
Από… φοιτητές 
στα βάσανα

● ΔΠΘ: Συχνό φαινόμενο τα μαθήματα σε μισοάδειες αίθουσες λόγω οικονομικών δυσκολιών 

● Αρκετοί φοιτητές αναγκάζονται να βγουν στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν 
συχνά από τα αμφιθέατρα

● Καθηγητής Κ. Ζαφείρης: «Υπήρχε μια δυσκολία στους φοιτητές μας να παρακολουθήσουν και σε 
αυτό το πρώτο εξάμηνο κι αυτό οφείλεται στα οικονομικά τους - Πρέπει να δοθούν κίνητρα, ώστε 
περισσότεροι να επιλέγουν να σπουδάσουν στη Θράκη»  
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Επίθεση με μπογιές στα γραφεία της 
ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη

Παρασκευόπουλος: Η δημοκρατία δεν απειλείται ούτε εκβιάζεται
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Καβάλα, η νέα Αλεξανδρούπολη;  

Σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ με επενδυτές, για την περαιτέρω αναβάθμιση του λι-
μένα της Καβάλας - Οι επίμονες αναφορές Αθηναϊκών ΜΜΕ στη λάσπη 

από το Δέλτα του Έβρου

Ένωση Λιμενικών Θράκης: 
Αναγκαίες 70 νέες προσλήψεις 

για την Αλεξανδρούπολη
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 
100 διακομιδές ασθενών από τη Σαμοθράκη στην 

Αλεξανδρούπολη
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Αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού 
στον Έβρο. Και αύξηση θανάτων και 

διασωληνωμένων σε σχέση με την 
προηγούμενη βδομάδα  

Στον Έβρο ο Υπουργός Άμυνας. Στον Έβρο ο Υπουργός Άμυνας. 
Αναμένεται να δώσει απαντήσεις για Αναμένεται να δώσει απαντήσεις για 
τα Κέντρα Κατάταξης Νεοσυλλέκτων τα Κέντρα Κατάταξης Νεοσυλλέκτων 
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«Be Our Guest» με το Μάριο «Be Our Guest» με το Μάριο 
Φραγκούλη και το Γιώργο Περρή. Φραγκούλη και το Γιώργο Περρή. 
Στο Μέγαρο Μουσικής ΚομοτηνήςΣτο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής
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«Θησαυροί» στον 
δρόμο Μαρώνειας-

Δικέλλων

Ενδιαφέροντα ευρήματα 
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Εορταστικός 
«Διόνυσος» 

Θέατρο και κινηματογρά-
φος για όλους
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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
1828
∆ημοσιεύεται το διάταγμα, με το 
οποίο ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύ-
ει στο Ναύπλιο τη Στρατιωτική Σχο-
λή Ευελπίδων.

1913
Τυπώνεται το πρώτο σταυρόλεξο. 
∆ιαθέτει 32 τετραγωνάκια και δη-
μοσιεύεται στην εφημερίδα «Ο Κό-
σμος της Νέας Υόρκης».

1952
Η Ελένη Σκούρα ορίζεται υποψήφια 
του Ελληνικού Συναγερμού (Αλέ-
ξανδρος Παπάγος) για τις επανα-
ληπτικές εκλογές του Ιανουαρίου 
στη Θεσσαλονίκη. Θα εκλεγεί και θα 
γίνει η πρώτη ελληνίδα βουλευτής.

1968
Εκτοξεύεται επιτυχώς από τη Φλό-
ριντα το διαστημόπλοιο «Apollo 8», 
η πρώτη επανδρωμένη αποστολή 
για η Σελήνη, με πλήρωμα τους 
Φρανκ Μπόρμαν, Τζέιμς Λόβελ και 
Γουίλιαμ Άντερς.

1988
Ένα Boeing 747 της Pan-Am συ-
ντρίβεται στο Λόκερμπι της Σκωτίας, 
με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 
οι 259 επιβαίνοντες, καθώς και 11 
κάτοικοι της πόλης. Το αεροπλάνο 
εκτελούσε την πτήση 103 από τη 
Φραγκφούρτη στο Ντιτρόιτ και η 
πτώση του αποδίδεται σε έκρηξη 
βόμβας, που τοποθέτησαν λίβυοι 
τρομοκράτες.

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1818
 
Αμαλία, η πρώτη βασίλισσα της Ελ-
λάδας. (Θαν. 20/5/1875)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1375
Βοκάκιος (Τζοβάνι Μποκάτσιο), 
ιταλός ποιητής, συγγραφέας και 
ουμανιστής. («∆εκαήμερο») (Γεν. 
16/6/1313)

1824
Τζέιμς Πάρκινσον, άγγλος γιατρός. 
Περιέγραψε την ασθένεια των νεύ-
ρων που έλαβε τ’ όνομά του. (Γεν. 
11/4/1755)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Οι γιορτές φτάνουν, τα ευρώ όχι…
20

ΔΕΚ
2010

Με μισοάδειες τσέπες και λίστες με τα 
απολύτως απαραίτητα, τόσο για το γιορτινό 
τραπέζι, όσο και για δώρα και λοιπά ψώνια, 
βγαίνουν στην αγορά αυτές τις ημέρες οι κα-
ταναλωτές του Έβρου. Παρά το γεγονός ότι 
οι τιμές κυμαίνονται στα περσινά ή ακόμη και 
προπερσινά επίπεδα, η οικονομική κατάστα-
ση της χώρας και του καθενός ξεχωριστά, σε 
συνδυασμό με το γενικότερο κλίμα ανασφά-
λειας, δεν αφήνει περιθώρια για πολυέξοδες 
αγορές και πραγματικό «ζέσταμα» της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρα-
τηρητηρίου Τιμών κι όπως προκύπτει από 
τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών 
του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας το κόστος του 
χριστουγεννιάτικου τραπεζιού εφέτος είναι 
φθηνότερο κατά τουλάχιστον 7% σε σχέ-
ση με πέρυσι. Ωστόσο, σύμφωνα με στοι-
χεία των εμπόρων, εκτιμάται ότι φέτος για 
το στρώσιμο του γιορτινού τραπεζιού οι Έλ-
ληνες θα ξοδέψουν 1,2 δισ. ευρώ λιγότερα.  

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:37
Δύση - 16:52
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Δεκάδες… Άγιοι Βασίληδες, ντυμένοι στα κόκκινα και φορώντας τους χαρακτηριστικούς σκούφους, 
«προσθαλασσώθηκαν» στον Θερμαϊκό Κόλπο, προσφέροντας ξεχωριστές εικόνες και χαρά σε όσους 
είχαν την τύχη να τους δουν.
Ο λόγος για περίπου 80 μέλη του τμήματος παράκτιας κωπηλασίας ενηλίκων του Ομίλου Φίλων 
Θαλάσσης. Το Santa Rowing, όπως ονομάζεται η ιδιαίτερη αυτή χριστουγεννιάτικη γιορτή, πραγμα-
τοποιήθηκε για έκτη χρονιά και πάντα στηρίζει εθελοντικούς συλλόγους. Φέτος στήριξε τον σύλλογο 
«Αγάπη» Βασιλικής Κόμνου.

Η κυβέρνηση Ερντογάν συνεχί-
ζει να προσπαθεί να κρύψει την 
αλήθεια για τη Γενοκτονία των 
Αρμενίων, διώκοντας συγγρα-
φείς και ιστορικούς. Το 2008 
ένας από τους δημοσιογράφους 
που έγραφαν για τη γενοκτονία 
δολοφονήθηκε στους δρόμους 
της Κωνσταντινούπολης..

Ρ. ΜΕΝΕΝΤΕΖ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΗΠΑ

Είπαν

Ο κος Πλεύρης, επικαλούμενος 
τη μη βιωσιμότητα του συστή-
ματος υγείας, ουσιαστικά προα-
νήγγειλε «λουκέτα» σε νοσοκο-
μεία της επαρχίας  στο πλαίσιο 
του νέου Χάρτη Υγείας, μίλησε 
απαξιωτικά για δημόσιες δο-
μές που δήθεν δεν εξυπηρε-
τούν υγειονομικές ανάγκες και 
εξήγγειλε αλλαγή του μοντέ-
λου χρηματοδότησης των νο-
σοκομείων.
Α. ΞΑΝΘΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Ο παρουσιαστής Κωστής Ζαφειρά-
κης δημοσίευσε αυτή τη φωτογραφία 
στο λογαριασμό του στο facebook. 
«Πρόβα για το Χριστουγεννιάτικο γλέ-
ντι στις Φέρες Αλεξανδρούπολης. Λε-

πτομέρειες την Κυριακή των Χριστου-
γέννων το μεσημέρι στις 13:30. Κυριακή 
στο χωριό ξανά. Πάντα στην ΕΡΤ3» 
έγραψε ο ίδιος. 

Κ.Η.

Χριστούγεννα στις Φέρες!

Το ηθικό δίδαγμα της ημέρας 
Στήριξη στους εργαζόμενους

Ομόφωνη ήταν η απόφαση στήριξης 
στους εργαζόμενους της Θράκης ΑΕ από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπο-
λης, που λήφθηκε κατά την τελευταία συ-
νεδρίαση.

Το Δ.Σ έκανε δεκτό το αίτημα των ερ-
γαζομένων ότι, καλύπτουν πάγιες και δι-
αρκείς ανάγκες.

«Οι εργαζόμενοι στην Θράκη ΑΕ καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες από το 
2009 στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Καλό 
και σκόπιμο θα ήταν να ανανεωθεί η σύμ-
βαση τους ,να βρεθεί ένας τρόπος να προ-
σληφθούν μόνιμα, ώστε και οι ομηρία των 
εργαζομένων να σταματήσει ,αλλά και να 
καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στον 
Δήμο,» σχολίασε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο 
αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα Φερών 
κ. Δημήτρης Κολγιώνης ,τονίζοντας πως « 
ικανοποιήσαμε το αίτημα των εργαζομέ-

νων που υπέβαλλαν στην Δημοτική Αρχή. 
Ομόφωνα το Δ.Σ αποφάσισε ότι καλύπτουν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.»

ΕΡΤ Ορεστιάδας

 Υπάρχουν (λίγα) χειρότερα  
Τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν 

ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα παίρνουν 
πάνω από 50% μικρότερο μισθό από τον 
μέσο όρο της ΕΕ, με αποτέλεσμα να βρι-
σκόμαστε στον πάτο της Ευρώπης καθώς 
η χώρα καταλαμβάνει την 5η θέση από το 
τέλος. Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο ο ερ-
γαζόμενος πλήρους απασχόλησης στην Ελ-
λάδα εισπράττει 15.800 ευρώ το χρόνο ενώ 
ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 33.500 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτω από την 
Ελλάδα όσον αφορά στον μισθό πλήρους 
απασχόλησης είναι τέσσερις χώρες και συ-
γκεκριμένα η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ουγ-
γαρία και η Βουλγαρία. Υψηλότερους μι-
σθούς από την Ελλάδα έχουν 21 χώρες, 

Μια δασκάλα έφερε μπαλόνια στο 
σχολείο. Ζήτησε από τους μαθητές να τα 
φουσκώσουν και να γράψουν το όνομα 
τους πάνω. Αφού τα παιδιά φούσκωσαν 
τα μπαλόνια και έγραψαν το όνομα τους, 
η δασκάλα τα πήρε και τα άδειασε στο δι-
άδρομο του σχολείου ανακατεύοντας τα.

«Έχετε 5 λεπτά να βρείτε το μπαλόνι 
που γράφει το όνομα σας» είπε. Τα παι-
διά έψαξαν μανιωδώς τα μπαλόνια, αλλά 
κανένα δεν βρήκε το δικό του.

Τότε η δασκάλα τους ζήτησε να πιά-
σουν το πρώτο μπαλόνι που θα βρουν 
και να το δώσουν στο παιδί που γράφει 
το όνομα του. Σε λιγότερο από δύο λεπτά, 
όλοι κρατούσαν το δικό τους μπαλόνι.

Τότε η δασκάλα είπε στα παιδιά: «Αυτά 
τα μπαλόνια είναι σαν την ευτυχία. Δε θα 
τη βρούμε αν ψάχνουμε μόνο τη δική μας. 
Αν όμως νοιαζόμαστε και για την ευτυχία 

του άλλου, τότε αυτό θα μας βοηθήσει σί-
γουρα να βρούμε τη δική μας».

 Όταν η μετάδοση της σοφίας για βασι-
κές αξίες της ζωής γίνεται σε εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο... 

dinfo.gr

ανάμεσά τους, η Κύπρος, η Λιθουανία, η 
Πορτογαλία, η Εσθονία, η Σλοβενία, η Μάλ-
τα και η Κροατια.

Κ.Η.

Αλλάζει πάλι ο Μανωλιός 
Αύξηση θανάτων και διασωληνωμένων 

σε σχέση με την προηγούμενη βδομάδα 
δείχνει η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, 
ενώ ελαφρώς μειωμένα εμφανίζονται τα 
κρούσματα κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, είχαμε 47.497 κρούσματα, 
150 θανάτους και 104 διασωληνωμένους. 
Στον Έβρο είχαμε 664 κρούσματα, αυξημέ-
να κατά 4,08% σε σχέση με την περασμέ-
νη εβδομάδα.

Εντωμεταξύ, αλλάζει ξανά ο τρόπος που 
ο ΕΟΔΥ ενημερώνει για τα κρούσματα κο-
ρωνοϊού, της γρίπης και για τον συγκυτιακό 
ιό RSV. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό 
με ανακοίνωση, ο ΕΟΔΥ θα δημοσιοποιεί 
κάθε Πέμπτη τη νέα ενιαία επιδημιολογική 

έκθεση για τους ιούς του αναπνευστικού.
Η ενιαία επιδημιολογική έκθεση θα 

δημοσιεύεται κάθε Πέμπτη και θα περι-
λαμβάνει τα δεδομένα: i) της επιτήρησης 
κρουσμάτων (ποσοστό θετικότητας), νοση-
λειών, διασωληνώσεων, και θνησιμότητας 
για covid-19, σε συνδυασμό με τα αποτε-
λέσματα γονιδιωματικής επιτήρησης και 
του δικτύου επιτήρησης αστικών λυμάτων, 
ii) της επιτήρησης παρατηρητών νοσηρότη-
τας (sentinel) της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας (ΠΦΥ) που θα περιλαμβάνουν ποσο-
στά συμπτωματικών ατόμων στην κοινότη-
τα, καθώς και αριθμό νοσηλειών σε ΜΕΘ, 
iii) της εργαστηριακής επιτήρησης αναπνευ-
στικών ιών από το δίκτυο sentinel, και iv) 
της εργαστηριακής επιτήρησης σε δείγμα 
ατόμων με συμπτώματα γριπώδους συν-
δρομής που προσέρχονται για έλεγχο σε 
κινητές ομάδες υγείας (ΚΟ.ΜΥ.) του ΕΟΔΥ.   

Κ.Η.
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Την επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας στον Έβρο μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας ανακοίνωσε μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας ο βουλευτής της ΝΔ Χρή-
στος Δερμεντζόπουλος σχολιάζοντας τις 
τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα Κέντρα 
Κατάταξης Νεοσυλλέκτων.  Ο κ Δερμε-
ντζόπουλος διευκρίνισε ότι είναι μια από-
φαση σε στρατιωτικό επίπεδο η οποία θα 
αρχίσει να εφαρμόζεται μελλοντικά επιβε-
βαιώνοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται 
να κλείσει καμία μονάδα στο νομό.

Με την επίσκεψη του κ Παναγιωτό-
πουλου στον Έβρο θα δοθούν ξεκάθαρες 
απαντήσεις τόνισε, ώστε να μην δημιουρ-
γούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, συμπλη-
ρώνοντας πως «η σωστή πληροφόρηση θα 
δείξει ότι ο Έβρος δεν αποδυναμώνεται 
αλλά ενισχύεται».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο βου-
λευτής Έβρου αναφέρθηκε στο γεγονός, 
ότι με την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτά-
κη η περιοχή έχει περισσότερο κόσμο από 
ποτέ σημειώνοντας, πως από τους 15.000 
ΕΠΟΠ η συντριπτική πλειοψηφία θα βρί-
σκεται στον Έβρο σε ένα ορίζοντα 15ετιας.

Τέλος δήλωσε απόλυτα σύμφωνος με 
την διεκδίκηση ενός Κέντρου Εκπαίδευ-
σης στον Έβρο εκφράζοντας την πεποί-
θηση ότι «θα τα καταφέρουμε στην διεκ-
δίκηση αυτή».

