα-
ντα, την Κυριακή 15 Γενάρη, 
όπου θα κοπεί και η πίτα των 
πεζοπόρων»

Πάνω από 100 συμμετέχο-
ντες, σε 3 διαγωνιστικές ομά-
δες: Νηπιαγωγείου, Δημοτι-
κού και Γυμνασίου-Λυκείου, 
συμμετείχαν σε μια όμορφη 
δράση, στο πάρκο Χρστου-

γέννων του Δήμου. Προσπά-
θησαν και ολοκλήρωσαν τον 
αγώνα τους, με την βοήθεια 
των κινητών τους, μιας και 

η δράση υποστηριζόταν από 
κωδικούς που βρισκόταν σε 
κάθε κρίσμο σημείο.

Στους 3 πρώτους κάθε 

διαγωνισμού δόθηκαν δώρα 
κουτιά με LEGO.

Ευχαριστούμε τη σχολή 
Computer Action για την 

συνδιοργάνωση και επιφυ-
λασσόμαστε για κάτι ακόμη 
καλύτερο στο μέλλον.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  9
Εκπαιδευτική Ιστορική Πεζοπορία και Κυνήγι 
χαμένου θησαυρού από τον ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΦΟΡΕΑ «ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΩΝ               

Πάνω από 100 συμμετοχές 
στο κυνήγι θησαυρού

Ένα παραμυθένιο κυνήγι θη-
σαυρού που καταχάρηκαν μικροί 

μεγάλοι διοργάνωσε ο Συλλογος 
Ελληνογαλλικής Φιλίας «Το Σπί-
τι της Αντουανέττας»  σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Αλεξανδρού-
πολης   και την  «Πειραματική 
Σκηνή Αλεξανδρούπολης» με-
τατρέποντας την Αλεξανδρού-
πολη σε μια παραμυθένια πόλη .

Τα παιδιά περπάτησαν  στα 
πιο εμβληματικά σημεία της πό-
λης και  συνομιλησαν  με αγαπη-
μένους ήρωες και ηρωίδες πα-
ραμυθιών, έλυσαν γρίφους και 
απάντησαν σε δύσκολες ερω-
τήσεις !!

Παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού 
από το «Σπίτι της Αντουανέτας»
Τα παιδιά 
συνομίλησαν με 
αγαπημένους ήρωρες
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«Βαλτωμένη» συνεχίζει να 
είναι η υπόθεση της παρόχθι-
ας οικοτουριστικής μονάδας 
των Καστανεών, η οποία έχει 
εγκαταλειφθεί εδώ και πάνω 
από 20 χρόνια, χωρίς να λει-
τουργήσει ποτέ, ενώ την ίδια 
ώρα, παραμένει αποκλεισμένη 
η έκταση 80 στρεμμάτων του 
παρόχθιου δάσους, στην οποία 
είχαν τοποθετηθεί οι ξύλινοι 

οικίσκοι. Το θέμα επανέφε-
ρε στην τελευταία συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλί-
ου Ορεστιάδας ο δημοτικός 
σύμβουλος της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης», Κώστας Ζαλου-
φλής, με αφορμή τις αλλαγές 
στη σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου της Εταιρείας Ακι-
νήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), 
αλλά και την πρόσφατη προ-

κήρυξη διαγωνισμών εκμίσθω-
σης τριών αγροτεμαχίων στην 
περιοχή του Έβρου από την 
ΕΤΑΔ, στην οποία ανήκει και 
οι εγκαταλελειμμένη οικοτου-

ριστική μονάδα.
«Δυστυχώς, άλλαξε μόνον 

ο πρόεδρος, δεν άλλαξε ακόμη 
ο διευθύνων σύμβουλος, που 
ουσιαστικά παίρνει τις απο-

φάσεις, και η θητεία του οποί-
ου λήγει στο τέλος του έτους, 
ωστόσο σκέφτονται να του 
δώσουν παράταση για έναν 
ακόμη χρόνο…», απάντησε ο 

δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασί-
λης Μαυρίδης, που και σε προ-
ηγούμενες αναφορές του στο 
θέμα, δεν έκρυψε τη δυσαρέ-
σκειά του από τη στάση του 
διευθύνοντος συμβούλου της 
ΕΤΑΔ, σε όλες τις προσπάθειες 
που έχουν γίνει να δοθεί βιώ-
σιμη λύση στην αξιοποίηση της 
μονάδας. Ο ίδιος σημείωσε ότι 
είναι πιθανόν να υπάρξει κά-
ποια θετική εξέλιξη μέσα στο 
2023, εφόσον η ιδιωτική εται-
ρεία που ανέλαβε να εξετάσει 
και να αξιολογήσει όλα τα πε-
ριουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΔ, 
κρίνει ότι μπορεί να προχωρή-
σει κάτι. «Ευελπιστώ, μετά το 
πόρισμα αυτής της εταιρείας, 
να ανοίξει από την αρχή μια 
κουβέντα για το πώς μπορούν 
να αξιοποιηθούν τα ακίνητα 
της Εταιρείας Ακινήτων του 
Δημοσίου…», ανέφερε συγκε-
κριμένα ο κ. Μαυρίδης.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Καμία εξέλιξη για την παρόχθια 
οικοτουριστική μονάδα Καστανεών

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΗ 
Η ΕΚΤΑΣΗ 80 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΑΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ    

Τι αναφέρθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Ορεστιάδας

Η ιδέα της κατασκευής του 
πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη, η οποία εί-
χε αναβιώσει νωρίτερα από τον 
πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρού-
μεν Ράντεφ, έλαβε την υποστή-
ριξη της ρωσικής πετρελαϊκής 
εταιρείας Lukoil, μετά από συ-
ζητήσεις στο συμβούλιο συνερ-
γασίας μεταξύ του διυλιστηρίου 
πετρελαίου της Lukoil και των 
τοπικών αρχών στο Μπουργκάς 
την Τρίτη.

«Η υλοποίηση του πετρελαϊ-
κού έργου από το κράτος ή από 
σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα είναι μια απόφαση 
που θα συμβάλει στη βελτίωση 
της εφοδιαστικής με την αποφυ-
γή των προβληματικών στενών 
(στην Τουρκία)», σχολίασε η εται-
ρεία, όπως αναφέρει το κρατικό 
πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Η Lukoil ισχυρίζεται ότι το έρ-

γο θα μπορούσε να συμβάλει 
στην αντικατάσταση του ρωσι-
κού πετρελαίου που εισάγει σή-
μερα με δεξαμενόπλοια μέσω 
του λιμανιού του Ρόζενετς. Η 
Βουλγαρία έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί ρωσικό πετρέλαιο 
μέχρι το τέλος του 2024. Το έρ-
γο Μπουργκάς-Αλεξανδρούπο-
λη αποτελούσε μέρος του λεγό-
μενου «μεγάλου χτυπήματος» 
των ρωσικών ενεργειακών έρ-
γων στη Βουλγαρία, το οποίο 
περιελάμβανε επίσης το νέο πυ-
ρηνικό εργοστάσιο στο Μπέλε-
νε, τον αγωγό φυσικού αερίου 
South Stream.

Η Βουλγαρία συμφώνησε να 
υλοποιήσει αυτά τα έργα πριν 
από 16 χρόνια, κατά τη διάρ-
κεια της προεδρίας του Γκεόρ-
γκι Παρβάνοφ. Ο αγωγός φυ-
σικού αερίου κατασκευάστηκε, 
αλλά ως συνέχεια του «Turkish 
Stream». Η κυβέρνηση GERB 
του πρώην πρωθυπουργού 
Μπόικο Μπορίσοφ ξεκίνησε το 
έργο του φυσικού αερίου. Ο ΑΗΣ 
Μπέλενε μάλλον δεν θα κατα-
σκευαστεί ποτέ, αλλά οι αντι-

δραστήρες έχουν παραδοθεί και 
εδώ και καιρό υπάρχουν συζη-
τήσεις για τη χρήση τους για μια 
νέα πυρηνική μονάδα στον ΑΗΣ 
Κοζλοντούι. Η Σόφια εγκατέλει-
ψε τον πετρελαιαγωγό Μπουρ-
γκάς-Αλεξανδρούπολη το 2011, 
αλλά η διεθνής εταιρεία του έρ-
γου Trans Balkan Pipeline B.V. 
συνεχίζει να υπάρχει.

Η νέα ιδέα είναι να κατα-
σκευαστεί ο πετρελαιαγωγός ως 
Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς. 
Η Βουλγαρία θέλει να εισάγει 
πετρέλαιο μέσω αυτού από τη 
Μεσόγειο Θάλασσα. Η προη-
γούμενη ιδέα ήταν το ρωσικό 
πετρέλαιο να φτάνει στο ελλη-
νικό λιμάνι μέσω Βουλγαρίας.