Σ. Κελέτσης: Πρόταση διεκδίκησης 
ενός Κέντρου νεοσυλλέκτων στο 
νομό, κατά προτίμηση στο Σουφλί

 Την δική του άποψη περί της μεταφο-
ράς των Κέντρων Κατάταξης από τον Έβρο 
σε άλλα σημεία της χώρας, εξέφρασε μι-

λώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Βουλευ-
τής Σταύρος Κελέτσης.

Πιο συγκεκριμένα ο κ Κελέτσης τόνισε 
ότι δεν είναι αυτός που θα υποδείξει στους 
στρατιωτικούς τι θα πράξουν. «Η ηγεσία 
των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αυτή που 
θα αποφασίσει πως θα εκπαιδεύσει τους 
νεοεισακτέους φαντάρους», τόνισε.  “Ο 
στρατός”, όπως επισήμανε ο κ .Κελέτσης, 
“λέει ότι το να είμαστε στην πρώτη γραμμή 
και να ασχολούμαστε με την εκπαίδευση 
είναι λάθος“.

Πρόταση του βουλευτή  είναι, στην 
περίπτωση που τα τρία Κέντρα (Λαγού, 
Σουφλίου, Καβησού) καταργηθούν για να 
επανέλθει το παλαιό σύστημα, να διεκδι-
κήσουμε ως νομός την δημιουργία ενός 
Κέντρου, προτείνοντας αυτό να δημιουρ-
γηθεί στην πόλη του Σουφλίου.

“Κατά την άποψη μου” τόνισε ,”θεωρώ 
ότι αυτό το Κέντρο πρέπει να πάει στο 
Σουφλί που είναι μια μικρή περιοχή και 
που οι συνέπειες από την ύπαρξη του θα 
είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ ότι σε μια πό-
λη όπως η Αλεξανδρούπολη .Αν αποφασί-
σει η στρατιωτική ηγεσία  ότι θα πρέπει να 
αλλάξει ο τρόπος εκπαίδευσης  των νεο-
συλλέκτων τότε ο Έβρος θα πρέπει να έχει 
ένα από αυτά τα Κέντρα Εκπαίδευσης“.

Αιτιολογώντας την δημόσια αυτή τοπο-
θέτηση του, είπε ότι, “συνήθως οι πολιτι-
κοί δεν λένε την άποψη τους. Στρογγυ-
λεύουν τα πράγματα για να είναι αρεστοί 
.Εγώ δεν το κάνω. Είμαι διαφορετικό εί-
δος πολιτικού. Λέω την άποψη μου και 
την αιτιολογώ”.

ΕΡΤ

Απαντήσεις για τα 
Κέντρα Κατάταξης 
θα δώσει από τον 
Έβρο ο Υπουργός 
Άμυνας

Mε ένα ολοκαίνουριο 
γκρέιντερ ενισχύεται ο 
στόλος μηχανημάτων έρ-
γου του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, με αποστολή 
να καλύπτει τις ανάγκες 
της Δ.Ε. Φερών. Το αγρο-
τικό μηχάνημα εδρεύει στις 
Φέρες και αφότου ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία ταξι-
νόμησης θα είναι έτοιμο 
να ριχθεί στη μάχη για την 
αποκατάσταση της αγροτι-
κής οδοποιίας.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΦΕΡΕΣ 

Στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων “ Αγγέλων Φως 
2022” ο Λαογραφικός 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Οινόης “To Κρασοχώ-
ρι“ διοργανώνει με την 
υποστήριξη της ΔΗΚΕ-
ΠΑΟ την δεύτερη μέρα 
των Χριστουγέννων την 
αναβίωση του εθίμου 
της Καμήλας. Το έθιμο ξεκινά-
ει από το πρωί με ευλογία στον 
Άγιο Δημήτριο Οινόης Ορεστι-

άδας στη συνέχεια περιφέρε-
ται στους δρόμους της πόλης 
Ορεστιάδας και τις γειτονιές 
της Οινόης.

Η 9η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού για 
το 2022 και η 3η τρο-
ποποίηση τεχνικού προ-
γράμματος  θα συζη-
τηθούν στην διάρκεια 
συνεδρίασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δι-
δυμοτείχου η οποία θα 
πραγματοποιηθεί σήμε-
ρα, Τετάρτη 21 Δεκεμ-
βρίου, στις  7μμ

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 Στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 
23/12 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Αλεξανδρούπολης, με θέμα την 
“Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού 
Έτους 2023”. Εντωμεταξύ,  το απόγευμα 
της Δευτέρας υπερψηφίστηκε το Τεχνι-
κό Πρόγραμμα που κατέθεσε μερίδα της 
αντιπολίτευσης, με 17 ψήφους, έναντι 
15 της εισήγησης της δημοτικής αρχής.

ΚΕΛΕΤΣΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ, 
ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ            

Δερμεντζόπουλος: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η 
περιοχή έχει περισσότερο κόσμο από ποτέ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Η εταιρεία ZANTE FERRIES 
ενημερώνει ότι παρέχει έκπτω-
ση 50% για την έκδοση των 
εισιτηρίων των αναπληρωτών 
δασκάλων και καθηγητών, κα-
θώς και των οχημάτων τους 
για την μετακίνησή τους από 
και προς τον τόπο διορισμού 
τους. Η παροχή της έκπτω-
σης θα γίνεται με την επίδει-
ξη της υπουργικής απόφασης 
της πρόσληψής τους και της 
αστυνομικής τους ταυτότητας 
και θα παρέχεται για το χρονι-
κό διάστημα από 20/12/2022 
έως και 09/01/2023.
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Αντιμέτωποι με το «αποτύπωμα» 
των οικονομικών δυσκολιών που αντι-
μετωπίζουν οι φοιτητές και οι φοιτή-
τριες του Δ.Π.Θ. ήρθαν οι διδάσκοντες 
και οι διδάσκουσες σε αυτό. Όπως ση-
μειώνουν πολλές φορές βρέθηκαν να 
διδάσκουν σε αίθουσες μισοάδειες.

«Υπήρχε μια δυσκολία στους φοι-
τητές μας να παρακολουθήσουν και 
σε αυτό το πρώτο εξάμηνο κι αυτή 
οφείλεται στα οικονομικά τους» δή-
λωσε στο www.ertnews.gr ο κος Κώ-
στας Ζαφείρης, Επίκουρος Καθηγητής 
Δημογραφίας, στο Τμήμα Ιστορίας κι 
Εθνολογίας, του Δημοκρίτειο Πανεπι-

στήμιο Θράκης.
Παράλληλα, σημείωσε ότι πολλοί 

από τους φοιτητές του εργάζονται για 
να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 
εξόδων σπουδών. Έτσι, παρόντες και 
παρούσες είναι συνήθως το 50 έως 
70% του συνόλου των φοιτητών του.

Μιλώντας για την προσέλευση των 
φοιτητών και των φοιτητριών στάθη-
κε στο γεγονός ότι στο ΔΠΘ φοιτούν 
φοιτητές από όλη την Ελλάδα, ωστό-
σο, όσο πιο κοντά στη Θράκη, τόσο 
αυξάνεται ο αριθμός τους και είναι 
καλύτερη η συμμετοχή τούς.

Αναφερόμενος στη στάση της πο-

λιτείας απέναντι στο ΔΠΘ σημειώνει 
την αναγκαιότητα περαιτέρω στήριξής 
του ζητώντας από την πολιτεία να δώ-
σει επιπλέον κίνητρα για σπουδές στη 
Θράκη, καθώς λόγω και της γεωγρα-
φικής του θέσης είναι αυξημένες οι 
καθημερινές δαπάνες και τα κόστη λει-
τουργίας και συντήρησης. «Θα πρέπει 

να δοθούν κίνητρα ώστε να επιλέγουν 
να σπουδάσουν στη Θράκη» ανέφερε 
σημειώνοντας ότι οι σπουδές σε ένα 
πανεπιστήμιο μακριά από τον τόπο 
τους δεν θα πρέπει να λειτουργούν 
ως φόβητρο. Στάθηκε θετικά ως προς 
την ανανέωση του εξοπλισμού του 
Δ.Π.Θ. τονίζοντας ότι είναι αναγκαία 

τα περαιτέρω βήματα ενίσχυσης του.
Τέλος, στάθηκε στην ανάγκη ανοίγ-

ματος στην κοινωνία, με συνεχείς και 
ποιοτικότερες συνέργειες. Αλλά και 
στην υλοποίηση περισσοτέρων ερευ-
νητικών προγραμμάτων, που θα προ-
σελκύσουν επιπλέον φοιτητές.

ΔΠΘ: Μαθήματα σε μισοάδειες 
αίθουσες λόγω οικονομικών δυσκολιών 

ΑΡΚΕΤΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΥΧΝΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ      

Καθηγητής Κ. Ζαφείρης: «Πρέπει να δοθούν 
κίνητρα ώστε περισσότεροι να επιλέγουν να 
σπουδάσουν στη Θράκη»  

Από … φοιτητές στα οικονομικά βάσανα, αναγκάζονται 
να εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους

Σε λιγότερο από έξι μήνες 
από την πρώτη θέση που κα-
τέκτησε η ομάδα Αλγορίθμων 
και Ιδιωτικότητας του εργα-
στηρίου Προγραμματισμού 
και Επεξεργασίας Πληρο-
φοριών του τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης στον διεθνή δι-
αγωνισμό IFMBE Science 
Challenge 2022, μια νέα επι-
τυχία έρχεται να προστεθεί 
στις διακρίσεις της ομάδας.

Η ομάδα Euclid που απο-
τελείται από μέλη του εργα-
στηρίου έλαβε μέρος στο δια-
γωνισμό «Machine Learning 

in 5G Challenge» που πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
της Διεθνούς Ένωσης Τηλε-
πικοινωνιών (ITU) αναπτύσ-
σοντας τη δική της λύση και 
παρουσιάζοντας την εργασία 
με τίτλο «Federated Learning 
for 5G Base Station Traffi  c 
Forecasting». 

Συγκεκριμένα, η ομάδα 
διαγωνίστηκε και κατέκτησε 
την 1η θέση στην πρόκληση 
(challenge) που αφορούσε 
τη βελτιστοποίηση μεθόδων 
Federated Learning για πρό-
βλεψη δεδομένων 5G. Πα-
ράλληλα στο συνολικό δια-
γωνισμό (grand challenge) 
μεταξύ όλων των νικητών 
των επί μέρους challenges, 
κατατάχθηκε στην 4η θέση. 

Η σύνθεση της ομάδας 
Euclid στο διαγωνισμό αυτό:

1. Βασίλειος Περη-
φάνης (Υποψ. Διδάκτορας, 
ΤΗΜΜΥ ΔΠΘ)

2. Νικόλαος Παυλίδης 
(Υποψ. Διδάκτορας, ΤΗΜΜΥ 
ΔΠΘ)

3. Ρέμους-Άρης Κου-
τσιαμάνης (Αν. Καθηγη-
τής (Maître-Assistant) IMT 
Atlantique, Απόφοιτος ΤΗΜ-
ΜΥ ΔΠΘ)

4. Παύλος Εφραιμίδης 
(Αν. Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΔΠΘ, 
Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ 
Ε.Κ.Αθηνά)

Στην πρόκληση (challenge) 
που διαγωνίστηκε η ομάδα 
Euclid είχαν δηλώσει συμ-
μετοχή συνολικά 29 ομάδες 
από πανεπιστήμια και ερευ-
νητικά τμήματα εταιρειών 
από όλο τον κόσμο, μετα-
ξύ των οποίων τα Imperial 
College London, University 
of Antwerp, University of 
Padova, Universidad Carlos 
III de Madrid και Samsung 
technologies.

Μεταξύ 29 ομάδων 
από πανεπιστήμια 
από όλο τον κόσμο

Στις 15 και 16 Δεκεμβρί-
ου 2022 πραγματοποιήθηκε 
στην Ξάνθη η εναρκτήρια συ-
νάντηση “Kick-Off Meeting” 
του #DigiAgriFood, του 
πρώτου Ευρωπαϊκού Κόμ-
βου Ψηφιακής Καινοτομίας 
στον τομέα της Αγροδιατρο-
φής στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του Kick-Off 
Meeting οι εκπρόσωποι των 
εταίρων του σχήματος εί-
χαν την ευκαιρία: α) να πα-
ρουσιάσουν το αντικείμενο 
δράσης των φορέων τους 
και τις λύσεις που μπορούν 
να προσφέρουν για τη δι-
ευκόλυνση του ψηφιακού 
και πράσινου μετασχηματι-
σμού, β) να συζητήσουν θέ-
ματα σχεδιασμού, διαχείρι-
σης και  προγραμματισμού 
των δράσεων και των πα-
ραδοτέων του έργου και γ) 
να γίνουν κοινωνοί της ενι-
αίας εταιρικής ταυτότητας 
του #DigiAgriFood.

Ο κόμβος #DigiAgriFood 
έχει εγκριθεί από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή μαζί με 135 
ακόμη κόμβους, συμμετέχει 
στο δίκτυο καινοτομίας των 
European Digital Innovation 
Hubs (EDIHs) και χρηματο-
δοτείται από το πρόγραμμα 
“Ψηφιακή Ευρώπη 2021-
2027”.

Επικεφαλής εταίρος του 

έργου είναι το Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης. Το εταιρικό σχήμα του 
#DigiAgriFood συμπληρώ-
νουν η Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας & Θράκης, 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
το Perrotis College της Αμε-
ρικανικής Γεωργικής Σχολής, 
το Ινστιτούτο Βιο-Οικονο-
μίας και Αγρο-Τεχνολογίας 
(iBO) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και 
η εταιρεία ena Σύμβουλοι 
Ανάπτυξης.

Βασικός στόχος του 
#DigiAgriFood, είναι η δι-
ευκόλυνση του ψηφιακού 
και πράσινου μετασχημα-
τισμού όλου του φάσμα-
τος της αλυσίδας αξίας της 
Αγροδιατροφής με άμεσα 
οφέλη για τους πολίτες, τις 
ΜμΕ και τον δημόσιο τομέα 
στις περιφέρειες Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυ-
τικής Μακεδονίας, Ηπείρου 
και Θεσσαλίας. Για την επί-
τευξη του παραπάνω στόχου 
ο κόμβος θα χρησιμοποιήσει 
την εξειδίκευσή του στις τε-
χνολογίες Τεχνητής Νοημο-
σύνης, τις Προηγμένες Ψη-
φιακές Δεξιότητες και την 
Υπολογιστική υψηλής από-
δοσης. 

Η Συντονίστρια του έρ-
γου, Μαρία Μιχαλόπουλου, 
Αντιπρύτανης Έρευνας & 
Δια Βίου Εκπαίδευσης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης καλωσόρισε τους 

εκπροσώπους του εταιρικού 
σχήματος στην εναρκτήρια 
συνάντηση η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στην έδρα του 
επικεφαλής εταίρου και συ-
γκεκριμένα στο Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, 
στην Πανεπιστημιούπολη 
Κιμμερίων. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Κωνσταντίνος Κουρτίδης, 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 
ο οποίος αναφέρθηκε στη 
σημασία και τις ωφέλειες 
του κόμβου #DigiAgriFood 
στον αγροδιατροφικό τομέα.

Οι εκπρόσωποι των 6 
εταίρων του #DigiAgriFood, 
στο πλαίσιο της διήμερης 
συνάντησης γεύτηκαν τοπι-
κά και παραδοσιακά εδέσμα-
τα, ξεναγήθηκαν στην Πα-
λιά Πόλη και το Λαογραφικό 
Μουσείο της Ξάνθης και δεί-
πνησαν σε γνωστό εστιατό-
ριο της πόλης.     

Το Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης ευχαριστεί 
όλους τους εκπροσώπους 
των εταίρων για την πολύ-
τιμη συμβολή τους και τους 
συντελεστές της συνάντησης 
για την άρτια διεξαγωγή του 
Kick-Off Meeting. 

Το προσεχές διάστημα, 
ξεκινά η ουσιαστική υλοποί-
ηση του έργου με τη δημι-
ουργία των σημείων ενημέ-
ρωσης και εκπαίδευσης των 
τελικών ωφελουμένων και 
δοκιμής των υπηρεσιών του 
κόμβου #DigiAgriFood.

Ολοκλήρωση εναρκτήριας 
συνάντησης του Ευρωπαϊκού Κόμβου 
Ψηφιακής Καινοτομίας #DigiAgriFood 

Επικεφαλής εταίρος 
του έργου είναι το 
ΔΠΘ

Διάκριση της ομάδας 
Αλγορίθμων και Ιδιωτικότητας 
του ΔΠΘ σε διεθνή διαγωνισμό
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Μετά τα δυο έκτακτα περι-
στατικά (το τελευταίου δεκα-
ημέρου) διακομιδής ασθενών 
από τη Σαμοθράκη με το τα-
χύπλοο ασθενοφόρο του Λ.Σ. 
κάτω από αντίξοες συνθήκες, 
η ΕΡΤ Ορεστιάδας συνομίλη-
σε με τον Πρόεδρο της Ένω-
σης Προσωπικού του Λιμενι-
κού Σώματος Θράκης, Κώστα 
Ιωαννίδη, θέλοντας να αναδεί-
ξει την προσπάθεια αυτή που 
επιτελείται.

Σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία τα τελευταία δυο χρό-
νια πραγματοποιήθηκαν 100 
διακομιδές από την Σαμοθρά-
κη προς την Αλεξανδρούπολη, 
οι οποίες αντιστοιχούν σε μια 
διακομιδή την εβδομάδα.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ιω-
αννίδης τονίζει «το Λιμενικό 
ήταν, είναι και θα είναι στις 
επάλξεις όταν οι συνθήκες το 
επιτάσσουν, είτε αυτό αφορά 
στην προστασία των θαλάσσι-
ων συνόρων, είτε της ανθρώ-
πινης ζωής, είτε της συνδρο-
μής σε πυρκαγιές», χωρίς να 
αποκρύψει παράλληλα τα προ-
βλήματα, που αντιμετωπίζουν 
τα οποία κατατέθηκαν μέσω 
υπομνημάτων στην πολιτική 
και στρατιωτική ηγεσία.

Σύμφωνα με τον Πρόε-
δρο της Ένωσης η ταχύτητα 
ανάπτυξης του Λιμένα αυξά-
νει τις απαιτήσεις και τις αρ-
μοδιότητες του Λ.Σ. και αυτό 
οδηγεί αβίαστα στην διεκδίκη-

ση αύξησης της οργανικής δύ-
ναμης της Αλεξανδρούπολης 
μετά την μείωση που υπέστη 
με σχετικό κανονισμό, που εκ-
δόθηκε το 2014 και υποβίβα-
ζε σε λιμενικά Φυλάκια τους 
σταθμούς Φαναρίου, Αβδήρων 
και Μαρώνειας.

Κρίνεται επιτακτική η ανά-
γκη αύξησης της δύναμης του 
κεντρικού Λιμεναρχείου όπως 
αναφέρει ο κ Ιωαννίδης, όπως  
του Λιμεναρχείου Ανατολικού 
Αιγαίου.

Σήμερα η οργανική δύνα-

μη της Αλεξανδρούπολης είναι 
99 άτομα ενώ του Ανατολικού 
Αιγαίου και της Ηγουμενίτσας 
στα 150.

Το αίτημα που υπεβλήθη με 
την σχετική αιτιολόγηση είναι 
να αυξηθεί με 70 επιπλέον θέ-
σεις για την Αλεξανδρούπολη 
και 14 για το Πόρτο Λάγος.

Η κινητικότητα στο λιμάνι 
έχει εκτιναχθεί το τελευταίο 
διάστημα και προβλέπεται αυ-
τό να περισσέψει οπότε και η 
δύναμη τους, όπως αναφέρε-
ται πρέπει να μπορεί να αντα-

ποκριθεί.
Ένα ακόμη αίτημα – πρό-

βλημα που ζητάει επίλυση 
είναι αυτό της Σαμοθράκης 
που υπάρχουν 18 άτομα, που 
έχουν συμπληρώσει τον μέγι-
στο χρόνο παραμονής, που εί-
ναι τα 2 χρόνια και οι 12 από 
αυτούς μπαίνουν στον 6ο χρό-
νο παραμονής.

Το θέμα είναι κοινωνικό. 
Σήμερα εκτός του Έβρου και 
της Ροδόπης υπάρχουν 60 λι-
μενικοί που υπηρετούν μακριά 
από τα σπίτια τους  επισημαίνει 

ο κ Ιωαννίδης και αυτό επιβά-
λει την αύξηση των οργανικών 
θέσεων  και πρόσθεσε ότι σή-
μερα στη Σαμοθράκη υπηρε-
τούν 32 άτομα, ενώ η οργα-
νική θέση είναι για 50.

Ο κ Ιωαννίδης δεν παρέλει-
ψε να ευχαριστήσει τον Υπουρ-
γό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτακη  
για την προμήθεια του Ραφνάρ 
και ενός πλωτού ασθενοφό-
ρου, ενώ πρόσθεσε ότι γίνεται 
προσπάθεια εξεύρεσης λύσης 
στα αιτήματα που τους αφο-
ρούν είτε μέσω αύξησης των 
οργανικών θέσεων είτε μέσω 
ανακατανομής.

Να σημειωθεί ότι τα μέ-
λη της Ένωσης  Προσωπικού 
Λ.Σ. Θράκης εκτείνονται από 
το Πόρτο Λάγος μέχρι τη Σα-
μοθράκη περιλαμβάνοντάς το 
Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγος, το 
Λιμενικό Φυλάκιο Μαρώνει-
ας, το Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Αλεξανδρούπολης και το 1ο 
Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης.

Επιπροσθέτως το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπο-
λης έχει αρμοδιότητα από την 
Ανατολική εσχατιά μέχρι και τη 
Μαρώνεια(έναντι της νήσου 
Μυρμηγκιά στη Ροδόπη).
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Ένωση Λιμενικών Θράκης: Αναγκαίες 70 
νέες προσλήψεις για την Αλεξανδρούπολη

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
100 ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΣΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ      

Η ταχύτητα ανάπτυξης του Λιμένα 
αυξάνει τις απαιτήσεις και τις 
αρμοδιότητες του Λ.Σ.

Aπό τον ΕΛ.Γ.Α. ανακοι-
νώθηκαν πίνακες με τα πο-
ρίσματα εκτίμησης των ζη-
μιών  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

1. Στις καλλιέργειες πα-
ραγωγών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ:

- ΠΑΓΕΤΟΣ της 30.1.2022 
- ΠΑΓΕΤΟΣ της 20.3.2022
2. Στις καλλιέργειες παρα-

γωγών ΑΒΑΝΤΟΣ:
- ΠΑΓΕΤΟΣ της 20.3.2022
3.    Στις καλλιέργειες πα-

ραγωγών ΔΩΡΙΚΟΥ:
- ΠΑΓΕΤΟΣ της 20.3.2022
4. Στις καλλιέργειες παρα-

γωγών ΝΙΨΗΣ:
- ΠΑΓΕΤΟΣ της 20.3.2022
5. Στις καλλιέργειες παρα-

γωγών ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ:
- ΠΑΓΕΤΟΣ της 20.3.2022
Κάθε ενδιαφερόμενος  πα-

ραγωγός μπορεί να πληροφο-
ρηθεί τα πορίσματα των εκτι-
μήσεων και όποιος διαφωνεί 

με αυτά, μπορεί να υποβάλει 
αίτηση επανεκτίμησης με μέ-
σα στην παρακάτω προθε-
σμία των 10 ημερολογιακών 
ημερών στην 

Ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.:
Θεοδωρίδου Μαρίνα, 

Ισόγειο παλιάς δημαρχίας – 
Γραμματεία Καθαριότητας, 
τηλ.: 2551350083.

Χρονικό διάστημα υποβο-
λής ενστάσεων

Από: 20.12.2022 έως  
30.12.2022

Ποιες καλλιέργειες 
αφορούν

Ολοκληρώθηκε η καταγρα-
φή των σημείων της Θράκης 
που παρουσιάζουν τη μεγα-
λύτερη συχνότητα διέλευσης 
αγριόχοιρων. Σύμφωνα με τον 
Γενικό Διευθυντή της Κυνηγε-
τικής Ομοσπονδίας Θράκης και 
Μακεδονίας, τον δασολόγο Κυ-

ριάκο Σκορδά, πρόκειται για δε-
κάδες σημεία από τη μια άκρη 
της Θράκης έως την άλλη.

Έτσι, με τη μορφή ηλεκτρο-
νικών ψηφιακών χαρτών απο-
στέλλονται αυτές τις μέρες στις 
Δασικές Αρχές της κάθε περι-
οχής και στις τεχνικές Υπηρε-
σίες της Περιφέρειας αν.Μ.Θ 
με στόχο την τοποθέτηση στα 
σημεία αυτά προειδοποιητικών 
πινακίδων.

Όπως δήλωσε σήμερα 1η 
Δεκεμβρίου στο http://www.
ertnews.gr ο κος Σκορδάς επι-
βάλλεται σωστός σχεδιασμός 
βάσει της καταγραφής από την 
πλευρά των Τεχνικών Υπηρε-
σιών, ώστε οι προειδοποιητι-
κές σημάνσεις να τοποθετη-
θούν στα σωστά περάσματα, 
τα οποία ανέρχονται σε δεκά-
δες, όπως χαρακτηριστικά ανέ-

φερε. Για την καταγραφή τους, 
όπως είπε, εργάστηκαν επί μα-
κρόν εθελοντικά συνεργεία, το-
πικές υπηρεσίες, δασαρχεία και 
κυνηγετικοί σύλλογοι.

Παράλληλα, σημείωσε ότι 
αυτό που παρατηρήθηκε τη φε-
τινή περίοδο ήταν η μεταβολή 
της πυκνότητας των αγριόχοι-
ρων και το πλησίασμα τους σε 
περιοχές στις οποίες θα μπο-
ρούσαν να βρουν πιο εύκολα 
την τροφή τους, δηλαδή πιο 
κοντά σε οικισμούς και πόλεις.

Τέλος, αποκάλυψε ότι σε 
εξέλιξη είναι προσπάθεια συ-
γκεντρωτικής απογραφής 
όλων των θηρεύσιμων ειδών 
που απαντώνται από τους κυ-
νηγούς, αλλά και αυτών- κυρί-
ως – που, χρόνο το χρόνο, απα-
ντώνται ολοένα και πιο σπάνια.
ertnews.gr

Ψηφιακοί χάρτες με δεκάδες 
σημεία διέλευσης αγριόχοιρων 
στη Θράκη

Ολοκληρώθηκε η 
καταγραφή

ΕΛΓΑ : Ανακοινώθηκαν τα 
πορίσματα εκτίμησης ζημιών
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Περίληψη διακήρυξης 

ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης , εγκατάστασης , συ-

ντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πολυμηχανημάτων του   Δή-

μου Αλεξανδρούπολης για το 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απο-
κλειστικά βάσει τιμής/ομάδα , για την Παροχή Υπηρεσιών μίσθωσης ,εγκα-
τάστασης , συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πολυμηχανημάτων  του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2023 συνολικής προϋπολογισθείσης αξί-
ας 70.968,92 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Η υπηρεσία  υποδιαιρείται σε 3 ομάδες(ομάδα Α,Β,Γ).
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισ-

σότερες ομάδες (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων (ολική 
προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή ολική) 
αφορά στο σύνολο της κάθε ομάδας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιη-
μένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της δι-
αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 13η  Ιανουαρίου  2023  και 
ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει στις την 19 Ιανουαρίου /2023 και ώρα 09.00πμ από 
τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Μαζί με την προσφορά απαιτείται  να κατατεθεί και εγγύηση συμμε-
τοχής ως εξής: α) για την Ομάδα Α 1048,16 ευρώ, β) για την Ομάδα Β 
80,5 ευρώ, γ) για την ΟΜΑΔΑ Γ 16 ευρώ. 

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης Αρμόδιοι Μόκαλη Αθανασία και Τζανάβαρλη Σάρα,  Διεύθυν-
ση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551064165 και  2551350274 αντίστοιχα. 

Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλε-
κτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα από τον ιστότοπο του Δήμου (www.
alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 180143).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Σύμφωνα με την στήλη “Βη-
ματοδότης” της εφημερίδας 
“το Βήμα”, τις προάλλες θηρι-
ώδη αυτοκίνητα της αμερικα-
νικής πρεσβείας πέρασαν την 
πύλη του υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας. Ήταν ο Αμερικανός 
πρεσβευτής Τζορτζ Τσούνης 
μαζί με επενδυτές που ανέβη-
καν στον 4ο όροφο στο γρα-
φείο του υπουργού Νίκου Πα-
ναγιωτόπουλου, σύμφωνα με 
την στήλη.

Αυτή τη φορά δεν μετείχαν 
σε σύσκεψη για την κατάστα-
ση στην Ανατολική Μεσόγειο, 
ούτε για τα εξοπλιστικά, αλ-
λά σε σύσκεψη για ένα λιμάνι, 
που δεν ήταν όμως της Αλε-
ξανδρούπολης. Αφορούσε την 
περαιτέρω ανάπτυξη του λιμα-
νιού της Καβάλας, που ανα-
μένεται και αυτό να διαδρα-

ματίσει σημαντικό ρόλο στην 
περιοχή.

Τι το ιδιαίτερο όμως έχει το 
λιμάνι της Καβάλας;

Οπως η Αλεξανδρούπολη 
έτσι και η Καβάλα χαρακτηρί-
ζεται, όπως ειπώθηκε στους 
Αμερικανούς, λιμάνι με γεω-
πολιτική σημασία, ιδανικό για 
περαιτέρω ανάπτυξη γιατί δι-
αθέτει λιμενική υποδομή και 
δεν απαιτείται να καθαρίζεται 
κάθε λίγο ο βυθός από λάσπη 
που φέρνουν τα ποτάμια της 
περιοχής. Το σημαντικότερο; 
Βρίσκεται κοντά σε συγκοινω-
νιακά δίκτυα, καθώς και στο 
μοναδικό παραγωγικό κοίτα-
σμα υδρογονανθράκων που 
βρίσκεται σε λειτουργία, αυ-
τό του Πρίνου. Ακόμα, είπαν 
στους Αμερικανούς ότι η υπο-
θαλάσσια κοιλότητα στα ανοι-

χτά της Καβάλας μπορεί κάλ-
λιστα να χρησιμοποιηθεί ως 
αποθήκη στρατηγικών αποθε-
μάτων φυσικού αερίου (ήδη ο 
διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέ-
λιξη), καταλήγει η στήλη.

Σχόλιο του powergame.gr
«Και κοινοτικά λεφτά θα 

«πέσουν» προσεχώς στο λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης. 
Τα έργα που ετοιμάζονται εκεί 

λίγο απέχουν από το να χαρα-
κτηριστούν «φαραωνικά» και 
χρειάζονται πολύ χρήμα. Περί 
τα 100 εκατ. ευρώ. Αλλά δεν 
γίνεται κι αλλιώς.

Οι Αμερικανοί έχουν πάρει 
απόφαση ότι μέχρι νεωτέρας 
θα είναι η μοναδική αξιόπιστη 
λύση πρόσβασης στην Ανατο-
λική και Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη. Και ειδικά στην Ουκρα-
νία. Ήδη το περίπου 50% των 

εφοδίων του ΝΑΤΟ με προο-
ρισμό το Κίεβο περνούν από 
εκεί.

Συνεπώς, οι επενδύσεις 
στην Αλεξανδρούπολη είναι 
αδήριτη ανάγκη. Γι’ αυτό και 
θα επιδιωχθεί χρηματοδότηση 
κι από τις Βρυξέλλες, μέσω της 
ένταξης του project σε διάφο-
ρα προγράμματα.

Εμένα, πάντως, αν με ρω-
τάτε, θα επένδυα περισσότερο 

στο λιμάνι της Καβάλας. Κά-
τι μου λέει ότι αυτό θα είναι 
στο μέλλον η κομβική υποδο-
μή της Συμμαχίας στον ελλη-
νικό Βορρά.

Για πολλούς λόγους. Ας 
πούμε πρακτικούς. Στο λιμά-
νι της Αλεξανδρούπολης εκ-
βάλλει ο Έβρος και δημιουργεί 
συνεχώς προσχώσεις. Άρα τα 
έργα εκεί δεν τελειώνουν ποτέ.

Ενώ στην Καβάλα…»

Καβάλα, η νέα Αλεξανδρούπολη; 
Σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ με Αμερικανούς

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 
ΚΑΙ ΤΣΟΥΝΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ    

Οι αναφορές Αθηναϊκών ΜΜΕ στη 
λάσπη από το Δέλτα του Έβρου… 

Σε ανακοίνωσή του το Σω-
ματείο Τουριστικών Επαγ-
γελμάτων Έβρου καταγγέλ-
λει επιχείρηση εστίασης στην 
Αλεξανδρούπολη που απέλυσε 
23 εργαζόμενους μεταξύ των 
οποίων και μία έγκυο.