Στα τέλη Νοεμβρίου του τρέ-

χοντος έτους, ο Ρούμεν Ράντεφ 
ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια 
του συνεδρίου «Μαύρη Θάλασ-
σα: Εγγύς Ανατολή» ότι θα πρέ-
πει να εξεταστεί η επανέναρξη 
του έργου Μπουργκάς-Αλεξαν-
δρούπολη.

«Αυτή η σχέση προοριζόταν 
για το ρωσικό πετρέλαιο, αλ-
λά τώρα πρέπει να σκεφτούμε 

το αντίθετο», δήλωσε τότε. «Τα 
δεξαμενόπλοια με τα οποία συ-
νεργάζεται το διυλιστήριο της 
Lukoil NeD ohim δεν θα υπάρ-
χουν (μετά το 2024) και θα πρέ-
πει να περιμένουμε 30 ημέρες 
για τα μεγάλα δεξαμενόπλοια 
και να πληρώνουμε υψηλά τέλη 
αν έρχονται μέσω της Μεσογεί-
ου», πρόσθεσε τότε.

Η Lukoil NeD ohim Burgas 
ανακοίνωσε ότι το έργο αυτό θα 
μπορούσε να εξελιχθεί σε πετρε-
λαϊκό κόμβο της «Μαύρης Θά-
λασσας», ο οποίος θα αυξήσει 
το ρόλο της Βουλγαρίας στην 
ενεργειακή ασφάλεια της περι-
οχής. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση 
ασκεί επί του παρόντος πιέσεις 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε 
η Lukoil να συνεχίσει να εξάγει 
πετρελαιοειδή ρωσικής παρα-
γωγής από τη Βουλγαρία. Μέχρι 
το τέλος του 2024, η Βουλγα-
ρία θα παραμείνει εξαιρούμενη 
από το εμπάργκο της ΕΕ που 
απαγορεύει σήμερα τις εισαγω-
γές ρωσικού αργού πετρελαίου 
μέσω θαλάσσης.
πηγή: euractiv

Αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη: 
Επιστρέφει στο προσκήνιο
Υποστήριξη από τη 
ρωσική πετρελαϊκή 
εταιρεία Lukoil

Συνελήφθη απογευματινές ώρες την 
18-12-2022, στο Συνοριακό Σημείο Διέ-
λευσης Κήπων Έβρου από αστυνομικούς 

του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κή-
πων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξαν-
δρούπολης, ένας αλλοδαπός, ο οποίος δι-
ώκεται με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης 
των Αρχών της Γερμανίας για απάτη μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συγκεκριμένα, 
ο δράστης μετέβη στο παραπάνω σημείο 

προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο 
στη χώρα μας, όπου κατά τον έλεγχο δι-
απιστώθηκε ότι σε βάρος του έχει εκδοθεί 
το παραπάνω Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλ-
ληψης. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τελωνείο Κήπων: Σύλληψη αλλοδαπού 
διωκόμενου για ηλεκτρονική απάτη

Με Ευρωπαϊκό 
Ένταλμα Σύλληψης
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Κάθε χρόνο χιλιάδες νέοι υποψή-
φιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων 
βρίσκονται μπροστά στο τεράστιο δί-
λημμα σχετικά με τις σπουδές που 
πρέπει να επιλέξουν ώστε μελλοντι-
κά να μπορέσουν να βρουν δουλειά 
και να έχουν μια επιτυχημένη επαγ-
γελματική σταδιοδρομία. Όμως πόσο 
εύκολο είναι, ένα παιδί που δεν έχει 
καν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια 
να πάρει μια απόφαση και να είναι 
σίγουρο ότι αυτή είναι και η σωστή 
επιλογή;

Στην ερώτηση αυτή οι ειδικοί απα-
ντούν ότι «δεν είναι καθόλου εύκολο» 
και ότι στις εποχές που ζούμε όπου 
όλα αλλάζουν με τρομερή ταχύτητα 
και μαζί η εξέλιξη των επαγγελμάτων 
και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σε αυτά, τα πραγματικά δύσκολα 
ερωτήματα, απαντά στο ethnos.gr o 
κ. Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός 
και σύμβουλος σταδιοδρομίας, τονί-
ζοντας ότι «υπάρχουν δύο κατηγορίες 
στα επαγγέλματα του μέλλοντος: Αυ-
τά που θα δημιουργηθούν στο μέλλον 
και αυτά που ήδη υπάρχουν αλλά θα 
έχουν περισσότερη ζήτηση στο μέλ-
λον. Υπάρχουν ακόμη τα επαγγέλματα 
που θα έχουν ζήτηση στη χώρα μας, 
υπακούοντας στην τοπική ζήτηση. Τα 
επαγγέλματα που θα δημιουργηθούν 
στο μέλλον είναι τα πιο επικίνδυνα 
στην πρόβλεψη, διότι συνδυάζεται 
η πραγματικότητα με τη φαντασία. 
Εδώ η απάντηση “δεν γνωρίζουμε” 
είναι η πιο ασφαλής».

Όπως τονίζει ο κ. Στρατηγάκης 
«αν πριν 15 χρόνια σας έλεγα ότι ένα 
από τα επαγγέλματα, που θα έχουν 
μεγάλη ανάπτυξη είναι ο δημιουργός 
app, θα με ρωτούσατε τι είναι αυτό 
το app; Πάντα μου άρεσε να διαβάζω 
τις προβλέψεις για τα επαγγέλματα 
του μέλλοντος, αλλά 10 χρόνια με-
τά τη δημοσίευση της κάθε μελέτης».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
κ. Στρατηγάκης, το 2010 δημοσιεύ-
τηκε η μελέτη The shape of jobs to 
come από το www.fastfuture.com. 
Στη μελέτη αναφέρονταν τα επαγ-
γέλματα που θα ξεκινούσαν από το 
2010 μέχρι το 2030. Στη λίστα με τα 

επαγγέλματα που θα ξεκινούσαν μέ-
χρι το 2030 υπάρχουν οι χειρουργοί 
αύξησης μνήμης, οι διαστημικοί πιλό-
τοι, τουριστικοί ξεναγοί στο διάστημα, 
οι κατασκευαστές μελών ανθρωπίνου 
σώματος, η αστυνομία καιρικών αλ-
λαγών, οι προσωπικοί παρουσιαστές 
ειδήσεων, οι χρηματιστές χρόνου και 
άλλοι. Κάποια από τα παραπάνω μπο-
ρεί να δημιουργηθούν, πιθανόν μετά 
το 2030, άλλα μπορεί όχι, κανείς δεν 
μπορεί να είναι σίγουρος. Μπορεί να 
τα διαβάζει κανείς με ενδιαφέρον, 
αλλά δεν είναι λογικό να στηρίξει 
τις επαγγελματικές του αποφάσεις 
σε τέτοιες μελέτες.

Η εισβολή της τεχνολογίας 
σε όλα τα επαγγέλματα και οι 
συνέπειες

Όπως μας εξηγεί ο Σύμβουλος 
Επικοινωνίας κ. Στράτος Στρατηγάκης 
«τα επαγγέλματα που ήδη υπάρχουν, 
αλλάζουν, σύμφωνα με την εξέλιξη 
της κοινωνίας μας, και κάποια από 
αυτά θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση 
ενώ κάποια άλλα θα φθίνουν.

Η τεχνολογία εισβάλει σε όλα τα 
επαγγέλματα και τα αναμορφώνει. 
Οι επαγγελματίες που δεν μπορούν 
να ακολουθήσουν τις εξελίξεις μέ-
νουν άνεργοι. Ο μηχανικός αυτοκι-
νήτων έχει ως ένα από τα εργαλεία 
της δουλειάς του το διαγνωστικό μη-
χάνημα. Αν δεν ξέρει να το χειριστεί 
δεν μπορεί να επισκευάσει κανένα 
αυτοκίνητο.

Ο εκπαιδευτικός έχει ως ένα εργα-
λείο της δουλειάς του τη χρήση υπο-
λογιστή για την επικοινωνία με τους 
μαθητές, αλλά και για το μάθημα. Αν 
δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό 
το εργαλείο δεν θα μπορεί να εργα-
στεί σωστά. Φυσικά το ερώτημα που 
προκύπτει είναι αν τα μηχανήματα θα 
υποκαταστήσουν τους ανθρώπους. Η 
αυτοματοποίηση πόσο θα προχωρή-
σει; Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα 
θα μας δώσει απαντήσεις για το μέλ-
λον κάποιων επαγγελμάτων.