Αναλυτικά: 
«Στις 9 Νοεμβρίου οι εργα-

ζόμενοι σε όλη τη χώρα δώ-
σαμε μια δυναμική απάντηση 
στην κυβέρνηση και στην ερ-
γοδοσία. Ακούστηκε δυνατά 
ότι δεν δεχόμαστε να ζούμε 
με μισθούς πείνας, να έχουμε 
να επιλέξουμε αν θα ανάψουμε 
θέρμανση ή όχι, αν θα πάρου-
με τα απαραίτητα ή ...τα τελεί-
ως απαραίτητα από το σούπερ 
μάρκετ. Ακούστηκε δυνατά ότι 
δεν έχουμε αυταπάτες, δεν θέ-
λουμε να μας χτυπάν φιλικά 
στην πλάτη οι διάφοροι σω-
τήρες που θα μας λύσουν τα 
προβλήματα. Οι αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις το τελευταίο δι-
άστημα σε ΛΑΡΚΟ, COSCO, E-
FOOD, Μαλαματίνα, οι μάχες 
που έδωσαν οι υγειονομικοί, 
οι οικοδόμοι και μια σειρά άλ-
λοι κλάδοι δείχνουν ότι έχου-
με τη δύναμη να ανατρέψουμε 
τις πολιτικές της κάθε κυβέρ-
νησης και να απαντήσουμε σε 

κάθε εργοδοτική επίθεση. Έτσι 
δυναμικά συνεχίζουμε!

Στην πόλη μας τις προη-
γούμενες μέρες επιχείρηση 
εστίασης που βρίσκεται εντός 
του πάρκου προσκόπων απέ-
λυσε μαζικά και απροειδοποί-
ητα μέσα σε μικρό διάστημα 
23 εργαζόμενους. Μια εξ αυ-
τών είναι έγκυος. Παραμονές 
Χριστουγέννων οι συνάδελφοί 
μας έμειναν άνεργοι και χω-
ρίς ευρώ στην τσέπη καθώς 
τους οφείλουν τους μισθούς 
δύο μηνών όπως και το επί-
δομα άδειας. Δεν είναι η πρώ-
τη φορά που η συγκεκριμένη 
επιχείρηση κλείνει για ένα δι-
άστημα και μετά ξανανοίγει 
αφήνοντας ξεκρέμαστους τό-
σους εργαζόμενους και τις οι-
κογένειές τους. Η απληρωσιά 
και η ασυδοσία δεν μπορεί να 
μένουν αναπάντητες. Η κατά-
σταση αυτή θα πρέπει να προ-
βληματίσει και την δημοτική 
αρχή που εκμισθώνει το χώρο. 
Απαιτούμε την άμεση καταβο-
λή των δεδουλευμένων στους 
συναδέλφους μας καθώς και 
των επιδομάτων και δώρων 
που δικαιούνται.

Σε αυτό το κλίμα και με την 
καθημερινότητα να μας πιέζει 
όλο και περισσότερο, καλούμε 
τους συναδέλφους να βγού-
με μπροστά! Τα είδη πρώτης 
ανάγκης ακριβαίνουν, οι λογα-
ριασμοί ενέργειας έρχονται με 

συνεχείς ανατιμήσεις και πλέ-
ον καλούμαστε να διαλέξουμε 
αν θα πληρώσουμε το ενοίκιο 
ή αν θα πάμε σουπερ μάρκετ. 
Οι εξαγγελίες των διαφόρων 
επίδοξων κυβερνώντων έχουν 
κουράσει πλέον τα αφτιά μας 
καθώς τόσα χρόνια είδαμε τι 
γίνεται με την υπομονή και την 
αναμονή ότι θα έρθουν καλύ-
τερες μέρες.

Πλησιάζουν οι γιορτές των 
Χριστουγέννων και η διορία 
καταβολής του δώρου είναι η 
21/12. Να κάνουμε ξεκάθαρο 
πως το δώρο δεν είναι χάρη 
από τον εργοδότη αλλά κομμά-
τι του μισθού μας. Είναι λεφτά 

που τα έχουμε δουλέψει με το 
παραπάνω και ειδικά φέτος σε 
αυτές τις συνθήκες δεν θα επι-
τρέψουμε σε κανέναν να τους 
βάλει χέρι. Ο κλάδος του του-
ρισμού- επισιτισμού βρίσκεται 
σε ανάπτυξη και ειδικά στην 
περιοχή μας όπου τα ξενοδο-
χεία σύμφωνα με επίσημα χεί-
λη θα έχουν πληρότητα σχε-
δόν 100%.

Κάνουμε ξεκάθαρο πως το 
δώρο αποτελεί κομμάτι του μι-
σθού μας και δεν θα επιτρέ-
ψουμε σε κανέναν να μας το 
κλέψει. Να μην τολμήσει ερ-
γοδότης να ξεστομίσει τις γνω-
στές φράσεις «εδώ δεν δίνου-

με δώρο», «το δώρο δεν ήταν 
στη συμφωνία και πρέπει να 
το επιστρέψεις» και άλλα τέ-
τοια. Θα μας βρουν μπροστά 
τους! Κάθε εργαζόμενος που 
δεν θα λάβει το δώρο μέχρι τις 
21 Δεκέμβρη, να το καταγγεί-
λει στο Σωματείο και μαζί να 
διεκδικήσουμε την άμεση κατα-
βολή του. Κανένας μόνος του! 
Κανένας εργαζόμενος χωρίς 
εισόδημα!

Ενημερωτικό σημείωμα σχε-
τικά με το Δώρο Χριστουγέν-
νων:

Όλοι οι μισθωτοί του ιδι-
ωτικού τομέα που αμείβονται 
με μισθό ή ημερομίσθιο, δικαι-

ούνται, από τους πάσης φύσε-
ως εργοδότες τους, Δώρο Χρι-
στουγέννων.

Το Δώρο Χριστουγέννων, 
όπως και το Δώρο Πάσχα και 
το Επίδομα Αδείας, δεν

επιτρέπεται σε καμία περί-
πτωση να καταβληθούν σε εί-
δος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Η καταβολή του Δώρου Χρι-
στουγέννων πρέπει να γίνει το 
αργότερο έως τις 21/12.

Όλοι οι μισθωτοί που εργά-
στηκαν από τις 1 Μάϊου μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου δικαιούνται 
ολόκληρο το δώρο που είναι 
ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για 
τους αμειβόμενους με

μισθό και με 25 ημερομίσθια 
για τους αμειβόμενους με ημε-
ρομίσθιο.

Για όσους εργαζόμενους 
δεν εργάστηκαν ολόκληρο το 
παραπάνω διάστημα το δώ-
ρο αντιστοιχεί στην ανάλογη 
χρονική διάρκεια. Σε αυτήν την 
περίπτωση το δώρο Χριστου-
γέννων υπολογίζεται ως εξής: 
2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 
ημερομίσθια -ανάλογα με το 
πώς αμείβονται- για κάθε 19 
ημερολογιακές ημέρες διάρ-
κειας της εργασιακής σχέσης. 
Ακόμα και οι μισθωτοί που ερ-
γάστηκαν χρονικό διάστημα μι-
κρότερο των 19 ημερών δικαι-
ούνται ανάλογο κλάσμα του 
δώρου»

Καταγγελία του Σωματείου Τουριστικών Επαγγελμάτων 
για επιχείρηση που απέλυσε 23 εργαζόμενους
Μεταξύ των οποίων 
και μία έγκυος 

Το λιμάνι της Καβάλας, σε αντίθεση  με αυτό της 
Αλεξανδρούπολης, δεν αντιμετωπίζει θέματα με λάσπες στο βυθό 

του, λόγω του ποταμού Έβρου, αναφέρουν Αθηναϊκά ΜΜΕ 
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Με δύο παραστάσεις 
στο έκτακτο εορταστικό 
πρόγραμμα αποχαιρετά το 
2022 το Θέατρο ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΣ, ενώ συνεχίζονται οι 
κινηματογραφικές προβο-
λές στο cine -ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 
Συγκεκριμένα, τη δεύτερη 
μέρα των Χριστουγέννων, 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.12.2022:

18:00 -  οι Εφηβικές 
Ομάδες του Θεατρικού 
Εργαστηρίου Νέας Ορε-
στιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ πα-
ρουσιάζουν το παραμύθι 
του Χ.Κ.Άντερσεν “Τα Ρού-
χα του Βασιλιά” σε μία και 

μοναδική εορταστική πα-
ράσταση για μικρούς και 
μεγάλους (Γενική είσοδος: 
4 ευρώ).

21:00 - η Κεντρική Σκη-
νή του Θεατρικού Εργα-
στηρίου Νέας Ορεστιάδας 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ παρουσιάζει το 
οριστικό και γιορτινό φινά-
λε της επιτυχίας της χρο-
νιάς “Οι Γαμπροί της Ευ-
τυχίας”, των Ν. Τσιφόρου 
– Π. Βασιλειάδη, σε σκηνο-
θεσία Άκη Τσονίδη. 

Τιμές εισιτηρίων: 7 ευ-
ρώ (μαθητικό, φοιτητικό, 
ανέργων, πολυτέκνων/τρι-

τέκνων, στρατιωτών), 10 
ευρώ (κανονικό) και ΑΜΕΑ 
δωρέαν. 

Πληροφορίες - κρατή-
σεις θέσεων: 2552028280

Cine ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Το 
πρόγραμμα

Τετάρτη 28/12:
18:00 – Καραγκιόζης 

the movie
21:00 – Άγρια Νύχτα
Πέμπτη 29/12 έως Τε-

τάρτη 04/01 (εκτός 31/12 
& 01/01)

18.00 – Ο Παπουτσω-
μένος Γάτος 

20:00 – Avatar, The 
Way of Water

Πέμπτη 05/01 και Πα-
ρασκευή Κυριακή 06/01

18:30 – Καραγκιόζης 
the movie

21:00 – Army Baby
Σάββατο 07/01 και Κυ-

ριακή 08/01
18:30 – Ο Παπουτσω-

μένος Γάτος
21:00 – Army Baby
Πληροφορίες - προ-

πώληση  ε ισ ι τηρ ίων: 
gocinema.gr

ΚΑΙ στις γιορτές, πάμε Θέατρο,
πάμε Cinema, πάμε ΔΙΟΝΥΣΟ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ   

«Τα ρούχατου Βασιλία» 
 και «Οι γαμπρόι της Ευτυχίας» 

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης σε συνεργα-
σία με την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, υπό 
την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μαρώνειας και Κομο-
τηνής και τη στήριξη του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογί-
ας του ΔΠΘ,  διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας από την 
συλλογή του Δημήτρη Α. Μαυρίδη, Επίτιμου Διδάκτορα 
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ με τίτλο  
«Από τον Θρίαμβο και την Καταστροφή στην Αναγέννηση».

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Γεώργιος Χρ. Τσιγά-
ρας, Καθηγητής και  Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας 
και Εθνολογίας του ΔΠΘ, με θέμα «Προσφυγικά κειμήλια 
στη Θράκη. Η διατήρηση της μνήμης και η ανανέωση της 
εκκλησιαστικής τέχνης στην Ελλάδα», ο Ιωάννης Μ. Μπα-
κιρτζής, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας 
και Εθνολογίας του ΔΠΘ,  με θέμα «Θράκης Οδύσσεια. 
Από την άλωση στον ακρωτηριασμό και την κάθαρση» 
και ο Κωνσταντίνος Σεραφειμίδης, Υποψήφιος Διδάκτο-
ρας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ με 
θέμα «Προσφυγικές εκκλησίες στη Θράκη. Στοιχεία για 
την αναγέννηση της λατρευτικής ζωής».

Η εκδήλωση μνήμης, που πραγματοποιείται με αφορ-
μή την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την Μικρα-
σιατική Καταστροφή, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να 
θυμηθούμε τα ιστορικά γεγονότα που συνετέλεσαν στην 

προσφυγιά των πατέρων μας και την απώλεια των πα-
τρογονικών μας εστιών. Ταυτόχρονα όμως είναι ανα-
γκαίο να παραδειγματιστούμε από το ιδιαίτερο ήθος και 
τον πολιτισμό που μετέφεραν από τις πατρίδες τους, στη 
νέα πατρίδα, την Ελλάδα μας.

Mε αφορμή την συμπλήρωση των 
100 χρόνων από την Μικρασιατική 
Καταστροφή

Στα νέα ευρήματα στο 
δρομο Μαρώνειας-Δικέλ-
λων αναφέρθηκε η προ-
ϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ροδόπης  
Χρύσα Καραδήμα, στο πε-
ριθώριο της ομιλίας που 
πραγματοποιήθηκε  το 
απόγευμα του Σαββάτου. 

Mιλώντας για ευρήμα-
τα, η κ. Καραδήμα   έκανε 
λόγο για «πολύ ενδιαφέ-
ροντα αρχιτεκτονικά κα-
τάλοιπα που σχετίζονται 
και με το θέατρο, και με 
το κέντρο της πόλης, την 
κύρια δραστηριότητα δη-
λαδή που είχαν οι κάτοικοι 
μεταξύ του Ιερού Διονύ-
σου και του Θεάτρου», πα-
ραπέμποντας ωστόσο στο 
Υπουργείο Πολιτισμού για 
την τελική απόφαση ανά-
δειξής τους. Όπως εκτίμη-
σε η κ. Καραδήμα κάποια 

από τα λιγότερο σημα-
ντικά αντιμετωπιστούν 
με κατάχωση και κάποια 
θα διατηρηθούν επισκέψι-
μα και θα γίνει μια μελέτη 
ανάδειξής τους. 

Τέλος από τις αρχές 
του νέου χρόνου αναμέ-
νεται να ξεκινήσει και το 

έργο της Μαξιμιανούπο-
λης. «Εδώ και λίγο καιρό 
προετοιμάζουμε το εργο-
τάξιο μας και από τη νέα 
χρονιά θα αρχίσουν οι 
συντηρήσεις, οι στερεώ-
σεις στο μνημείο αυτό, με 
στόχο να γίνει επισκέψιμο 
και να μπορέσουμε πραγ-
ματικά να το αναδείξουμε 
όπως του αξίζει» αποκά-
λυψε η κ. Καραδήμα.

 paratiritis-news.gr  

Ενδιαφέροντα 
ευρήματα στον δρόμο 
Μαρωνείας-Δικέλλων  

Ξεκινούν οι εργασίες στη 
Μαξιμιανούπολη 

Έκθεση φωτογραφίας 
«Από τον Θρίαμβο και την 
Καταστροφή στην Αναγέννηση»
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Η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης γιορ-
τάζει τα φετινά Χριστούγεννα με 
την πιο λαμπερή εκδήλωση της 
χρονιάς «Be Our Guest» με το 
Μάριο Φραγκούλη και το Γιώργο 
Περρή, στο Μέγαρο Μουσικής 
Κομοτηνής, τη Δευτέρα 26 Δε-
κεμβρίου 2022 στις 8 το βράδυ. 
Η είσοδος είναι δωρεάν.

Όπως κι αν ονειρεύεστε τα 
Χριστούγεννα, στολισμένα σπί-
τια, φίλους και οικογένεια με τα 
πιο λαμπερά τους ρούχα, ένα τε-
ράστιο δέντρο με εκατοντάδες 
λαμπάκια στην Times Square ή 
την Βιέννη, ένα χιονισμένο χω-
ριό, υπάρχουν δύο καλλιτέχνες 
που μπορούν να σας ταξιδέψουν 
ως εκεί.

Be Our Guest
O Μάριος Φραγκούλης και ο 

Γιώργος Περρής με τα γιορτινά 
τους και με την πιο λαμπερή τους 
διάθεση, σας υποδέχονται σε ένα 
πρόγραμμα που έφτιαξαν ειδικά 
για τα φετινά Χριστούγεννα με 

κοσμοαγάπητες μελωδίες που 
τραγουδούν για πρώτη φορά!

 Από τη μαγική τους συναυ-
λία δεν θα λείψουν τα τραγού-
δια από ταινίες του Disney, οι με-
λωδίες των Χριστουγέννων και 
κάποια από τα αγαπημένα τους 
μιούζικαλ που πάντα σκορπίζουν 
μαγεία στις καρδιές των μικρών 
και μεγάλων θεατών. Αφεθείτε 
στο στροβιλισμό ενός βαλς από 
το Beauty and the Beast ή την 
Σταχτοπούτα, τσουγκρίστε νοη-
τά τα ποτήρια σας με JingleBells 
και ξεφαντώστε με χιούμορ στο 
ρυθμό των τραγουδιών από τα 
μιούζικαλ που λατρεύει όλη η οι-
κογένεια, όπως η MaryPoppins 
και το Lion King! 