Είναι λογικό ότι εργασίες επα-
ναλαμβανόμενες που δεν απαιτούν 
κρίση και λήψη απόφασης είναι πο-

λύ εύκολο να αντικατασταθούν από 
μηχανήματα. Οι υπάλληλοι στα διό-
δια δε θα έχουν για πολύ καιρό ακό-
μη δουλειά. Η αυτόνομη οδήγηση, 
όμως, έχει πολύ δρόμο ακόμη μπρο-
στά της μέχρι να αναπτυχθεί τόσο όσο 
να καταργήσει τις θέσεις εργασίας 
των επαγγελματιών οδηγών.

Από την άλλη οι εργασίες που 
απαιτούν τη λήψη κάποιας απόφα-
σης, την πρωτοβουλία του εργαζομέ-
νου δε θα αντικατασταθούν γρήγορα 
από μηχανές, όσο και αν οι μηχανές 
μαθαίνουν μέσω της τεχνητής νοη-
μοσύνης. Είναι σαφές ότι ο δάσκα-
λος δεν πρόκειται να αντικατασταθεί 
από κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα. 
Η απομάκρυνση του δασκάλου από 
τους μαθητές του με τον κορονοϊό 
άφησε πολύ μεγάλα μαθησιακά κενά 
στους μαθητές. Ίσως στην εκπαίδευση 
ενηλίκων μπορεί να υποκατασταθεί 
ο εκπαιδευτής από μηχανή.

Οι τρεις τομείς με τις 
περισσότερες θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, 
για να δούμε ποια επαγγέλματα θα 
έχουν αύξηση της απασχόλησης στο 
μέλλον, πρέπει να δούμε ποιες είναι 
οι ανάγκες της κοινωνίας και που θα 
γίνουν οι επενδύσεις.

Οι δυτικές κοινωνίες γερνούν με 
ταχύτατους ρυθμούς. Η χώρα μας 
έχει μείωση πληθυσμού, αφού οι 
θάνατοι είναι περισσότεροι από τις 
γεννήσεις. Ταυτόχρονα αυξήθηκε το 
προσδόκιμο ζωής οι άνθρωποι ζουν 

περισσότερα χρόνια και όσο περισ-
σότεροι φθάνουν σε μεγαλύτερες 
ηλικίες τόσο μεγαλύτερη ανάγκη θα 
υπάρχει για ιατρική φροντίδα. Έτσι 
αναμένεται να χρειαστούν περισσότε-
ροι επαγγελματίες υγείας. Από φρο-
ντιστές, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευ-
τές μέχρι γιατρούς θα χρειαστούμε 
στο μέλλον.

Ο τομέας της υγείας αναμένεται, 
λοιπόν να έχει καλές προοπτικές. Η 
Τεχνολογία γνωρίζει εκρηκτική ανά-
πτυξη, πρωτοφανή για τα ιστορικά 
δεδομένα της ανθρωπότητας. Εμπλέ-
κεται πλέον με όλες τις επιστήμες. 
Από τους αρχαιολόγους μέχρι τους 
μηχανικούς αυτοκινήτων όλοι εργά-
ζονται και με υπολογιστή.

Φυσικά δημιουργεί και δικούς της 
δρόμους, μέσα από τα κινητά τα apps 
και πολλά άλλα πράγματα. Είναι, προ-
φανές λοιπόν, ότι όσοι ασχοληθούν 
με την τεχνολογία έχουν αυξημένες 
ελπίδες να βρουν εργασία. Η ενέρ-
γεια αλλάζει, καθώς υιοθετούνται 
όλο και περισσότερο οι Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και υπάρχει 
η τάση εγκατάλειψης των ορυκτών 
καυσίμων. Η αναμόρφωση του τρό-
που παραγωγής ενέργειας θα φέρει 
νέες θέσεις εργασίας και θα καταρ-
γήσει παλιές. Είδαμε το παράδειγμα 
των λιγνιτικών εργοστασίων παραγω-
γής ρεύματος, που το κλείσιμό τους 
αφήνει χιλιάδες ανέργους. Η αναμόρ-
φωση του τρόπου παραγωγής ενέρ-
γειας αποτελεί ένα υποσύνολο των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν για 

την κλιματική αλλαγή.
Αυτοί οι τρεις τομείς αναμένεται 

να δημιουργήσουν τις περισσότερες 
θέσεις εργασίας στο μέλλον. Σ’ αυ-
τούς, όμως, τους τομείς οι επιχειρή-
σεις που θα δημιουργηθούν θα απα-
σχολούν και άλλους εργαζόμενους, 
που, εκ πρώτης όψεως, δεν είναι προ-
φανής η ύπαρξη τους. Μία εταιρεία 
ΑΠΕ, για παράδειγμα, χρειάζεται νο-
μικό σύμβουλο, λογιστή, οικονομι-
κό διευθυντή, τμήμα μάρκετινγκ και 
πολλά άλλα πέρα από μηχανικούς, 
όπως όλες οι επιχειρήσεις. Κάποιοι 
κάνουν απλοποιήσεις που είναι πο-
λύ επικίνδυνες.

Ένας πατέρας μου είπε ότι τώρα, 
που θα ανακαλυφθούν πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο, θα χρειαστούν μηχα-
νικοί ορυκτών πόρων, οπότε αυτό το 
επάγγελμα θα έχει μεγάλη ζήτηση. 
Τώρα οι βάσεις αυτών των σχολών 
είναι πολύ χαμηλές, οπότε είναι μια 
καλή ευκαιρία για το γιο του. Πιστεύω 
ότι τέτοιες σκέψεις δεν μπορεί να εί-
ναι αιτία επιλογής σπουδών, ακριβώς 
λόγω του απρόβλεπτου της εποχής 
μας. Συνεπώς ένας νέος πρέπει φυ-
σικά να λάβει υπόψη όλα τα παρα-
πάνω αλλά ταυτόχρονα να κάνει και 
τις επιλογές του με βάση «τα θέλω 
του» διότι διαφορετικά δεν θα μπο-
ρέσει να προσαρμοστεί στις ανάγκες 
της μελλοντικής αγοράς εργασίας εάν 
βρίσκεται μέσα σε ένα χώρο που δεν 
τον ευχαριστεί και απλά προσπαθεί 
να επιβιώσει.
ethnos.gr

Πανελλαδικές 2023: 
Tα επαγγέλματα του μέλλοντος 

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

«Εισβολή» της τεχνολογίας σε όλα τα επαγγέλματα  

To Σάββατο (17/12) πραγματοποι-
ήθηκε με επιτυχία Χριστουγεννιάτικη 
Συναυλία με τον τίτλο «Υπόδεξαι Βη-
θλεέμ» στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Πα-
ναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου, 
στην οποία συμμετείχαν η Χορωδία 
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής και 
η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής, 
αμφότερες της Ιεράς Μητροπόλεως, 

με Χοράρχη τον Πρωτοψάλτη του Ιε-
ρού Καθεδρικού Ναού και Καθηγη-
τή της Βυζαντινής Μουσικής Χρήστο 
Κισσούδη. 

Η πρώτη των χορωδιών απέδωσε 
εκκλησιαστικούς ύμνους της εορταστι-
κής αυτής περιόδου και η δεύτερη πα-
ραδοσιακά κάλαντα από διάφορα μέρη 
της Πατρίδας μας. Ο Σεβασμιώτατος 
κλείνοντας την εκδήλωση σημείωσε 
ότι «η γιορτή των Χριστουγέννων εί-
ναι η γιορτή της υπέρβασης, η γιορτή 
της ελπίδας, της αγάπης και της αλ-

ληλεγγύης» και ευχήθηκε «το Άστρο 
της Βηθλεέμ να φωτίζει την πορεία 
όλου του κόσμου κι ενός εκάστου». 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρό-
σωποι των πολιτικών – στρατιωτικών 
Αρχών  όπως επίσης και πλήθος κό-
σμος της ευρύτερης περιοχής του Δι-
δυμοτείχου. Από νωρίς ο κόσμος γέ-
μισε το χώρο του Ναού και απόλαυσε 
την Χριστουγεννιάτικη Συναυλία και 
έμεινε απολύτως ικανοποιημένος από 
την διοργάνωση.

Χριστουγεννιάτικη συναυλία 
στο Διδυμότειχο

Ύμνοι και Κάλαντα 
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 SUDoKU

3 9 7 6 2

4 1 5

9

2 6 8

8 4 7 5 1 2

6 2 5

9

3 1 5

9 5 8 6 4

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)

2 7 9 4 6 1 3 5 8
4 3 6 8 5 7 2 9 1
1 8 5 9 2 3 4 6 7
3 1 2 5 9 4 8 7 6
8 9 4 6 7 2 5 1 3
5 6 7 3 1 8 9 4 2
6 4 3 1 8 9 7 2 5
7 5 8 2 4 6 1 3 9
9 2 1 7 3 5 6 8 4
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 3 7

8 5 2

6 1 8 3

8 1 4

9 6 2 4

5 8 6

2 9 1 8

7 9 4

8 5 9

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

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια διαγωνιζόμενη στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος 
θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έχει φτάσει στην 
τελευταία ερώτηση. Αν απαντήσει σωστά, κερδίζει 
150.000 ευρώ. Αν απαντήσει λάθος, κερδίζει μόνο 
25.000€. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ερώτηση δεν 
ήταν εύκολη υπόθεση:

«Ποιο από τα παρακάτω είδη πουλιών δε χτίζει 
μόνο του τη φωλιά του, αλλά χρησιμοποιεί τις φω-
λιές άλλων πουλιών;» Οι πιθανές απαντήσεις ήταν:

Α) ο αετός;
Β) το αγριοπερίστερο;
Γ) ο κούκος;
Δ) το χελιδόνι;
Η γυναίκα βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Δεν ήξε-

ρε την απάντηση. Και ήταν σε ακόμα πιο δύσκολη 
θέση γιατί είχε εξαντλήσει 2 από τις 3 βοήθειες. Το 
μόνο που της απέμενε ήταν να τηλεφωνήσει μια 
φίλη. Η γυναίκα, όμως, απευχόταν τη χρήση αυτής 
της βοήθειας, γνωρίζοντας πως   η μοναδική φίλη 
της που θα βρισκόταν σπίτι εκείνη την ώρα ήταν 
ξανθιά. Αλλά η διαγωνιζόμενη δεν άλλη λύση. Τη-
λεφώνησε στη φίλη της και της διάβασε την ερώ-
τηση και τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις.

Χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό, η ξανθιά 
απαντάει:

-Α, αυτό είναι πανεύκολο. Η σωστή απάντηση 
είναι το Γ: Ο κούκος…

Η ξανθιά είχε απαντήσει με τόση σιγουριά, που 
η διαγωνιζόμενη δε μπορούσε παρά να την εμπι-
στευτεί.

Σταυρώνοντας τα δάχτυλά της, η διαγωνιζό-
μενη λέει:

-Το Γ, ο κούκος».
Η απάντηση ήταν σωστή και η γυναίκα ήταν 

εκατομμυριούχος! Είχε κερδίσει 150.000 ευρώ.
Τρεις μέρες αργότερα, η νικήτρια του διαγω-

νισμού διοργανώνει ένα πάρτι για οικογένεια και 
φίλους, συμπεριλαμβανομένου της ξανθιάς που τη 
βοήθησε να κερδίσει.

-Ρε Νατάσα, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω-, 
λέει η νικήτρια. «Χάρη σ’ εσένα, είμαι εκατομμυρι-
ούχος. Και ξέρεις κάτι;  Ήταν η ταχύτητα και  σιγου-
ριά με την οποία απάντησες την ερώτηση που με 
έπεισε να επιλέξω το Γ. Παρεμπιπτόντως… πως και 
γνώριζες τη σωστή απάντηση;»

Χα, έλα τώρα καλέ μου –  της λέει η ξανθιά.  – 
Όλοι γνωρίζουν πως οι κούκοι δε χτίζουν φωλιές. 
Ζουν σε ρολόγια…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Ειρήνη…: διάσημη Ελληνίδα ηθοποιός.
4. Θαμνώδες φυτό.
10. Απότομος νευρικός κλονισμός.
13. Ζαν Ζακ…: σκηνοθέτης.
14. Τιποτένιος, πρόστυχος.
15. Λεπτεπίλεπτα, αιθέρια.
16. Θεός της αρχαίας Αιγύπτου.
17. Ινδικό μουσικό όργανο.
18. Άρθουρ…: Αμερικανός λογοτέχνης.
19. Κάμποσα, μπόλικα.
21. Αρχή… απάτης.
23. Κάνω κάτι κομμάτια.
24. Κόμπος στο πλέξιμο.
25. Τέτοιος ιστός το πρωραίο κατάρτι.
27. Αστικός Κώδικας.
28. Ακαθόριστος θόρυβος.
29. Αποδημητικό πτηνό.
30. Ανέπαφη, ανέγγιχτη.
31. Πάει με το… Άντζελες.
32. Παλιός, Ιταλός πολιτικός.
33. Μικρό ομοίωμα αυτοκινήτου.
34. Δηλώνει προτροπή.
35. Περίφημο το φαράγγι της.
36. Ο τελευταίος (μτφ.).
37. Είναι τα σύμφωνα "π" και "θ".
38. Βρίσκονται στα… Χανιά.
39. Λεχ…: Πολωνός πολιτικός.
40. Ξένη… αγία.
43. Αφού, επειδή.
45. Πόλη της Γερμανίας.
46. Αγάπησε κι αυτός την Κλεοπάτρα.
48. Ομόηχα φωνήεντα.
49. Η χώρα του γιου του Ήλιου Αιήτη.

-- Συστατικά --
• 1 γαλοπούλα Αμερικάνικη, με θερμόμετρο ή ένα 

κοτόπουλο αν δεν θέλετε γαλοπούλα
• Λίγες πατάτες
• Κεφαλοτύρι, σε κομματάκια
• Μουστάρδα
• Αλάτι
• Πιπέρι
• Λεμόνι
• Ελαιόλαδο

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, παίρνουμε τη γαλοπούλα, την αφήνουμε να 

ξεπαγώσει και την πλένουμε καλά.
• Την αλατοπιπερώνουμε και της βάζουμε στην κοι-

λιά αλατάκι, πιπεράκι, κομμάτια κεφαλοτύρι και λί-
γη μουστάρδα.

• Έπειτα, την ψήνουμε σε μέτριο φούρνο σε ταψί ή 
γάστρα, βάζοντας ελαιόλαδο, λεμόνι και νεράκι, για 
1 ώρα περίπου.

• Έπειτα, προσθέτουμε τις πατάτες γύρω γύρω από 
το πουλερικό και ψήνουμε το φαγητό για μια ώρα 
περίπου.

• Η γαλοπούλα μας είναι έτοιμη, όταν το θερμόμετρο 
βγει από το κρέας τελείως και οι πατάτες τρυπιού-

νται εύκολα με ένα πηρούνι.
• Καλή όρεξη!

--Συμβουλές--
• Για έξτρα νοστιμιά, μπορούμε να προσθέσουμε 

και λίγο δενδρολίβανο στη γαλοπούλα.
• Αν δεν είστε οπαδοί της γαλοπούλας, μπορεί-

τε εύκολα να την αντικαταστήσετε με ένα με-
γάλο κοτόπουλο. Το αποτέλεσμα θα είναι εξί-
σου γευστικό!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Γιορτινή γαλοπούλα με πατάτες

Κάθετα
1. Οικόπεδα που… διαφημίζονται.
2. Άβαθος, ρηχός.
3. Κεντρικά στο… έπος.
4. Η γριά έχει το… ζουμί.
5. Μωρού… βόλτα.
6. Αργά (επίρρ.).
7. Γράμματα από τον… παππού.
8. Σπαθί… των αρχαίων.
9. Βουβή… ρήση.
10. Κλέβω ιερά πράγματα.
11. Επιφώνημα… ταυρομαχιών.
12. Θύμιος…: ηθοποιός.
14. Άζυμο ψωμί.
15. Ήρωας της "Ιλιάδας".
17. Προσωπική αντωνυμία β' προσώπου.
18. Ανάστημα ανθρώπου.
20. Είδος φούστας.
22. Συμβουλή, νουθεσία.
23. Είδος δίσκου ή ταψιού.
25. Λόγια… για ν' αγαπιόμαστε.
26. Τμήμα της Τροχαίας (αρχικά).
27. Εννοείται και ο πρώιμος.
29. Σβηστήρι, γομολάστιχα.
30. Γυαλιστερό ύφασμα (ξ.λ.).
32. Σάμπως (επίρρ.).
33. Προκαλείται από στενά παπούτσια.
35. Ντροπαλός τη… χρειάζεται.
36. Παλιός στρατιωτικός τίτλος στην Τουρ-
κία.
37. Μία… Βίσση.
39. Τροφή σαρκοβόρων ζώων.
41. Αρχικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
42. Οργανισμός που αναλαμβάνει την ανέλ-
κυση ναυαγίων (αρχικά).