Μαζί με τον Μάριο και τον 
Γιώργο μία 10μελής ορχήστρα 
δεξιοτεχνών σολίστ, θα ερμη-
νεύσει όλες τις μεγαλειώδεις 
μελωδίες που παραμένουν 
αναλλοίωτες στο πέρασμα του 
χρόνου και συνεχίζουν να γεμί-
ζουν τον αέρα με χρυσόσκονη 
σε κάθε άκουσμά τους.

Αφεθείτε στις ξεχωριστές 
φωνές των δύο κοσμογυρισμέ-
νων ερμηνευτών που ξέρουν κα-
λά πως το να μοιράζεσαι τη χα-
ρά είναι ένα από τα ωραιότερα 
δώρα των γιορτινών ημερών.  

Αυτά τα Χριστούγεννα, εί-
στε όλοι καλεσμένοι του Μάρι-
ου Φραγκούλη και του Γιώργου 
Περρή από την Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης

Be Our Guest!

Κλείστε θέση! 

Απαιτείται ηλεκτρονική κρά-
τηση θέσης μέσα από την πλατ-
φόρμα της Περιφέρειας στο: 
https://open.pamth.gov.gr. ή τη 
σελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ: 
pamth.gov.gr στη συνέχεια κά-
νετε click στο εικονίδιο με το 
πληκτρολόγιο online κρατήσεις 
θέσεων / onlinebooking, εκτυ-
πώνετε την κράτηση και την 
επιδεικνύετε κατά την είσοδό 
σας στο Μέγαρο. Σε περίπτω-
ση ακύρωσης παρακαλώ να 
απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 
2531353910, 2531352112 & 
2531354230. 

Η πλατφόρμα για την εκδή-
λωση θα ανοίξει την Τετάρτη 
21/12/2022 στις 10 το πρωί.

Θα τηρηθούν τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα που προβλέπο-
νται από τη νομοθεσία κατά του 
COVID-19. Κατά τη διάρκεια της 
παράστασης συστήνεται Η ΧΡΗ-
ΣΗ ΜΑΣΚΑΣ.

«Be Our Guest» με το Μάριο Φραγκούλη 
και το Γιώργο Περρή στο Μέγαρο 
Μουσικής Κομοτηνής

Η ΠΙΟ ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 26 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ            

Η είσοδος είναι δωρεάν

Μαζί με τον Μάριο και τον Γιώργο μία 10μελής ορχήστρα δεξιοτεχνών 
σολίστ, θα ερμηνεύσει όλες τις μεγαλειώδεις μελωδίες που παραμένουν 
αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου και συνεχίζουν να γεμίζουν τον 
αέρα με χρυσόσκονη σε κάθε άκουσμά τους.
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Χρονογράφημα

Η μάσκα των συναισθημάτων «Μια σύγχρονη Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» 
Μέρος Ι

Κ
αλησπέρα αγαπητέ 
κύριε Ντίκενς. Πή-
ρα το θάρρος να σας 
γράψω αυτό το γράμ-
μα μετά από πολύ 
σκέψη. Συγνώμη που 

σπάω την αιώνια  σιωπή σας. Είμαι 
και γω μία από τους εκατομμύρια 
αναγνώστες που έχουν μεγαλώσει 
με τις ιστορίες σας. Άλλωστε, τα 
βιβλία σας εδώ και χρό-
νια βρίσκονται σε πε-
ρίοπτη θέση, κοσμώ-
ντας την κατά τ’ 
άλλα λιτή βιβλιο-
θήκη μου. Σε λίγες 
μέρες κοντεύουν 
Χριστούγεννα και 
θυμάμαι πως από 
τότε που ήμουν παιδί 
μού άρεσε να ζω μαζί 
με τους ήρωές σας τις 
περιπέτειές τους, ιδι-
αίτερα τούτες τις 
άγιες μέρες. Ακόμα 
και τώρα που έχω 
πια μεγαλώσει με γοητεύει ο τρό-
πος με τον οποίο περιγράφετε με 
τόση γλαφυρότητα τη βικτορια-
νή εποχή. Η ζωή στο Λονδίνο του 
19ου αιώνα φαντάζει μέσα από τα 
κείμενά σας συγκλονιστική, σκλη-
ρή, αλλά και μυστηριώδης. Μια 
τέτοια  εποχή, στην οποία κυρι-
αρχούν τόσο έντονα οι κοινωνικές 
αντιθέσεις ανάμεσα στην αστική 
και την εργατική τάξη, δεν μπορεί 
παρά ασυναίσθητα να οδηγήσει 
τον αναγνώστη του 21ου αιώνα 
στη σύγκρισή της με τη δική του.   

Αγαπητέ κύριε Ντίκενς επιτρέψ-
τε μου να συνεχίσω να σας μιλάω 
στον πληθυντικό,  γιατί ο σεβασμός 
που τρέφω στο πρόσωπό σας, αλ-
λά και στο σπουδαίο έργο σας, εί-
ναι μεγάλος. Δυστυχώς στα χρόνια 
που ακολούθησαν, όσο κι αν οι άν-
θρωποι ήλπιζαν σ’ ένα καλύτερο 
και ουσιαστικότερο μέλλον, αυτό 
δεν ήρθε ποτέ. Η επιστήμη, όπως 

και η τεχνολογία, προχώρησαν με 
μεγάλα άλματα. Ωστόσο, οι απλοί 
άνθρωποι συνεχίζουν ακόμα και 
τώρα να παλεύουν και ν’ αγωνίζο-
νται για την προάσπιση των δικαι-
ωμάτων τους. Το τέλος του 19ου, 
όπως και ολόκληρος ο 20ος αιώ-
νας, σημαδεύτηκαν από μακρο-
χρόνιους αιματηρούς αγώνες, οι 
οποίοι δόθηκαν για την κατάκτηση 

των εργατικών, ατομικών 
και συλλογικών δικαιω-

μάτων. Συγκρίνοντας 
ένας ψύχραιμος με-
λετητής της ιστο-
ρίας τη βικτοριανή 
εποχή που περι-
γράφετε στα έργα 

σας, θα κατέληγε 
στο συμπέρασμα ότι 

δε διαφέρει και πάρα 
πολύ από τη δική του, σε 
ότι αφορά τουλάχιστον τα 

παραπάνω. Δυστυχώς, 
όπως καταλαβαίνετε, 
εκεί που υπάρχουν δι-

καιώματα δεν υπάρχουν ελευθε-
ρίες, μιας κι έχουν αντικατασταθεί 
από δεσμεύσεις και υποχρεωτι-
κότητες.   

Λογικό είναι ν’ αναρωτιέστε 
γιατί τα γράφω όλα αυτά; Σκοπός 
μου δεν είναι να σας εξιστορή-
σω με ακρίβεια κάποια σημαντι-
κά γεγονότα που συνέβησαν μετά 
από σας. Εξάλλου, εγώ δεν είμαι 
ιστορικός. Απλά πήρα το θάρρος 
να επικοινωνήσω μαζί σας για να 
σας διηγηθώ τη δική μου χριστου-
γεννιάτικη ιστορία. Ένα παραμύθι 
που διαδραματίζεται στο σήμερα. 
Οι ήρωές του είναι άνθρωποι της 
διπλανής πόρτας, που έμαθαν να 
παλεύουν με τις δυσκολίες της κα-
θημερινότητας σαν να είναι και 
δικοί σας ήρωες. Ελπίζω να μη με 
θεωρείτε αγενή. Άλλωστε, όπως 
και σεις, μου αρέσει ν’ αποτυπώνω 
τις σκέψεις μου μ’ ένα στυλό διαρ-
κείας πάνω σ’ ένα κομμάτι λευκό 

χαρτί. Στη σύγχρονη εποχή ο τρό-
πος αυτός φαίνεται παλιομοδίτικος 
κι έχει πια ξεφτίσει. Οι άνθρωποι 
τώρα χρησιμοποιούν το πληκτρο-
λόγιο και τη φωνητική εγγραφή 
επάνω σε ηλεκτρονικές οθόνες, 
αλλά εγώ ακόμα επιμένω, ως ένας 
ρομαντικός καταγραφέας σκέψεων 
και ιστοριών, να γεμίζω με λέξεις, 
δίπλα σε σβησίματα και μουντζού-
ρες, λευκές κόλλες. Έφτασε όμως 
επιτέλους η στιγμή, μετά από ένα 
τόσο μακροσκελή πρόλογο, να σας 
αφηγηθώ τη δική μου σύγχρονη 
χριστουγεννιάτικη ιστορία με τίτλο 
«Η μάσκα των συναισθημάτων». 

Αθήνα Σεπτέμβριος 2020 
Εδώ και μερικούς μήνες η αν-

θρωπότητα συνταράσσεται από μία 
πανδημία που θα την ταλαιπωρή-
σει και θα τη φέρει αντιμέτωπη με 
την πιο σκοτεινή πλευρά του εαυ-
τού της. Σε λίγες μέρες θα ηχήσει 
και πάλι το πρώτο κουδούνι στα 
σχολεία. Αν όλα πάνε καλά για την 
Χρύσα θα είναι η τελευταία χρο-
νιά που θα διδάξει στους μικρούς 
μαθητές του δημοτικού. Γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στην Αθήνα, μα ποτέ 
της δεν έφυγε από κει. Ως κοιτίδα 
της δημοκρατίας και του πολιτι-

σμού, ήταν για κείνη η υπέρτατη 
πόλη. Αν και με το πέρασμα των 
αιώνων είχε χάσει πια τη σπουδαία 
της αίγλη. Παρόλα αυτά η Χρύσα 
δε σκόπευε να φύγει μακριά της 
τώρα που θα έβγαινε στη σύντα-
ξη. Εξάλλου, εδώ ήταν χαραγμέ-
νες όλες οι αναμνήσεις της ζωής 
της, τις οποίες είχε δημιουργήσει 
με την οικογένεια και τους φίλους 
της. Εντούτοις, ενώ ετοιμάζονταν 
ν’ ανοίξουν τα σχολεία ο κόσμος 
ένιωθε φοβισμένος, εξαιτίας των 
όσων ακούγονταν γύρω από την 
πανδημία και τη μετάδοσή της. 
Έτσι, λοιπόν, το Υπουργείο Παι-
δείας εξέδωσε εντολή ώστε οι μα-
θητές να πηγαίνουν στο σχολείο 
φορώντας μάσκες προστασίας, οι 
οποίες θα κάλυπταν το μισό πρό-
σωπό τους. Η Χρύσα στο άκουσμα 
αυτής της είδησης στεναχωρήθηκε 
πολύ. Σκεφτόταν πώς είναι δυνα-
τόν να θέλουν να φιμώσουν το κέ-
ντρο έκφρασης των συναισθημά-
των του ανθρώπου. Αυτό ήταν κάτι 
αδιανόητο για κείνη. Δίπλα στα 
παιδιά ήταν σχεδόν τριάντα πέντε 
χρόνια και μέσα από την εμπειρία 
της γνώριζε ότι πρέπει να είναι 
ελεύθερα ώστε να εκφράζουν με 

το σώμα τους το κάθε τους συναί-
σθημα, θεωρώντας ότι μόνο έτσι 
θα μπορέσουν αργότερα, ως ενή-
λικες, να γίνουν δημιουργικοί και 
σκεπτόμενοι πολίτες. Θύμωνε που 
με αυτόν τον τρόπο θυσίαζαν την 
ψυχική υγεία των παιδιών από μία 
πιθανή προστασία εκείνων και των 
δικών τους από έναν ακόμα ιό. Η 
εντολή όμως έπρεπε να εφαρμο-
στεί και η Χρύσα δεν μπορούσε να 
το αποτρέψει. Γι’ αυτό κι αισθάνο-
νταν την ανάγκη να επιστρατεύσει 
τη φαντασία και τη δημιουργικότη-
τα της για μία ακόμα φορά ώστε 
να βοηθήσει τους μικρούς μαθητές 
της να συνεχίσουν να φανερώνουν 
τα συναισθήματά τους. Άλλωστε, 
αυτό έκανε τα τελευταία είκοσι 
χρόνια στο συγκεκριμένο  σχολείο, 
το οποίο βρισκόταν σε μία αρκετά 
υποβαθμισμένη περιοχή. Οι κάτοι-
κοι της εκεί ήταν άνθρωποι του μό-
χθου. Έτσι, θεωρούσε πως όφειλε 
να κάνει τα πάντα ώστε να μπορέ-
σουν αυτά τα παιδιά, που δεν εί-
χαν άλλες διεξόδους κι επιλογές, 
να συνεχίσουν να ονειρεύονται, 
αλλά και να εκφράζουν όλα όσα 
γέμιζαν την ψυχή τους…

ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΎ  

Ποίηση

Ανταπόδοση 

Όποια κι αν ήταν η ερώτηση 

γι’ αυτόν δεν είχε πια κανένα νόημα.

Τα χρόνια είχαν αδειάσει την πραμάτειά τους, 

όπως ο ταχυδρόμος αφήνει τα γράμματα στο πεζούλι της 

πόρτας.

Κι η ζωή; 

Ένα αχνό όνειρο 

πίσω από το θολό μάτι της εξώπορτας. 

Ένας θαμμένος θησαυρός μέσα στη σήραγ-

γα του χρόνου,

που ποτέ κανείς δε θα βρει.

Τώρα μόνος και γέρος, 

χαμένος στο χθες, 

διαβάζει  σ’ ένα παγκάκι τις τελευταίες λέξεις 

με το κεφάλι γερμένο στον ήλιο.

Σαν να του λέει ευχαριστώ 

για το μικρό μερτικό που του δόθηκε. 

Ερχόταν Ηλιούγεννα.

Ήταν οι μέρες της ανταπόδοσης.  

ΤΟΎ ΓΙΏΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΎΛΟY
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Επίθεση με μπογιές δέχθη-
καν τα γραφεία της ΝΔ στην 
Αλεξανδρούπολη τα ξημερώ-
ματα της Τρίτης 20 Δεκεμβρί-
ου. Η συγκεκριμένη ενέργεια, 
που καταγράφεται συχνά κυ-

ρίως σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη, με διάφορους στόχους 
και συνήθως από συγκεκριμέ-
νους δράστες, δεν είναι κάτι 
που συνηθίζεται στην  περιο-
χή μας, με αποτέλεσμα το γε-

γονός να προκαλέσει πολλές 
συζητήσεις.
Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Έβρου 
Άκης Παρασκευόπουλος δή-
λωσε σχετικά:
“Τις πρώτες πρωινές ώρες 
γίναμε μάρτυρες μίας άναν-
δρης, τυφλής επίθεσης στα 
γραφεία της Διοικούσας Επι-
τροπής που μάλιστα προκά-
λεσε βλάβες και σε γειτονικές 
ιδιοκτησίες. Η Νέα Δημοκρα-
τία αποτέλεσε από τις θεμέ-
λιες πολιτικές δυνάμεις εγκα-
θίδρυσης της δημοκρατίας σε 
αυτόν τον τόπο από την με-
ταπολίτευση και έπειτα. Στην 

βίαιη αυτή πράξη που ήρθε να 
διαταράξει την ήρεμη καθη-
μερινότητα στην γειτονιά μας 
απαντούμε ότι δεν θα σταμα-
τήσουμε να υπηρετούμε τις 
ιδέες της ιδρυτικής μας δια-
κήρυξης. Η δημοκρατία δεν 
απειλείται ούτε εκβιάζεται”.

Επίθεση με μπογιές στα γραφεία 
της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Η 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ 
ΟΥΤΕ ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ   

«Άνανδρη, τυφλή επίθεση»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
                       

           Αλεξανδρούπολη  12/12/2022
           Αριθ.Πρωτ. οικ.  τ.τ  7457       

Περίληψη διακήρυξης ανάθεσης συμβάσεων μεταφοράς μα-

θητών, σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025,  

μέσω ΔΣΑ

Η  Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Δυναμικό 
Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/16 όπως ισχύει, για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα 
ΈΒρου, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφοράς βάση τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %) ανά δρομολό-
γιο ή ομάδα δρομολογίων της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφο-
ρών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και 
προαιρέσεων (τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων, αναπροσαρμο-
γή του τιμήματος λόγων τιμής καυσίμου και δυνατότητα χρονικής παρά-
τασης) ποσού 7.954.443,81 €, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. 
10/2022 διακήρυξη (CPV – 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Με-
ταφορών Επιβατών).