Η ΓΝΩΜΗ 
 20   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2022 13

Με τους Ατρόμητο Άβαντα και Ακρίτα Ορμενίου στην 
κορυφή της βαθμολογίας σε Νότο & Βορρά, ολοκλη-
ρώθηκε για το 2022 η δράση στην Β’ κατηγορία της 
ΕΠΣ Έβρου.

Ο Άβαντας πέρασε δύσκολα από την έδρα 
της Μάκρης και το Ορμένιο επικράτησε εκτός 
έδρας της Αναγέννησης Λαβάρων. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στο Νότιο όμιλο πλέον 
συμμετέχουν 11 ομάδες, καθώς η Ομό-
νοια Λυκόφης μετά την συμπλήρωση τρι-
ών αγώνων στους οποίους δεν κατέβηκε, 
αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Από εδώ 
και στο εξής όποια ομάδα βάσει προγράμμα-
τος θα την αντιμετώπιζε, θα παίρνει 3 βαθμούς 
άνευ αγώνα.

Β’ ΕΠΣ Έβρου
Νότιος Όμιλος – 7η αγωνιστική

Σάββατο 17/12
ΑΟ Δόξα Τυχερού – Ακρίτας Δαδιάς 2-1
ΑΕ Ν. Χηλής – Αλεξανδρούπολη Β’ 2-0

Μάκρη – Ατρόμητος Άβαντα 2-3
Δορίσκος – Καππαδοκία 2-4

Ποντιακός – Νίκη Άνθειας 3-0
Ομόνοια Λυκόφης – Φουρτούνα 0-3 
α.α.

Βόρειος Όμιλος – 8η αγωνιστική
Αναγέννηση Λαβάρων – Ακρίτας Ορ-

μενίου 0-2
Ρίζια – Ορφέας Σοφικού 1-1

Ηρακλής Σαγήνης – Ομόνοια Φυλακίου 4-0
Αετός Λεπτής – Δόξα Ορεστιάδας 1-1
Ασπίδα Θουρίου – Ρούσσα 0-4
Ένωση Οινόης – Ατρόμητος Ασπρονερίου 6-1
Ρεπό: Διγενής Ακρίτας Σάκκου

 Πρωταθλητές χειμώνα Άβαντας & Ορμένιο!  

Ολοκληρώθηκε ο 
πρώτος γύρος στην 
Α΄κατηγορία της 

ΕΠΣ Έβρου 

Τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα κατέκτη-
σε ο Ορέστης Ορεστιάδας, που ολοκλήρωσε τον πρώτο 
γύρο του πρωταθλήματος στην κορυφή της βαθμολο-
γίας, όντας μάλιστα αήττητος με 8 νίκες και 1 ισοπα-
λία. Στο τελευταίο του ματς για το 2022 επικράτησε 
άνετα της Μαΐστρου, οι Φέρες κέρδισαν το Νεοχώρι, 
ενώ Διδυμότειχο και Ιπποκράτης αναδείχθηκαν ισόπα-
λοι σε ματς με πολύ βροχή και λάσπη στο Ελληνοχώρι.

Α’ ΕΠΣ Έβρου – 9η αγωνιστική
Άρδας Καστανεών – Νίκη Απαλού 2-1 (40' Αρα-

μπατζής, 70' Ντινούδης – 50' Χάμος)
Έβρος Σουφλίου – Εθνικός Αλεξ/πολης 5-3 (37', 

58',  60', 85' Λαζίδης, 70' Πούλιος – 5' Παπαδάκης, 
12' Κυριζάκης, 72' αυτογκόλ)

Κόκκινη κάρτα: 80' Σαράντης (Εθνικός)
Θράκη Φερών – Νεοχώρι 3-0 (7' Βερανούδης, 23' 

& 26' Παντελίδης)
Ορέστης Ορεστιάδας – Μαΐστρος 7-0 (Σταματό-

πουλος, 2 Λαζαρίδης, Πετρόπουλος, Σιτσμαλίδης, 2 
Τζελέπης)

ΑΕ Διδυμοτείχου – Ιπποκράτης 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Ορέστης Ορεστιάδας 25 (34-2)
2. Ιπποκράτης 20 (16-10)
3. Θράκη Φερών 17 (23-9)
4. ΑΕ Διδυμοτείχου 13 (15-11)
5. Εθνικός Αλεξ/πολης 11 (22-21)
6. Μαΐστρος 9 (11-22)
7. Έβρος Σουφλίου 9 (11-14)
8. Άρδας Καστανεών 7 (9-22)
9. Νίκη Απαλού 7 (8-18)
10. ΑΟ Νεοχωρίου 6 (8-20)

Πρωταθλητής χειμώνα 
ο Ορέστης Ορεστιάδας

Sports
«Ένα βόλεϊ που πραγματικά χαίρεσαι να είσαι κομμάτι του. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Εθνικού 

Αλ για την κατάκτηση της 1ης θέσης στο Πρωτάθλημα Εφήβων ΑΜΘ. Πολλά συγχαρητήρια 
αξίζουν και στους αθλητές μου, που παρά τον περιορισμένο χρόνο που έχουν για προπονήσεις, 

κατάφεραν να προκριθούν στην προημιτελική φάση του Πανελληνίου» 
Δημήτρης Βλασακίδης, προπονητής Α.Ο.Ορεστιάδας

Αποτελέσματα 
& βαθμολογίες Β’ 

ΕΠΣ Έβρου

Ακόμη ένα πρωτάθλημα 
Εφήβων στην Ενωση Σωμα-
τείων Πετοσφαίρισης Θράκης 
Ανατ. Μακεδονίας κατέκτησε 
ο Εθνικός.

Η ομάδα της Αλεξανδρού-
πολης στον τελικό που διεξή-
χθη το απόγευμα της Κυρια-
κής στο κλειστό γυμναστήριο 
Μιχάλης Παρασκευόπουλος, 
επικράτησε 3-0 σετ του ΑΟ 

Ορεστιάδας.
Ο Εθνικός ήταν ανώτερος 

και στα τρία σετ και κέρδισε 
σχετικά άνετα την αξιόμαχη 
ομάδα του Α.Ο Ορεστιάδας 
με 3-0 σετ , ολοκληρώνοντας 
το πρωτάθλημα αήττητος και 
χωρίς να χάσει σετ !!

Η σύνθεση των πρωταθλη-
τών: ΕΘΝΙΚΌΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ: (Ιωαν.Καραπιπέρης) 

Κοντοστάθης, Λομπούτης, Σου-
σουρίδης, Κεσκίνης, Μπατίλης, 
Παπάζογλου, Γκοτσίδης(Λ), Σα-
λαμπάσης, έπαιξαν και οι : Κα-
λαϊτζής, Μιλπάνης, Περιστέρης, 
Αμαξόπουλος, Ηλιάδης, Γεωρ-
γουλάκης.

Αμφότερες οι ομάδες του 
Έβρου θα εκπροσωπήσουν την 
ΕΣΠΕΘΡ στο Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα.

Υποψήφιος αθλητής με 
αναπηρία της χρονιάς στα 
βραβεία του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου 
θα είναι φέτος ο Δημοσθένης 
Μιχαλεντζάκης.

Ο Εβρίτης Παραολυμπιονί-
κης θα διεκδικήσει τον τίτλο 
του κορυφαίου για το 2022 
στην συγκεκριμένη κατηγορία, 
μαζί με τους Παύλο Λιότσο και 
Αντώνη Τσαπατάκη.

Ο Μιχαλεντζάκης με προ-
πονητή τον Τάσο Καλλιτσά-
ρη, αναδείχθηκε Παγκόσμιος 
Πρωταθλητής με το χρυσό με-
τάλλιο που κέρδισε στην Πορ-
τογαλία.

Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα της ψηφοφορίας:

• ΛΙΟΤΣΟΣ Παύλος 
(Ταεκβοντό Κωφών)

• ΜΙΧΑΛΕΤΖΑΚΗΣ 
Δημοσθένης (Κολύμ-
βηση)

• ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ Αντώ-
νης (Κολύμβηση)

4. ΔΗΜΟΥ Κωνσταντί-
νος (Άρση Βαρών σε Πάγκο): 
177, 5. ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ Πα-
σχάλης (Άρση Βαρών σε Πά-
γκο): 164, 6. ΧΙΩΝΗΣ Πανα-

γιώτης (Ποδηλασία Κωφών): 
51, 7. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ Θανά-
σης(ΓΚΟΛΜΠΟΛ): 36, 8. ΙΩ-
ΣΗΦΙΔΗΣ Νικόλαος (Ελληνο-
ρωμαϊκή Πάλη Κωφών): 23, 9. 
ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ Δημήτριος 
(Άρση Βαρών σε Πάγκο):23, 
10. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Δημήτρι-

ος(Κολύμβηση):19, 11. ΠΑ-
ΠΑΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος (Ελλη-
νορωμαϊκή Πάλη Κωφών):16, 
12. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 
(Χιονοσανίδα):10, 13 . ΜΠΑ-
ΟΣ Αναστάσιος(Άρση Βαρών 
σε Πάγκο):4

Υποψήφιος για κορυφαίος της χρονιάς 
στα βραβεία του ΠΣΑΤ ο Μιχαλεντζάκης!

Πρωταθλητής Εφήβων βόλεϊ στην ΑΜΘ 
ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης

Υποψήφιος 
αθλητής με αναπηρία 

της χρονιάς στα βραβεία 
του Πανελλήνιου 

Συνδέσμου Αθλητικού 
Τύπου

Εθνικός 
και ΑΟΟ θα 

εκπροσωπήσουν 
την ΕΣΠΕΘΡ 
στο Πανελλήνιο 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

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

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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3 τρόποι για να κάνετε 
το μικροσκοπικό σας 
διαμέρισμα να φαίνεται 
ευρύχωρο

Δημιουργήστε κρυφούς χώρους 
αποθήκευσης

Αν δεν έχετε αποθηκευτικούς χώρους 
καιρός να τους δημιουργήστε τους από 
το μηδέν. Πάρτε ένα κρεβάτι με ψηλά 
πόδια και αποθηκεύστε διάφορα πράγ-
ματα από κάτω. Ψάξτε για περιοχές 
όπου μπορούν να χρησιμεύσουν για 
αποθήκευση – αν τα ντουλάπια της κου-
ζίνας σας μπορούν να επεκταθούν μέχρι 
το ταβάνι, τότε κάντε το. Γενικά ψάξτε 
όλους τους χώρους που μπορείτε να 
τους εκμεταλλευτείτε για αποθήκευση, 
αλλά δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Χωρίστε τον χώρο σε ζώνες
Αν το διαμέρισμά σας είναι στού-

ντιο χωρίστε το σε ζώνες και γίνετε 

δημιουργικοί ώστε να εκμεταλλευτείτε 
στο έπακρο τους χώρους. Διαχωρίστε 
οπωσδήποτε τον χώρο που κάνετε δι-
άφορες δραστηριότητες από τον χώρο 
που κοιμάστε χρησιμοποιώντας ένα δια-
χωριστικό χώρου, μια κουρτίνα ή απλώς 
χαλιά. Οι ζώνες αυτές ξεγελούν το μάτι 
και θα κάνουν τον χώρο σας να φαίνε-
ται πιο ευρύχωρος.

Κάνετε συχνά εκκαθαρίσεις
Οτιδήποτε που δεν είναι απαραίτητο 

(ακόμα κι αν είναι απλώς ένα ρούχο) και 
που δεν έχετε χρησιμοποιήσει για πά-
νω από ένα χρόνο ξεφορτωθείτε το. Αν, 
για παράδειγμα, δεν έχετε χρησιμοποι-
ήσει για ένα χρόνο τη σιδερώστρα σας 
αυτό σημαίνει πως δεν την χρειάζεστε. 
Αν δεν κάνετε πάρτι δεν χρειάζεται να 
έχετε 12 ποτήρια κρασιού. Αν δεν πά-
τε ποτέ στη θάλασσα δεν χρειάζεστε τις 
πετσέτες θαλάσσης να πιάνουν χώρο 
στην ντουλάπα σας. Αν διαπιστώσετε 
ότι έχετε οτιδήποτε που δεν χρησιμο-
ποιείτε πραγματικά, απλώς απομακρύ-
νετέ το από τον χώρο σας.

 15

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα 
Ανθρώπινης Αλληλεγγύης

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:05 - 11:30 - 20:50
ΤΡΙΤΗ: 08:05 - 11:30 - 20:50 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  11:30 - 20:50
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 11:30 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05 -11:30 - 20:50
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 20:50 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:06:15-09:50- 19:15
ΤΡΙΤΗ:  06:15 - 09:50 - 19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 19:15
ΠΕΜΠΤΗ: 06:15 - 09:50 - 19:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 09:50 - 19:15

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:15 -09:50 - 19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 19:15

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΤΡΙΤΗ: 08:45 - 20:15 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:45 - 16:05 - 21:40
ΠΕΜΠΤΗ: 08:45 - 16:35 - 21:40
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:45-15:05- 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Φραντζίδης Λ. Δημοκρατίας 217 
✆2551028164

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μαρασλής Απόστολος Κωνσταντινουπόλε-
ως 225 ✆2552029174

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

Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία *

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, την σημερινή ημέρα, κάνε 
οπωσδήποτε την ενδοσκόπηση σου, αρ-
πάζοντας την ευκαιρία, να ανανεωθείς 
ψυχολογικά και συναισθηματικά! Κρυφοί 
εχθροί και αντίπαλοι, κατατροπώνονται!  
      
ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα φίλε Ταύρε, είναι η ιδανική ημέρα 
να επικεντρώσεις το ενδιαφέρον σου στις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και επαφές 
και κυρίως όσον αφορά την βελτίωση 
και την εξομάλυνση τους!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, την σημερινή ημέρα, η κα-
θημερινότητα σου θα επικεντρώσει το 
ενδιαφέρον σου και την σκέψη σου κι 
αυτό εξαιτίας των απανωτών υποχρε-
ώσεων που θα έρθουν και ζητούν άμε-
ση διεκπεραίωση!  Οι λεπτομέρειες είναι 
σημαντικές σήμερα, γι'αυτό φρόντισε 
να τις επιμεληθείς και να τις τακτοποιή-
σεις πλήρως!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα είναι μία υπέροχη ημέρα φίλε 
Καρκίνε! Έχεις πολλές ευκαιρίες να προ-
βάλλεις την λαμπερή προσωπικότητα 
σου, την δημιουργικότητα σου και τα 
ταλέντα σου! Αν περιορίσεις έπαρση και 
τάση για υπερβολική επίδειξη, η ημέρα 
θα είναι άψογη!   

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, ήρθε η στιγμή να ωρι-
μάσεις, να συνετιστείς και να επικεντρω-
θείς, στον τομέα του σπιτιού και της οι-
κογένειας, ώστε να διορθώσεις παλαιά 
προβλήματα! Θα έχεις την ευκαιρία σή-
μερα, να βελτιώσεις και να εξομαλύνεις 
συγγενικές σχέσεις!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, είναι μία ευχάρι-
στη ημέρα, γεμάτη συναντήσεις, συζητή-
σεις και κοινωνικές επαφές! Επίσης την 
σημερινή ημέρα, θα απολαύσεις πολ-
λές χαρμόσυνες ειδήσεις και ψυχαγω-
γικές εξόδους!    

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα προστατεύεις με όλες 
σου τις δυνάμεις, τα κεκτημένα σου και 
τις αξίες σου. Κάποιες νέες συνθήκες και 
συγκυρίες, που θα χρειαστεί να αντιμε-
τωπίσεις σήμερα, θα σου δώσουν την 
δυνατότητα, όλες οι προσπάθειες σου 
να πιάσουν τόπο! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα με την Σελήνη 
στο δικό σου ζώδιο, θα έχεις σαφώς πε-
ρισσότερη αυτοπεποίθηση, ενέργεια και 
χαρμόσυνη διάθεση! Κατάλληλη ημέρα 
για να πάρεις πρωτοβουλίες και για να 
κάνεις νέα συναρπαστικά ξεκινήματα!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα προτίμησε να 
δρας και να κινείσαι παρασκηνιακά! Αρ-
γά ή γρήγορα, θα διαπιστώσεις πως με 
τον τρόπο αυτό, πετυχαίνεις πιο εύκολα 
τους στόχους σου, υλοποιείς σχέδια και 
ιδέες και εκπληρώνεις πιο γρήγορα τα 
όνειρα σου! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, ήρθε η ώρα, να επικε-
ντρωθείς στον φιλικό τομέα και να κάνεις 
τις αναγκαίες δράσεις και κινήσεις, ώστε 
να τον βελτιώσεις με ποικίλους τρόπους! 
Θα βρεις μαζί με τους φίλους σου λύσεις 
και επιπλέον, θα σε βοηθήσουν να πά-
ρεις σωστές αποφάσεις και να πετύχεις 
μεγαλεπήβολους στόχους και σκοπούς!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το ενδιαφέρον σου σήμερα, φίλε Υδρο-
χόε, επικεντρώνεται σε ζητήματα που 
αφορούν την κοινωνική σου εικόνα, το 
κύρος σου και την καλή σου φήμη! Αξι-
ολογείς διαφορετικά πλέον τις διαπρο-
σωπικές σου σχέσεις και τις βλέπεις πιο 
σοβαρά από πριν!   