Η ισχύς του ΔΣΑ θα αρχίσει από την ημερομηνία της παρούσας ανα-
κοίνωσης και θα διαρκέσει για μια περίοδο τριών (3) ετών και έως πέρας 
του σχολικού έτους 2024 – 2025. Η εφαρμογή του ΔΣΑ θα πραγματοποι-
ηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr ύστερα από προθεσμία  τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής  της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επί-
σημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στα άρθρα 27 και 33 του Ν. 4412/2016, με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής την17/01/2023.

Ο χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής και οποιαδήποτε ηλεκτρο-
νική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύ-
στημα  με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 της υπ’ αριθ. 64233/8.6.2021 (Β΄ 
2453/9.6.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων και Επικράτειας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπη-
ρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Για να συμπεριληφθεί στο ΔΣΑ ένας οικονομικός φορέας, απαιτείται 
αφενός να πληροί τα κριτήρια επιλογής και αφ’ ετέρου να καταθέσει αί-
τηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 10/2022 διακήρυξη.

Κάθε οικονομικός φορέας που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο ΔΣΑ, 
μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής ως ακολούθως:

Στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης και 
Καθ’ όλη την διάρκεια του ΔΣΑ.
Ο χρόνος ισχύος των αιτήσεων συμμετοχής είναι ως την καταληκτική 

ημερομηνία ισχύος του ΔΣΑ. Αίτηση συμμετοχής που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Μετά την έναρξη της εφαρμογής του ΔΣΑ και κατά τη χρονική περίο-
δο ισχύος του, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη ανάθεσης μίας ή περισ-
σότερων συμβάσεων, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου θα δημοσιεύει 
πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη αυτών, με προθεσμία 
υποβολής οικονομικών προσφορών εντός 10 ημερών από την ημερομη-
νία αποστολής της πρόσκλησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σε όσους οικονομι-
κούς φορείς έχουν γίνει αποδεκτοί στο ΔΣΑ, εκτός αν δοθεί παράταση.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οι-
κονομικούς φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της, έχουν 
ήδη γίνει δεκτοί στο ΔΣΑ. Το αντικείμενο της εκάστοτε πρόσκλησης υπο-
βολής προσφορών δύναται να υποδιαιρείται σε τμήματα/ ομάδες ειδών 
και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για 
ένα ή περισσότερα τμήματα / ομάδες ειδών.

Η προσφερόμενη τιμή σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης, θα ισχύει 
για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως 
αποτέλεσμα την ανάδειξη ενός μειοδότη σε περισσότερα του ενός τμήματα 
και υπό την προϋπόθεση ότι τα διατιθέμενα από αυτόν μέσα δεν επαρκούν 
για την ανάθεση όλων των τμημάτων, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό 
των τμημάτων που θα του ανατίθενται είναι κατά προτεραιότητα και σε 
φθίνουσα σειρά, τα ακόλουθα: α) κριτήριο του μοναδικού προσφέροντος 
και  β)κριτήριο της μεγαλύτερης προσφερόμενης τιμής.

Το εν λόγω κριτήριο εφαρμόζεται, μετά την εφαρμογή του πρώτου 
κριτηρίου, στα εναπομείναντα τμήματα, στα οποία υπάρχουν και άλλοι 
προσφέροντες, πέραν του μειοδότη.

Η υπ’ αριθ. 10/2022 Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέ-
σω του διαδικτύου στη Διεύθυνση http://promitheus.gov.gr και http://
pamth.gov.gr.

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

Αλέξιος Πολίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ          

  Αριθμ. Πρωτ:42089/19.12.2022

Περίληψη διακήρυξης 

ανοιχτού , διεθνούς , ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πο-

λυσύχναστων Παραλιών  και οριοθέτηση αυτών Δήμου Αλε-

ξανδρούπολης για το 2023&2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό-άνω των ορίων- με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών Ναυα-
γοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και οριοθέτηση αυτών 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2023&2024, συνολικής προϋπο-
λογισθείσης αξίας 1.515.136,66 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Η υπηρεσία   υποδιαιρείται σε 2  ΤΜΗΜΑΤΑ  :
1) ΤΜΗΜΑ   Α. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑ-

ΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023  (CPV) : 92332000-7)  προϋπολογισμού    747.905,95  
€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

 2) ΤΜΗΜΑ Β.ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑ-
ΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024  (CPV) : 92332000-7)  προϋπολογισμού 752.189,11 
€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ24%.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για ένα  ή πε-
ρισσότερα τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των  τμημάτων 
(ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική 
ή ολική) αφορά στο σύνολο της κάθε ομάδας. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιη-
μένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της δι-
αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2023 και 
ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09.00πμ  από τα 
αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Μαζί με την προσφορά απαιτείται  να κατατεθεί και εγγύηση συμ-
μετοχής 1%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  για το  ΤΜΗΜΑ 
1  ποσού   : 6.031,50 € και για το ΤΜΗΜΑ 2 ποσού  6.066,04  ευρώ. 

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Αρμόδιοι Μόκαλη Αθανασία και Τζανάβαρλη Σαράντω,  
Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551064165 και  2551350274 
αντίστοιχα. 

Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλε-
κτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα από τον ιστότοπο του Δήμου (www.
alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ.178601 ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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 SUDoKU

5 8

8 6 2 9

2 9 1 8

6 7 9 3

3 9

8 2 5 1

1 4 6 9

8 1 2 7

3 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec 20 08:58:34 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

8 3 9 4 7 1 5 6 2
4 1 6 5 3 2 8 7 9
2 7 5 8 6 9 4 3 1
5 2 1 3 4 6 7 9 8
3 8 4 7 9 5 1 2 6
6 9 7 2 1 8 3 5 4
1 6 3 9 5 4 2 8 7
7 4 8 6 2 3 9 1 5
9 5 2 1 8 7 6 4 3

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Dec 19 09:30:10 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

2 7 8 5 4 9

1 3

8 6 2

1 2 5

2 5

9 7 8

9 8 1

1 3

4 9 7 3 2 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec 20 08:58:36 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κάποιος τύπος έχει πάει διακοπές μόνος του και 
αφού αφήνει στο δωμάτιο τα πράγματα του, κατε-
βαίνει στην πισίνα να γνωρίσει κόσμο.

Βλέπει στις ξαπλώστρες ένα τύπο και αφού κά-
θεται δίπλα του και συστήνεται τον ρωτάει: – Θέ-
λετε να παίξουμε ένα τάβλι;

 – Μια φορά έπαιξα και δεν μου άρεσε..
Ο ήρωας μας επιμένει:
-Θέλετε να κάνουμε μια βουτιά στην πισίνα;
-Μια φορά βούτηξα και δεν μου άρεσε.. Απα-

ντάει βαριεστημένα.
Απελπισμένος πλέον ξαναπροσπαθεί..
-Θέλετε να σας κεράσω μια μπύρα;
 – Μια φορά ήπια και δεν μου άρεσε.. Απαντάει 

με το ίδιο βαριεστημένο ύφος.
Κάποια στιγμή σκάει μύτη ένα πιτσιρίκι. – Δικό 

σας; Ρωτάει ο ενοχλητικός τύπος.
 – Ναι..
– Μοναχοπαίδι φαντάζομαι ε…..

* * * * * * 

Δύο γριές ήταν σε ένα μεγάλο αυτοκίνητο και 
πήγαιναν βόλτα.  Και οι δύο τα είχαν λίγο χαμένα 
και δεν μπορούσαν να δουν και πολύ καλά.

Έφτασαν σε μια διασταύρωση με κόκκινο φα-
νάρι, αλλά πέρασαν.

Η συνοδηγός σκέφτηκε: “Αχ, άρχισα να τα χάνω, 
νόμισα ότι περάσαμε με κόκκινο”

Μετά από λίγο έφτασαν σε μια άλλη διασταύ-
ρωση με κόκκινο φανάρι, αλλά πέρασαν.

Η συνοδηγός θα έπαιρνε όρκο ότι ήταν κόκκινο, 
αλλά ήταν ανήσυχη   ότι έβλεπε ανύπαρκτα πράγ-
ματα. Αποφάσισε να είναι πιο προσεκτική.

Στην επόμενη διασταύρωση, ήταν σίγουρη, το 
φανάρι ήταν πάλι κόκκινο,  αλλά πάλι πέρασαν 
όπως και πριν.

Στρέφεται στην άλλη γυναίκα και την λέει: “Λένα, 
το ξέρεις ότι περάσαμε τρία κόκκινα φανάρια μέχρι 
τώρα; Παραλίγο να μας σκοτώσεις….”

Η Λένα γυρνάει και της απαντά: “Ω Θεέ μου….. 
εγώ οδηγώ…”

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Αύριο θα είναι… προχτές.
4. Του Θεού… αποκλήθηκε ο Αττίλας.
10. Ινδική αίρεση.
13. Πάντα (αρχ.).
14. Αντιγόνη…: ηθοποιός.
15. Η μητέρα των Διόσκουρων.
16. Συνεχόμενα στην… πόρτα.
17. Μονάδα χωρητικότητας πλοίων.
18. Έτσι αρχίζει η "Κυριακή Προσευχή".
19. Βασίλισσα της Γεωργίας.
21. Άφωνοι… τύποι.
23. Κατοικίδιο ζώο.
24. Είναι τα κράτη που έχουν κοινά σύνορα.
25. Διοικητική περιφέρεια επί Τουρκοκρα-
τίας.
27. Ιαπωνική μονάδα χωρητικότητας.
28. Μακριά από εδώ (επίρρ.).
29. Στην Κρήτη το φαράγγι της.
30. Μαλλιά με… ανταύγειες.
31. Η χήρα του Τζον Λένον.
32. Η Μεγαλόχαρη.
33. Τα μαλλιά.
34. Άναρχη… ύλη.
35. Ευτυχισμένα, γαλήνια.
36. Η πρωτεύουσα του Όρεγκον.
37. Πολεμική ιαχή.
38. Όμοια… ποιοτικά.
39. Ισπανός θεατρικός συγγραφέας.
40. Και… σταθμά τα συνοδεύουν.
43. Αντρικό χαϊδευτικό.
45. Αγία κι αυτή.
46. Τις… έφαγε αυτός.
48. Κατάληξη αντρικών ονομάτων.
49. Δικά σου… μάγκικα.

-- Συστατικά --
• 1 πρέζα αλάτι
• 170 γρ. αμυγδαλόψιχα, τριμμένη  
• 200 γρ. ανανάς γλασέ, ψιλοκομμένος
• 6 αυγά
• 200 γρ. αχλάδια γλασέ, ψιλοκομμένα
• 400 γρ. ζάχαρη
• 250 γρ. καρυδόψιχα, ψιλοκομμένη
• 200 γρ. κερασάκια γλασέ, ψιλοκομμένα
• 150 γρ. κόντιντα (φρουί γλασέ)
• 1 πρέζα μοσχοκάρυδο
• Μπράντι
• 250 γρ. βούτυρο φυτικό
• 1 μισή κ.σ. ρούμι
• 400 γρ. σταφίδες  
• 170 γρ. ψίχα από φουντούκια, τριμμένη
• 450 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
• Σέρυ
• Φρούτα γλασσέ
• 1 μισή κ.σ. λικέρ μανταρίνι
• Καρύδια

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, αναμιγνύουμε τα φρούτα γλασέ με τους 

ξηρούς καρπούς και τις σταφίδες.

• 
• Τα περιχύνουμε με μιάμιση κουταλιά μπράντι, το 

λικέρ μανταρίνι και το ρούμι.
• Στην συνέχεια, στρώνουμε δύο μακρόστενες 

φόρμες κέικ 30 εκατοστών με λαδόχαρτο, αλειμ-
μένο με βούτυρο.

• Χτυπάμε σε μπολ το βούτυρο με τη ζάχαρη, το 
αλάτι και το μοσχοκάρυδο, ώσπου να αφρα-
τέψουν.

• Έπειτα, προσθέτουμε τα αυγά.
• Ρίχνουμε στο μείγμα το αλεύρι σταδιακά και στο 

τέλος το μείγμα των φρούτων και ξηρών καρπών.
• Ρίχνουμε το μείγμα του κέικ στις φόρμες και το 

ψήνουμε για 1 ώρα και 10 λεπτά, σε φούρνο 
προθερμασμένο στους 160 βαθμούς Κελσίου.

• Όταν κρυώσουν τα κέικ, τα βγάζουμε από τις 
φόρμες και πετάμε το λαδόχαρτο.

• Κατόπιν, τυλίγουμε κάθε κέικ με τουλπάνι ποτι-
σμένο με μπράντι και σέρυ.

• Τέλος, τα γαρνίρουμε με φρουί γλασέ και κα-
ρύδια.

• Αφήνουμε τα κέικ τυλιγμένα στο τουλπάνι, 3 με 
4 μέρες περίπου.

• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Xριστουγεννιάτικο κέικ με φρούτα

Κάθετα
1. Αποκριάτικο έθιμο.
2. Ηλεκτρισμένη… ατμόσφαιρα.
3. Δίψηφο φωνήεν.
4. Δολοφονήθηκε στο λουτρό του.
5. Ξενική τηλεφωνική απάντηση.
6. Σύγχυση, αμηχανία.
7. Αθόρυβη… ατάκα.
8. Επικίνδυνοι μικροοργανισμοί.
9. Πρώτα στο… γύρο.
10. Κόσκινο, κρησάρα.
11. "… ο άνθρωπος": έργο του Νίτσε.
12. Επικόλληση χαρτοσήμου σε έγγραφο.
14. Τροφή σαρκοβόρων ζώων.
15. Το βγάζουμε απ' την ελιά.
17. Κεφάλι από ιερό λείψανο.
18. Με φύλλα ζύμης φτιάχνεται.
20. Άλντο…: δολοφονήθηκε από τις "Ερυ-
θρές Ταξιαρχίες".
22. Το ξάπλωμα.
23. Έκφραση χαιρετισμού.
25. Ρυθμίζει τη ροή του νερού.
26. Μονωδία όπερας.
27. Κέντημα για τραπεζάκι (ξ.λ.).
29. Η τσάντα των μαθητών.
30. Η προβλήτα του λιμανιού.
32. Δηλώνει και αντίθεση.
33. Αιγαιοπελαγίτικο νησί.
35. Διαδέχεται τη νύχτα.
36. Νησί κοντά στην Ικαρία.
37. Ελληνικά αρχικά των UFΟ.
39. Μονόξυλο σκάφος.
41. Γερμανός μυθιστοριογράφος.
42. Παραπόταμος του Ρήνου.
44. Άγγλων… δέκα.
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Στην πρόσφατη συνεδρί-
αση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Σαμοθράκης ένα από τα 
θέματα στην ημερήσια διά-
ταξη που συζητήθηκαν ήταν 
«Περί χωροθέτησης Πυρο-
σβεστικού Σταθμού σε περι-
οχή εκτός σχεδίου στην θέ-
ση ΞΥΡΙΑ Καμαριώτισσας του 

Δήμου Σαμοθράκης»  
Στην συνεδρίαση διαβά-

στηκαν οι σχετικές εγκρίσεις 
– εκθέσεις, εισηγήσεις και 
προδιαγραφές διαφόρων αρ-
μόδιων φορέων, η περιγραφή 
του οικοπέδου.

Το οικόπεδο είναι περίπου 
3,5 στρεμμάτων, βρίσκεται σε 

απόσταση 100 μέτρων πριν 
το Γυμνάσιο – Λύκειο Σαμο-
θράκης δεξιά στην επαρχιακή 
οδό Καμαριώτισσας – Χώρας. 
Το τοπωνύμιο της συγκεκρι-
μένης περιοχής όπως ανα-
φέρεται και στο θέμα είναι 
Ξύρια.

Η αγορά του οικοπέδου 
από την Μητρόπολη και το 
κτίριο θα γίνει με δωρεά της 
ΜΚΟ Υποστηρίζω με υπεύ-
θυνη την κυρία Παναγιώτα 
Φασουλή, η οποία έχει κάνει 
και άλλες δωρεές στην Σα-
μοθράκη, όπως η ανακαίνιση 
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωρ-
γίου Χώρας.

Το Πυροσβεστικό Κλιμά-
κιο Σαμοθράκης βρίσκεται 
σε χώρο που δεν εξυπηρε-
τεί τις ανάγκες του, κάτι που 
επισημάνθηκε από όλους στο 
Δ.Σ και μάλιστα όπως είπε 
ο Δήμαρχος ήταν ορατός ο 
κίνδυνος η Σαμοθράκη να 
μείνει χωρίς Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο.

Τελικά η χωροθέτηση πέ-
ρασε και ψηφίστηκε ομόφω-
να από το Δ.Σ. 

Πριν λίγες μέρες 60 μαθητές από επτά 
διαφορετικά σχολεία της Αλεξανδρούπο-
λης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δη-
μάρχου Γιάννη Ζαμπούκη, ώστε να συμμε-
τάσχουν στη φύτευση 80 δέντρων στον 
κεντρικό ιστό της πόλης!

Κάθε σχολείο αποτέλεσε μία ομάδα που 
δεντροφύτεψε με την καθοδήγηση των με-
γαλύτερων μαθητών του τομέα γεωπονίας 
και περιβάλλοντος του 2ου ΕΠΑΛ-1ου ερ-
γαστηριακού κέντρου Αλεξανδρούπολης. 

Στην 14ης Μαΐου φυτεύτηκαν φωτίνιες, 
στην Ιωακείμ Καβύρη  μανόλιες, στην Βε-
νιζέλου δάφνες, στην Παλαιολόγου αριές, 
καλύπτοντας μ΄αυτόν τον τρόπο ογδόντα 
λακούβες, δημιουργώντας νέους πνεύμο-
νες πρασίνου και ομορφαίνοντας από άκρη 

σε άκρη το κέντρο της πόλης μας!
Η περιβαλλοντική αυτή δράση πραγ-

ματοποιήθηκε σε συνέχεια της μελέτης 
της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αρχι-
τεκτονικής Τοπίου στο Πανεπιστήμιο του 
Μιλάνου, Τζούλιας Τζώρτζη, με τίτλο «Κα-
ταγραφή πρασίνου και ολοκληρωμένης 
στρατηγικής αναβάθμισης της πόλης της 
Αλεξανδρούπολης με στόχο την αισθητική 
και λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση 
του μικροκλίματος της πόλης» στοχεύο-
ντας στη σύνδεση των μαθητών με τον 
δημόσιο χώρο.

Στο χώρο της δενδροφύτευσης παρα-
βρέθηκε συνεργείο από το Τμήμα Πρασί-
νου του Δήμος Αλεξανδρούπολης και ερ-
γαζόμενοι της Δημοτικής Αστυνομίας και 

του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης που 
διευκόλυναν τις εργασίες και την προσπά-
θεια των παιδιών. Ο δήμαρχος συνεχάρη 
μαθητές και εκπαιδευτικούς για την πραγ-
ματοποίηση της εθελοντικής δενδροφύτευ-
σης δηλώνοντας ότι εμπιστεύεται τα παιδιά 
που θα γίνουν καλύτερα από τους μεγά-
λους σε θέματα προστασίας του περιβάλ-
λοντος και παίρνει παράδειγμα από αυτά 
γιατί δείχνουν ότι ξέρουν τι θα πει εθελο-
ντισμός και φυσικό περιβάλλον!

Στη δράση συμμετείχαν : 1ο δημοτικό 
σχολείο, 3ο δημοτικό σχολείο, 4ο δημοτικό 
σχολείο, 8ο δημοτικό σχολείο, 9ο δημοτι-
κό σχολείο, 4ο γυμνάσιο, 4ο ΕΠΑΛ και 2ο 
ΕΠΑΛ - 1ο εργαστηριακό κέντρο Αλεξαν-
δρούπολης.

Δενδροφύτευση από μαθητές στο κέντρο 
της Αλεξανδρούπολης

Προσφορά 
στην τοπική 

κοινωνία

Στα πλαίσια εξωστρέφει-
ας της Εταιρείας “Άρωμα 
Έβρου” καθώς και ως την 
ελάχιστη ένδειξη ευχαριστί-
ας προς τον κόσμο που την 
τιμάει με την αγορά τοπικών 
προϊόντων παραγωγής της, 
οι άνθρωποί της προέβησαν 
σε μία συμβολική κίνηση με 
την δωρεά & φύτευση, καλ-
λωπιστικών φυτών λεβάντας 
στον Δήμο Ορεστιάδας και 
στο μελισσοκομικό πάρκο του 
Δήμου Σουφλίου.
“Η αρχή έγινε το Σάββα-
το 17 Δεκεμβρίου με την 
πρώτη δωρεά και φύτευση 

(περισσότερα από 450 φυ-
τά) στο Κέντρο τεχνολογίας 
και επιστήμης στην περιοχή 
των Καστανεών του Δή-
μου Ορεστιάδας, παρουσία 
του Αντιδήμαρχου Τεχνικής 
υπηρεσίας, κυρίου Αρχοντή 
Αρχοντίδη με την πολύτιμη 
αρωγή των φοιτητών των 
δύο τμημάτων που εδρεύουν 
στην Νέα Ορεστιάδα (Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Δασολο-
γίας), μέσω του τοπικού εκ-
προσώπου τους που είναι η 
Χορευτική Ομάδα Φοιτητών 
Ορεστιάδας (Χ.Ο.Φ.Ο.).
Ευχαριστούμε πολύ όσους 

συνεργάστηκαν γι’ αυτή την 
πολύ όμορφη και συμβολι-
κή κίνηση. Μέσα από αυτή 
σκοπός είναι να αφήσουμε 
το στίγμα μας τόσο στην πε-
ριοχή όσο και συγκεκριμέ-
να στην Νέα Ορεστιάδα που 
αποτελεί την φυσική μας 
έδρα αλλά και την νεότε-
ρη πόλη της χώρας όπου 
με το νέο έτος γιορτά-
ζει τα 100 χρόνια ζω-
ής της. Χρόνια πολ-
λά Ορεστιάδα, Χρόνια 
πολλά σε όλο τον κό-
σμο με υγεία και αισι-
οδοξία!”

“Άρωμα Έβρου”: Δωρεά πάνω από 2.000 
φυτών λεβάντας 

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ και 
το CHRISTMAS LIGHTHOUSE 

διοργανώνουν το 
CHRISTMAS DAY 

RUN, την Παρα-
σκευή 23/12 στις 
4 το μεσημέρι, 
στη νέα παραλι-
ακή ζώνη.

Ε κ κ ί ν η -
ση και τερματι-

σμός το CHRISTMAS 
LIGHTHOUSE.

-Φοράμε τη κόκκινη στολή
-Φοράμε το κόκκινο σκουφάκι
-Φοράμε την καλή μας διά-

θεση
Tρέχουμε ή περπατάμε:
-2χλμ για όλους
-200μ για άτομα με αναπηρίες
-300μ για οικογένειες με μι-

κρά παιδιά ή καροτσάκια
"Πάρε το καρότσι σου και έλα 

να συναντήσεις τον Άϊ Βασίλη"
Την δράση υποστηρίζουν οι 

σύλλογοι:
ΚΟΤΙΝΟΣ Α.Σ.ΑΜΕΑ, Συνεχί-

ΖΩ,  Σύλλογος Καρκινοπαθών και 
φίλων Έβρου, ΓΑΛΗΝΟΣ, Συλ.
Προσωπικού και φίλων Καρδι-
οχειρουργικής Κλινικής, ΣΥΔΝΕ, 
Συλ.Διαβητικών Έβρου

Έρχεται το Christmas Day RunΣαμοθράκη: Δωρεά οικοπέδου για την
 εγκατάσταση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου

Life

Από 
τον Δρομέα 

Θράκης και το 
Christmas 
Lighthouse

«Aυτό το διάστημα έχουν εντοπιστεί ενδιαφέροντα ευρήματα στο δρόμο 
Μαρώνεια-Δίκελλα, που σχετίζονται με το αρχαίο θέατρο και το κέντρο της 

αρχαίας Μαρώνειας. » 
Xρύσα Καραδήμα -  Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης

 60 μαθητές 
από 7 σχολεία

Από 
τη ΜΚΟ 

“Υποστηρίζω” 
και τη Π. 
Φασουλή  
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο 25510 

24222 και  γίνε συνδρομητής 
της ΓΝΩΜΗΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ • Οδοντίατρος  
Λ.Δημοκρατίας 282 • Αλεξ/πολη
τηλ 25510 26871
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Πέντε τροφές που τις 
τρώτε εντελώς λάθος 
και επηρεάζουν την 
υγεία σας

Λιναρόσπορος: Έχει πολλές ευεργετι-
κές ιδιότητες, αλλά το πεπτικό μας σύστη-
μα αδυνατεί να τον αφομοιώσει ολόκλη-
ρο. Όταν τον καταναλώνετε ως ολόκληρο 
σπόρο, το πιθανότερο είναι ότι θα διέλθει 
από τ στομάχι και το έντερο και θα αποβλη-
θεί από το σώμα, ακριβώς όπως… εισήλθε 
σε αυτό. Γι’ αυτό, είναι προτιμότερο να τον 
λιώνετε σε μορφή σκόνης, προτού το προ-
σθέσετε στο φαγητό σας.

Μαύρο τσάι: Δεν πρέπει να βάζετε γά-
λα στο μαύρο τσάι. Έρευνες έχουν δείξει 
ότι ενώ η προσθήκη γάλακτος στο μαύρο 
τσάι δεν επηρεάζει τα αντιοξειδωτικά του, 
εντούτοις “ακυρώνει” τα καρδιαγγειακά 
οφέλη από αυτό. Οι πρωτεΐνες του γάλα-
κτος μπορούν να συνδεθούν με τις κατεχί-

νες του τσαγιού, το οποίο μπορεί να κάνει 
τα ευεργετικά συστατικά του τσαγιού πιο 
δύσκολο για το σώμα να τα απορροφήσει.

Μπρόκολο: Δεν πρέπει να το βράζετε! 
Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, 
χλωροφύλλη, αντιοξειδωτικά και αντικαρ-
κινικές ενώσεις, αλλά μια κινεζική μελέτη 
του 2009 διαπίστωσε ότι για να κρατήσει 
αυτά τα οφέλη για την υγεία άθικτα, πρέπει 
να μαγειρεύεται στον ατμό. 

Φράουλες: Δεν πρέπει να τις κόβετε! 
Ορισμένων θρεπτικά συστατικά, όπως η 
βιταμίνη C στις φράουλες, είναι ευαίσθητα 
στο φως και το οξυγόνο. Όταν κόβετε τις 
φράουλες, αφήνετε περισσότερα κύτταρα 
εκτεθειμένα σε αυτά τα στοιχεία, με απο-
τέλεσμα να καταστρέφετε την βιταμίνη C.

Σκόρδο: Το ανάποδο με τις φράουλες 
ισχύει για το σκόρδο. Η αλλικίνη που περι-
έχει, ενισχύεται από την επαφή της με το 
οξυγόνο του αέρα. Οι ειδικοί προτείνουν 
να αφήνετε το σκόρδο ψιλοκομμένο για 
10 λεπτά, προτού το προσθέσετε στο φα-
γητό σας.
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844

ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646

ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  

Αεροδρόμιο:          25510-89300

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   

Ι.Κ.Α. 25510-84611

ΕΚΑΒ 25510-89370

ΔΕΗ 25510-53529

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Μανδηλά Ε.-Μανδηλά Ν. 14ης 
Μαΐου 33 & Κων. Παλαιολόγου ✆2551024463
18:00-08:00 Μυρμιλιάγκος Βενιζέλου 46 
(όπισθεν Δημαρχείου) ✆2551027077

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλγιαννάκης Σάββας Ευριπίδου 96 
✆2552028477

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

Θέμις, Θεμιστοκλής, 
Θεμιστόκλεια, Ιουλιανός, 
Ιουλιανή.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Τετάρ-
τη με την Σελήνη από τον Τοξότη είσαι 
πανέτοιμος για εξόδους ψυχαγωγίας ή 
οργάνωση ενός ταξιδιού και εκδρομής! 
Είσαι στο γιορτινό κλίμα των Χριστου-
γέννων χαρωπός, κοινωνικός, ενθουσι-
ώδης και αισιόδοξος, αλλά οφείλεις να 
περιορίσεις την τάση σου για υπερβολές 
και επιπολαιότητες!
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, για σήμερα Τετάρτη 
φρόντισε δίπλα σου να έχεις ανθρώ-
πους που εμπιστεύεσαι πραγματικά και 
είσαι σίγουρος ότι δεν θα σε προδώσουν! 
Άλλωστε θα σε βοηθήσει σε αυτό και μία 
αποκάλυψη, που ρίχνει κάποιες «μάσκες» 
στον κοινωνικό σου περίγυρο!   

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, για σήμερα Τετάρτη με την 
Σελήνη να κινείται στο διαμετρικά απέ-
ναντι ζώδιο από το δικό σου έχεις όλα 
τα βλέμματα πάνω σου, όμως αν κά-
ποιος αδιαφορήσει για σένα γίνεσαι και 
υπερβολικά εύθικτος και παρεξηγείσαι κι 
αυτό γιατί μπορεί να έχεις την τάση να 
δραματοποιείς καταστάσεις!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, για σήμερα Τετάρτη εί-
σαι αρκετά συγκρατημένος και δεν παρα-
σύρεσαι από τα συναισθήματά σου, αφού 
θα βάλεις προτεραιότητα πρακτικά θέ-
ματα καθημερινότητας! Θα πρέπει όμως 
να βρεις οπωσδήποτε και λίγο χρόνο για 
ξεκούραση, γι’αυτό οργάνωσε σωστά τις 
δουλειές σου!  

ΛΕΩΝ
Φίλε μου Λέοντα, για σήμερα Τετάρτη 
με την Σελήνη να κινείται στο φιλικό για 
σένα ζώδιο του Τοξότη, θα έχεις πολλές 
επαφές και γνωριμίες και πετυχημένη 
κοινωνική ζωή! Σε χαρακτηρίζει ομορφιά, 
γοητεία, γλυκύτητα και ένα ιδιαίτερο τα-
περαμέντο! Η ημέρα θα φέρει σίγουρες 
πολλές ευκαιρίες, για στιγμές διασκέδα-
σης και κοινωνικοποίησης! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, για σήμερα Τετάρτη 
παρόλο που θα είσαι κλεισμένος στον 
εαυτό σου κάποιες στιγμές, θα υπάρξουν 
πολλές ευκαιρίες για να έρθεις κοντά με 
τους ανθρώπους που αγαπάς και να εν-
δυναμώσεις τις οικογενειακές και συγγε-
νικές σου σχέσεις με ποικίλους τρόπους!     

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα η Σελήνη κινείται στο 
φιλικό για σένα ζώδιο του Τοξότη και εσύ 
καταφέρνεις και αλλάζεις εύκολα ότι δεν 
σου αρέσει, ιδίως όταν αντιλαμβάνεσαι, 
μετά από κάποιες συγκυρίες, ότι μία το-
ξική σχέση, σου κάνει κακό! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, για σήμερα Τετάρτη 
καλό θα ήταν να περιορίσεις την τάση 
σου για απαιτήσεις, οι οποίες είναι υπερ-
βολικές και δογματικές, χωρίς λόγο! Δεί-
ξε την σταθερή και σοβαρή πλευρά του 
χαρακτήρα σου με επιμονή, αλλά φρό-
ντισε να αποφύγεις ξεροκεφαλιά!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα φίλε Τοξότη η Σελήνη κινείται 
στο ζώδιο σου και εσύ δεν διστάζεις να 
ζήσεις με πάθος και ένταση την κάθε 
στιγμή σου, απλά φρόντισε να μην εν-
θουσιάζεσαι τόσο εύκολα, διότι θα έρ-
θουν απογοητεύσεις και απότομη προ-
σγείωση, ιδίως μέσα από διαπροσωπικές 
σχέσεις και επαφές!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Για σήμερα Τετάρτη φίλε Αιγόκερε, η δι-
αίσθηση και η διορατικότητα σου είναι 
οι σύμμαχοι σου, σε κάθε σου δραστη-
ριότητα, απόφαση και κίνηση!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Για σήμερα Τετάρτη φίλε Υδροχόε, η Σε-
λήνη από τον Τοξότη σε παροτρύνει να 
κοινωνικοποιηθείς και να περάσεις καλά 
με φιλικά σου πρόσωπα!   

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, για σήμερα Τετάρτη με την Σε-
λήνη από το ζώδιο του Τοξότη το ενδια-
φέρον σου είναι στραμμένο στην καριέ-
ρα, στους στόχους και στο μέλλον σου! 
Μπορεί κάποιες στιγμές να δείχνεις λίγο 
περισσότερο απρόσιτος στον περίγυρο!