ΙΧΘΥΕΣ
Είσαι αποφασισμένος σήμερα αγαπη-
τέ Ιχθύ, να κάνεις αλλαγές, να καλοπε-
ράσεις και να επιλέξεις την περιπέτεια! 
Έχεις βαθιά την ανάγκη να διευρύνεις 
τους ορίζοντες σου και να κάνεις τελείως 
διαφορετικά πράγματα απ’ότι συνήθως! 
Επιπλέον, υλοποιείς μεγαλεπήβολα σχέ-
δια, εκπληρώνεις όνειρα και πετυχαίνεις 
υψηλούς στόχους! 

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος όρο-
φος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέροχη θέα 
το θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από την κε-
ντρική πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 2010 , κα-
τάλληλη για παραθεριστική κατοικία ή και για 
εκμετάλλευση. Αποτελείται από δύο υπνο-
δωμάτια , σαλόνι, κουζίνα και 2 μπάνια. Το 
συνολικό του εμβαδόν είναι 74 τ.μ.
Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα 
κτιρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέ-
φωνα 6978021200  & 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Στη χαρτογράφηση του 
Market Pass του μέτρου δηλα-
δή που θα ισχύσει από τον Φε-
βρουάριο 2023 και για έξι μήνες 
(έως τον Ιούλιο 2023) και προ-
βλέπει ενίσχυση ύψους 10% επί 
των αγορών νοικοκυριών που 
πληρούν τα κριτήρια ένταξης, σε 
σουπερμάρκετ και άλλες επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στο λιανικό εμπόριο τροφίμων 
(φούρνους, μίνι-μάρκετ, οπωρο-
πωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπω-
λεία, γαλακτοπωλεία κτλ) προ-
χωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως διευκρινίζεται:
-Η ενίσχυση ανέρχεται σε 

10% επί του ύψους των αγο-
ρών ειδών κάθε είδους από τα 
καταστήματα που δραστηριοποι-
ούνται στο λιανικό εμπόριο τρο-
φίμων και έως τα ακόλουθα όρια 
που διαμορφώνονται ανάλογα 
με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

- Η ενίσχυση δίνεται σε επίπε-
δο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοι-
κοκυριού λαμβάνονται οι σύζυγοι 
ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, 
τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα 
λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα 
φιλοξενούμενα μέλη.

- Το μηνιαίο όριο αγορών ανά 
νοικοκυριό επί του οποίου λαμ-
βάνει την ενίσχυση 10% ανέρ-
χεται σε 220 ευρώ για το μονο-
μελές νοικοκυριό, αυξανόμενο 
κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέ-
ον μέλος του νοικοκυριού και 
έως 1000 ευρώ αγορές.

Δείτε παραδείγματα
• Μονομελές νοικοκυριό: 220 

ευρώ μηνιαίες αγορές, 22 ευρώ 
μηναία ενίσχυση

• Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 
ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ 
μηναία ενίσχυση

• Μονογονεϊκή οικογένεια με 
ένα εξαρτώμενο τέκνο: 320 ευ-
ρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ 
μηναία ενίσχυση

• Μονογονεϊκή οικογένεια με 
δύο εξαρτώμενα τέκνα: 420 ευ-
ρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ 
μηναία ενίσχυση

• Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο 
τέκνο: 420 ευρώ μηνιαίες αγο-
ρές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση

• Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα 
τέκνα: 520 ευρώ μηνιαίες αγο-
ρές, 52 ευρώ μηναία ενίσχυση

• Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα 
τέκνα: 620 ευρώ μηνιαίες αγο-
ρές, 62 ευρώ μηναία ενίσχυση

• Ζευγάρι με τέσσερα εξαρ-
τώμενα τέκνα: 720 ευρώ μηνι-
αίες αγορές, 72 ευρώ μηναία 
ενίσχυση

Σημειώνεται ότι τα χρήματα 
αυτά πιστώνονται μηνιαίως σε 
ψηφιακή χρεωστική κάρτα που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο-
κλειστικά σε καταστήματα λιανι-

κού εμπορίου τροφίμων. Σε περί-
πτωση που ο δικαιούχος επιλέξει 
κατάθεση σε τραπεζικό λογαρια-
σμό τα ποσά καταβάλλονται ανά 
τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυ-
σης ανέρχεται στο 80%.

Δικαιούχοι και κριτήρια 
ένταξης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης εί-
ναι φυσικά πρόσωπα άγαμα ή 
έγγαμα ή σε κατάσταση χηρεί-
ας ή πρόσωπα που έχουν συνά-
ψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν 
διαστάσει ή διαζευγμένα. Ειδικά, 
για τους έγγαμους ή τα πρόσω-
πα που έχουν συνάψει σύμφω-
νο συμβίωσης, δικαιούχος εί-
ναι ο υπόχρεος σε υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδή-
ματος κατά το άρθρο 67 του ν. 
4172/2013 ή ένας εκ των δύο 
σε περίπτωση υποβολής χωρι-
στής δήλωσης.

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιού-
νται της ενίσχυσης, εφόσον πλη-
ρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογε-
νειακό εισόδημά τους, ανεξάρ-
τητα από την πηγή προέλευσής 
του, πραγματικό και τεκμαρτό, 
ανέρχεται έως 16.000 ευρώ 
για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο 
σε κατάσταση χηρείας ή εν δια-
στάσει και 24.000 ευρώ για έγ-
γαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους 
ή τα μέρη του συμφώνου συμ-
βίωσης που υποβάλλουν ξεχω-
ριστή φορολογική δήλωση βά-
σει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ 
της παρ. 4 του άρθρου 67 του 
ν.4172/2013 (δικαστική συμπα-
ράσταση ή πτώχευση), ή τους έγ-
γαμους που υποβάλλουν φορο-
λογική δήλωση βάσει της περ. β 
της παρ. 4 του άρθρου 67 του 
ν.4172/2013 ή τα φυσικά πρό-
σωπα που έχουν συνάψει σύμ-
φωνο συμβίωσης και έχουν υπο-
βάλει κοινή φορολογική δήλωση 
χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξά-
νεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε 
εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρ-
τώμενο μέλος και φιλοξενούμενο 
μέλος του νοικοκυριού. Ομοίως, 
για τη μονογονεϊκή οικογένεια το 
ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 
24.000 ευρώ, το οποίο προσαυ-
ξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κά-
θε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρ-
τώμενο μέλος και φιλοξενούμενο 
μέλος μετά το πρώτο. Στο ετήσιο 
συνολικό οικογενειακό εισόδη-
μα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το 
οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται 
από το φόρο εισοδήματος.

Για τον προσδιορισμό της οι-
κογενειακής κατάστασης, του 
αριθμού των εξαρτώμενων τέ-
κνων, άλλων εξαρτώμενων με-
λών και φιλοξενούμενων μελών, 
καθώς και των εισοδηματικών 
κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα 
δεδομένα της Δήλωσης Φορο-

λογίας Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων, του φορολογικού 
έτους 2021, όπως έχει διαμορ-
φωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2022. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη 
συμφώνου συμβίωσης υποβάλ-
λουν χωριστή δήλωση λαμβάνε-
ται ο μεγαλύτερος εκ του αριθ-
μού τέκνων που έχει δηλωθεί σε 
μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Η συνολική αξία της ακίνη-
της περιουσίας, όπως αυτή προ-
κύπτει από την πράξη διοικητι-
κού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του 
έτους 2022, υπόχρεου, συζύ-
γου ή μέρους συμφώνου συμ-
βίωσης και εξαρτώμενων, κατά 
τον ν. 4172/2013, τέκνων, που 
αναγράφονται στη δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήματος του φο-
ρολογικού έτους 2021, να μην 
υπερβαίνει το ποσό των 250.000 
ευρώ για τους άγαμους, τους 
υπόχρεους σε κατάσταση χηρεί-
ας ή εν διαστάσει και το ποσό 
των 400.000 ευρώ για τους έγ-
γαμους ή μέρη συμφώνου συμ-
βίωσης και τις μονογονεϊκές οι-

κογένειες.