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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Συζητήθηκε χθες στην Ολο-
μέλεια της Βουλής το νομοσχέ-
διο του υπουργείου Εργασίας 
«Σπίτι μου - στεγαστική πολιτι-
κή για τους νέους, αξιοποίηση 
της δημόσιας περιουσίας για 
κοινωνική κατοικία». Πρόκει-
ται για τη μεταρρύθμιση που 
δρομολογεί τη νέα στεγαστική 
πολιτική την οποία εξήγγειλε ο 
πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Απαντήσεις σε   ερωτήσεις 
επί του νομοσχεδίου αναφο-
ρικά με τη νέα στεγαστική πο-
λιτική της κυβέρνησης δίνει το 
υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

Τι προβλέπει το πρόγραμ-

μα χορήγησης στεγαστικών 

δανείων και ποιο το όφελος 

για τα νέα ζευγάρια που θα 

ενταχθούν σε αυτό;

Πρακτικά όσοι ενταχθούν 
στο πρόγραμμα αυτό, θα πλη-
ρώνουν δόση στεγαστικού δα-
νείου που θα είναι πολύ χα-
μηλότερη από το ενοίκιο που 
αντιστοιχεί στο σπίτι που επέ-
λεξαν, καθώς το επιτόκιο θα 
αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο 
των εμπορικών επιτοκίων. Και 
πάντως θα είναι μηδενικό για 
τρίτεκνες και πολύτεκνες οικο-
γένειες. Το κυριότερο, με την 
αποπληρωμή του δανείου θα 
αποκτήσουν την ιδιοκτησία του 
σπιτιού. Επιπλέον, το δάνειο θα 
καλύπτει υψηλότερο ποσοστό 
της εμπορικής αξίας του ακινή-
του (90 %) σε σχέση με τα στε-
γαστικά δάνεια των τραπεζών 
που καλύπτουν συνήθως έως 
το 80 %. Αυτό σημαίνει ότι η 
ιδιωτική συμμετοχή που πρέ-
πει να συνεισφέρουν οι νέοι 
μειώνεται στο 10 % της αξίας 
του σπιτιού αντί για 20 % που 
προβλέπεται στις συμβάσεις 
των τραπεζικών στεγαστικών 
δανείων.

Επίσης με το πρόγραμμα 
αυτό αποκτούν πρόσβαση στον 
τραπεζικό δανεισμό νοικοκυ-
ριά που υπό κανονικές συν-
θήκες δύσκολα θα πληρούσαν 
τα τραπεζικά κριτήρια χρημα-
τοδότησης.

Ποια είναι τα νέα 
στοιχεία στο πρόγραμμα 
παροχής στεγαστικών 
δανείων σε νέους;

Έχουν προστεθεί σε σχέ-
ση με τις αρχικές ανακοινώ-
σεις ορισμένα νέα στοιχεία που 
αποσκοπούν στην επιτάχυνση 
υλοποίησης της δράσης αλλά 
και τη θωράκιση από ενδεχό-
μενη απόπειρα κατάχρησης. 
Συγκεκριμένα:

- Τέθηκε ανώτατο όριο 
200.000 ευρώ στην αξία 
της κατοικίας που μπορούν 

να αγοράσουν οι δικαιούχοι. 
Έτσι αποτρέπεται το ενδεχό-
μενο αγοράς πολυτελών κα-
τασκευών με το επιδοτούμε-
νο δάνειο του προγράμματος.

- Απαγορεύεται η αγορά του 
ακινήτου από συγγενή πρώτου 
βαθμού του δανειολήπτη.

- Διευκρινίζεται πως δεν θα 
υπάρχει εγγυητής του δανείου.

- Τίθεται 8μηνη προθεσμία 
(6μηνη αρχικά με δυνατότητα 
παράτασης 2 μηνών) από την 
προέγκριση του δανείου μέχρι 
την υπογραφή της δανειακής 
σύμβασης. Έτσι προλαμβάνο-
νται καθυστερήσεις που θα δέ-
σμευαν τα δανειακά κεφάλαια 
εις βάρος άλλων δικαιούχων 
που έχουν κλείσει τη συμφωνία 
αγοράς του ακινήτου.

 Τι προβλέπει το 
πρόγραμμα «Κάλυψη» 
και ποιοι μπορούν να 
ενταχθούν σε αυτό;

Το πρόγραμμα «Κάλυψη» 
βασίζεται στα κενά σπίτια που 
θα απελευθερωθούν από το 
πρόγραμμα «Εστία» μέσω του 
οποίου νοικιάστηκαν από το 
Δημόσιο περισσότερες από 
1000 ιδιωτικές κατοικίες και 
διατέθηκαν για μεταβατικό δι-
άστημα σε μετανάστες. Το πρό-
γραμμα «Εστία» λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά οι 
κατοικίες αυτές, (εφόσον φυ-
σικά οι ιδιοκτήτες τους συμ-
φωνούν) θα επισκευαστούν 
αν χρειάζεται με δαπάνες του 
Δημοσίου και θα διατεθούν 
δωρεάν ή με πολύ χαμηλό 
ενοίκιο σε ευάλωτους νέους 
ηλικίας 25-39 ετών, δικαιού-
χους του Ελάχιστου Εγγυημέ-
νου Εισοδήματος. Προτεραιό-
τητα θα δοθεί σε πολύτεκνους, 
τρίτεκνους και μονογονεϊκές 
οικογένειες με αντικειμενικά 
κριτήρια (μοριοδότηση). Το 
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 
τη Γενική Γραμματεία Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και Κατα-
πολέμησης της Φτώχειας του 
υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

 Πώς θα λειτουργεί η 
σύμπραξη Δημοσίου και 
τεχνικών εταιρειών στην 
«κοινωνική αντιπαροχή»;

Η βασική φιλοσοφία, όπως 
έχει ανακοινωθεί, είναι ότι οι 
φορείς του Δημοσίου (ΔΥ-
ΠΑ και άλλοι) θα εισφέρουν 
αδόμητες και αναξιοποίητες 
εκτάσεις στις οποίες οι τεχνικές 
εταιρίες κατόπιν διαγωνισμού 
θα αναλάβουν να κατασκευά-
σουν σπίτια και καταστήματα 
με βάση τις προδιαγραφές που 
θα ορίζονται στην προκήρυξη 

του διαγωνισμού. Οι εταιρείες 
θα αποπληρώνονται από την 
εκμετάλλευση των ακινήτων 
αλλά θα έχουν την υποχρέ-
ωση να διαθέτουν ένα ποσο-
στό των κατοικιών με χαμη-
λά ενοίκια στους δικαιούχους 
του προγράμματος κοινωνικής 
αντιπαροχής. Επίσης ο φορέ-
ας του Δημοσίου θα διατηρεί 
την κυριότητα των ακινήτων. Η 
διάρκεια της παραχώρησης θα 
ορίζεται στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού καθώς δεν μπο-
ρεί να είναι ενιαία για όλες τις 
περιοχές και τις αξίες της γης. 
Στόχος είναι η στέγαση των 
δικαιούχων σε ποιοτικά ακί-
νητα αλλά και η διασφάλιση 
ότι το πρόγραμμα θα προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον του ιδιω-
τικού τομέα.

Η  αντιπολίτευση σας κατη-

γορεί ότι χαρίζετε τη δημό-

σια περιουσία σε μεγαλοερ-

γολάβους με την κοινωνική 

αντιπαροχή. Τι απαντάτε;

Με το νέο θεσμό της «κοι-
νωνικής αντιπαροχής», διατί-
θεται η αδρανής ακίνητη περι-
ουσία του δημοσίου, χωρίς να 
χάνεται η κυριότητα της γης, σε 
μακροχρόνιες παραχωρήσεις 
προς ιδιώτες που εξασφαλί-
ζουν με συμβατικές υποχρεώ-
σεις την κατασκευή σύγχρο-
νων κατοικιών οι οποίες θα 
διατεθούν με φθηνά ενοίκια. 
Πρόκειται για την πιο διαδεδο-
μένη πρακτική κοινωνικής στέ-
γης που έχει εξασφαλίσει το 
20-25% των ακινήτων πχ στην 
Αυστρία ή την Ολλανδία να δι-
ατίθενται με ρυθμισμένα χαμη-
λά ενοίκια. Παρόμοιες πρωτο-
βουλίες έχουν αναληφθεί και 
στη σοσιαλιστική Ισπανία. Δεν 
το γνωρίζουν άραγε αυτοί που 
ασκούν εύκολη κριτική;

Με την κοινωνική αντιπα-
ροχή το Δημόσιο εισφέρει ακί-
νητα που δεν χρησιμοποιεί και 
μένουν αναξιοποίητα, οι ιδι-
ώτες μετά από διαγωνισμό 
αναλαμβάνουν με δικές τους 
δαπάνες και με κρατικές προ-
διαγραφές, να χτίσουν σπίτια 
με την υποχρέωση και να δια-
θέτουν ένα ποσοστό από αυτά 
στους δικαιούχους με χαμη-

λά ενοίκια. Έτσι εξασφαλίζεται 
φθηνή στέγη για όσους εντα-
χθούν στο πρόγραμμα, αξιο-
ποιείται η περιουσία του Δη-
μοσίου και ιδιαίτερα της ΔΥΠΑ, 
κινείται η οικοδομή και εγκατα-
λείπεται η πρακτική του «γκέ-
το» των εργατικών κατοικιών. 
Το Δημόσιο διατηρεί σε κάθε 
περίπτωση την κυριότητα των 
ακινήτων και εξασφαλίζεται η 
ταχύτερη προσφορά κοινωνι-
κής στέγης.

Τι είναι το Πρόγραμμα 

«Ανακαινίζω - Ενοικιάζω» 

και τι διαφορά έχει από το 

«Εξοικονομώ;»

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω 
- Ενοικιάζω» παρέχει επιδοτή-
σεις για ανακαίνιση κλειστών 
κατοικιών προκειμένου να δι-
ατεθούν για μίσθωση. Αποσκο-
πεί δηλαδή στην αύξηση της 
προσφοράς κατοικίας με την 
παροχή κινήτρων προκειμένου 
κενά ακίνητα να χρησιμοποιη-
θούν ξανά, αφού επανέλθουν 
σε κατάσταση που να μπορούν 
να αξιοποιηθούν. Τα προγράμ-
ματα «Εξοικονομώ» στα οποία 
έχουν ενταχθεί χιλιάδες κατοι-
κίες αφορά ακίνητα που ήδη 
χρησιμοποιούνται ως πρώτη 
κατοικία, ιδιοκατοικούμενα 
ή μισθωμένα. Υπενθυμίζεται 
ότι μέσω του προγράμματος 
«Ανακαινίζω - Ενοικιάζω» πα-
ρέχονται επιδοτήσεις έως 40 
% (με όριο τις 10.000 ευρώ) 
για ανακαίνιση κατοικιών (ερ-
γασίες και υλικά), εμβαδού έως 
100 τ.μ. σε αστικά κέντρα προ-
κειμένου αυτές να διατεθούν 
για μίσθωση. Ο ιδιοκτήτης του 
σπιτιού πρέπει να έχει οικογε-
νειακό φορολογητέο εισόδημα 
έως 40.000Euro και ακίνητη 
περιουσία έως 300.000Euro 
ενώ το σπίτι πρέπει να είναι 
δηλωμένο ως κενό στο έντυπο 
Ε2. Ο Οδηγός του προγράμμα-
τος έχει ήδη προδημοσιευτεί.

 Γιατί χρειάζεται η 
προσθήκη νέας ειδικής 
πολεοδομικής χρήσης 
για την κοινωνική 
κατοικία;

Έτσι διασφαλίζεται ότι κτί-
ρια του Δημοσίου που είχαν 

στο παρελθόν διαφορετική 
χρήση (για παράδειγμα ξενο-
δοχεία ή εκπαιδευτήρια κλπ.) 
θα μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως κοινωνική κατοι-
κία χωρίς χωροταξικά εμπό-
δια, εφόσον φυσικά η γενική 
χρήση που ισχύει στην περιοχή 
(κατοικία, πολεοδομικό κέντρο, 
κοινωφελείς λειτουργίες κ.λπ.) 
το επιτρέπει.

 Τι προβλέπει η ρύθμιση 
για την ανάκληση 
παραχωρήσεων 
δημοσίων ακινήτων;

Έχει διαπιστωθεί ότι φο-
ρείς του Δημοσίου έχουν πα-
ραχωρήσει ιδιοκτησίες τους 
για την εκπλήρωση συγκεκρι-
μένου δημόσιου σκοπού (π.χ. 
για την στέγαση των υπηρε-
σιών ενός Δήμου ή για εξυπη-
ρέτηση πολιτιστικών σκοπών) 
χωρίς όμως, ενώ έχει παρέλ-
θει μεγάλο χρονικό διάστημα, 
ο σκοπός αυτός να έχει εκ-
πληρωθεί. Η ρύθμιση που ει-
σάγεται προβλέπει ότι όλοι οι 
φορείς της Γενικής Κυβέρνη-
σης καλούνται να εξετάσουν 
τις παραχωρήσεις ακινήτων 
που έχουν πραγματοποιήσει 
και αν έχουν περάσει 15 χρό-
νια χωρίς να έχει εκπληρωθεί 
ο σκοπός τους, να προχωρή-
σουν στην ανάκληση της πα-
ραχώρησης. Το διάστημα των 
15 ετών κρίνεται ότι είναι υπέρ 
- αρκετό προκειμένου να εξα-
χθεί το συμπέρασμα ως προς 
το αν υπάρχει η βούληση ή / 
και η δυνατότητα για την εκ-
πλήρωση του σκοπού. Εξάλλου 
τίθεται και δίμηνη προθεσμία 
στην οποία ο παραχωρησιού-
χος μπορεί να τεκμηριώσει την 
ανάγκη συνέχισης της παραχώ-
ρησης αν κρίνεται αναγκαίο. Σε 
κάθε περίπτωση δεν είναι νο-
ητό ακίνητα του Δημοσίου να 
παραμένουν δεσμευμένα και 
αναξιοποίητα ενώ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη στέγα-
ση οικογενειών.

 Ποια είναι τα 
προγράμματα στα 
οποία μπορούν να 
συμμετάσχουν οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων;

Οι ιδιοκτήτες έχουν πολ-
λαπλά οφέλη. Οι ιδιοκτήτες 
π.χ. που θα συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα «Κάλυψη» θα 
έχουν εγγυημένο εισόδημα 
από το μίσθωμα που θα κατα-
βάλει το κράτος, για τις κατοι-
κίες τους, οι οποίες θα διατε-
θούν σε νέους δικαιούχους του 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισο-
δήματος. Το κράτος αναλαμβά-
νει επίσης τις επισκευές.

Από την άλλη, το πρόγραμ-
μα μαζικής αξιοποίησης κλει-
στών ιδιωτικών κατοικιών προ-
βλέπει ότι οι ιδιοκτήτες τους 
θα τις παραχωρήσουν για του-
λάχιστον 5 χρόνια στο κράτος, 
το οποίο θα αναλάβει να τις 
ανακαινίσει και θα τις διαθέ-
σει σε νέους και νέα ζευγάρια.

Με το πρόγραμμα «Ανακαι-
νίζω-Ενοικιάζω» οι ιδιοκτήτες 
κλειστών κατοικιών θα επιδο-
τηθούν για να τις ανακαινίσουν 
με προϋπόθεση να τις διαθέ-
σουν για μίσθωση τουλάχιστον 
3 ετών.

Το πρόγραμμα «Εξοικονο-
μώ - Ανακαινίζω» τέλος, προ-
βλέπει συνδυασμό επιδότη-
σης και άτοκου ή χαμηλότοκου 
δανεισμού σε νέους για την 
ανακαίνιση και την ενεργεια-
κή αναβάθμιση κατοικιών που 
ιδιοκατοικούν.

Για ποιο λόγο χρειάζεται η 

ψήφιση νέου νομοσχεδίου 

για τη στεγαστική πολιτική; 

Δεν είναι επαρκές το υφι-

στάμενο θεσμικό πλαίσιο;

Είχε ήδη επισημανθεί κα-
τά την παρουσίαση των προ-
γραμμάτων ότι θα χρειαστεί η 
ψήφιση ορισμένων νέων δι-
ατάξεων για την υλοποίηση 
ή την επιτάχυνση εφαρμογής 
της νέας στρατηγικής της κυ-
βέρνησης για τη στέγαση. 'Αλ-
λωστε το κράτος τα τελευταία 
χρόνια απουσίαζε από το χώ-
ρο της στεγαστικής πολιτικής. 
Έχουν προστεθεί νέα εργαλεία, 
όπως η κοινωνική αντιπαροχή 
τα οποία θα πρέπει να προστε-
θούν στην «εργαλειοθήκη» της 
ΔΥΠΑ προκειμένου να εφαρ-
μοστούν με ταχύτητα και δι-
αφάνεια.
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«Σπίτι μου»: Eρωτήσεις και απαντήσεις 
για το νέο πρόγραμμα στέγης

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Δικαιούχοι και προϋποθέσεις
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