Ποιοι εξαιρούνται
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα 

οποία δηλώνονται στη Δήλωση 
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσι-
κών Προσώπων ως εξαρτώμενα 
μέλη του υπόχρεου κατά το άρ-
θρο 11 του ν. 4172/2013.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία δηλώνουν στη Δήλωση 
Φορολογίας Εισοδήματος Φυ-
σικών Προσώπων ότι φιλοξε-
νούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που 
εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς 
διαβίωσης.

δ) Οι φορολογικοί κάτοικοι 
αλλοδαπής.

ε) Τα φυσικά πρόσωπα που 
δεν έχουν υποβάλλει οριστικά 
τη δήλωση φορολογίας εισο-
δήματος φορολογικού έτους 
2021 έως και την 31η Δεκεμ-
βρίου 2022.

Για τον προσδιορισμό των 
εξαιρέσεων αυτών χρησιμοποι-
ούνται τα δεδομένα της δήλωσης 

Φορολογίας Εισοδήματος Φυσι-
κών Προσώπων του φορολογι-
κού έτους 2021, όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί κατά την 31η Δε-
κεμβρίου 2022 και άλλες πηγές.

Διαδικασία χορήγησης και 
χρήσης της ενίσχυσης

Ο δικαιούχος φυσικό πρόσω-
πο (ο υπόχρεος σε υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος ή ένας εκ των δύο συζύγων/
μελών σε περίπτωση υποβολής 
χωριστής δήλωσης) εισέρχεται 
σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα στο gov.gr, με τους κωδικούς 
taxisnet, όπου πιστοποιείται η 
επιλεξιμότητα και πληροφορείται 
το μηνιαίο ύψος της ενίσχυσης.

Στη συνέχεια μπορεί να επι-
λέξει τη χρήση ψηφιακής χρε-
ωστικής κάρτας ή την λήψη της 
ενίσχυσης σε τραπεζικό λογα-
ριασμό. Σε περίπτωση λήψης της 
ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαρια-
σμό λαμβάνει το 80% του ύψους 
της ενίσχυσης, σε τριμηνιαία βά-
ση και μπορεί να κάνει χρήση του 

ποσού όπως επιθυμεί.
Σε περίπτωση χρήσης ψη-

φιακής χρεωστικής κάρτας, το 
πλήρες ποσό της ενίσχυσης πι-
στώνεται σε μηναία βάση και ει-
δικότερα η πρώτη πίστωση πραγ-
ματοποιείται πριν το τέλος του 
Φεβρουαρίου 2023 και στη συ-
νέχεια εντός της πρώτης εβδο-
μάδας κάθε μήνα.

Το πιστωθέν χρηματικό ποσό 
στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα 
μπορεί να χρησιμοποιείται από 
τον δικαιούχο για την πραγματο-
ποίηση αγορών από επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στο το-
μέα του λιανικού εμπορίου τρο-
φίμων και φέρουν, ιδίως, τους 
ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορί-
ας Εμπόρου (Merchant Category 
Codes - MCC):

 To market pass σε 
αριθμούς

• Τα εισοδηματικά κριτήρια 
εκτιμάται ότι τα καλύπτουν το 
83% των νοικοκυριών και τα πε-
ριουσιακά το 95% των νοικο-
κυριών. Δυνητικοί ωφελούμενοι 
εκτιμούνται περί τα 3,2 εκατ. νοι-
κοκυριά (εκ των 4,1 εκατ. νοι-
κοκυριών) με περίπου 8,5 εκατ. 
μέλη (εκ των 10,4 εκατ. πληθυ-
σμού).

• Το μεσοσταθμικό όριο αγο-
ρών εκτιμάται στα περίπου 380 
ευρώ και αφορούν αγορές 
ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ 
μηνιαίως.

• Το δημοσιονομικό κόστος 
για τους έξι μήνες, υπό την υπό-
θεση ότι περίπου τα μισά νοι-
κοκυριά θα επιλέξουν τη χρήση 
χρεωστικής ψηφιακής χρεωστι-
κής κάρτας ανέρχεται σε περίπου 
650 εκατ. ευρώ.

• Το σύνολο του κόστους θα 
καλυφθεί από τo αποθεματικό 
του Προϋπολογισμού για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής 
κρίσης.
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Market Pass: Όσα πρέπει να 
ξέρετε μέσω  ερωταπαντήσεων

ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023 ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΙ 
ΜΗΝΕΣ     

Παραδείγματα με ποσά

Τα εισοδηματικά όρια για τη λήψη της 
ενίσχυσης πώς διαφέρουν ανάλογα με τη 
σύνθεση του νοικοκυριού;

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά όπου το 
ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά 
τους ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για το 
μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για 
τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου 
συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 
5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, άλλο εξαρτώ-
μενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του 
νοικοκυριού, σύμφωνα με το έντυπο Ε1 
της φορολογικής δήλωσης. Συνεπώς εάν 
ο υπόχρεος στην υποβολή φορολογικής 
δήλωσης είναι έγγαμος με δύο εξαρτώ-
μενα τέκνα και επίσης έχει ένα τρίτο τέκνο 
μεγαλύτερης ηλικίας που δεν θεωρείται 
εξαρτώμενο αλλά το φιλοξενεί, τότε τα 
μέλη του νοικοκυριού εκλαμβάνονται ως 
πέντε και τόσο τα εισοδηματικά όρια, όσο 
και το ύψος της ενίσχυσης διευρύνονται 
αντιστοίχως. Επίσης εάν ο ανωτέρω υπό-
χρεος δηλώνει ως εξαρτώμενο μέλος και 
τον παππού, τότε τα μέλη του νοικοκυριού 
εκλαμβάνονται ως έξη. Εάν ο παππούς δεν 
είναι εξαρτώμενο μέλος του υιού και δεν 
φιλοξενείται στον υιό, είναι δικαιούχος 

της ενίσχυσης ως ξεχωριστό νοικοκυριό.
 
 Τα εισοδηματικά όρια αναφέρο-
νται σε μεικτό ή καθαρό εισόδημα;

Το όριο εισοδήματος υπολογίζεται επί 
του φορολογητέου εισοδήματος. Δηλαδή 
του εισοδήματος μετά από ασφαλιστικές 
εισφορές και προ φόρων (όπως ισχύει και 
με τα εισοδηματικά όρια του επιδόματος 
θέρμανσης).

  Πώς λαμβάνεται η ενίσχυση και 
πώς χρησιμοποιείται;

Η ενίσχυση λαμβάνεται κατόπιν αίτησης 
σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα στο 
gov.gr, η οποία θα είναι διαθέσιμη μετά τα 
μέσα Φεβρουαρίου 2023. Κατά την αίτηση 
ο ωφελούμενος θα πληροφορηθεί εάν εί-
ναι δικαιούχος, το μηναίο ύψος ενίσχυσης 
ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού 
και θα επιλέξει αν θέλει να λάβει την ενί-
σχυση υπό τη μορφή ψηφιακής χρεωστι-
κής κάρτας ή στον τραπεζικό λογαριασμό 
που θα δηλώσει.

Σε περίπτωση λήψης της ενίσχυσης σε 
τραπεζικό λογαριασμό λαμβάνει το 80% 
του ύψους της ενίσχυσης, σε τριμηνιαία 

βάση (μία τέλος Φεβρουαρίου και μία τέ-
λος Μαΐου) και δύναται να κάνει χρήση 
του ποσού όπως επιθυμεί.

Σε περίπτωση χρήσης ψηφιακής χρεω-
στικής κάρτας, το πλήρες ποσό της ενίσχυ-
σης πιστώνεται σε μηναία βάση και ειδικό-
τερα η πρώτη πίστωση πραγματοποιείται 
πριν το τέλος του Φεβρουαρίου 2023 και 
στη συνέχεια εντός της πρώτης εβδομά-
δας κάθε μηνός.

 Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα πώς 
λειτουργεί;

Η κάρτα λειτουργεί μέσω του κινητού 
του χρήστη στα μηχανήματα POS των κα-
ταστημάτων. Όπως και οι πλαστικές κάρ-
τες, ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει να 
κάνει χρήση σε μία αγορά όλου του ποσού 
που έχει η κάρτα ή μέρος του ποσού και 
το υπόλοιπο να το πληρώσει με οποιο-
δήποτε άλλο μέσο, σε αντιστοιχία με ότι 
ίσχυσε στο fuel pass. Σε περίπτωση που 
δεν εξαντλήσει το ποσό στην κάρτα εντός 
του μηνός, το υπόλοιπο μεταφέρεται και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τους επόμενους 
μήνες, μαζί με τα επιπλέον ποσά που πι-
στώνονται κάθε μήνα.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το market pass
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