
ΔΕΗ: Έκλεισε το deal 
για τη μονάδα αερίου 
Αλεξανδρούπολης

●  Έπεσαν οι υπογραφές από ΔΕΗ, Κοπελούζο, ΔΕΠΑ για τη νέα μονάδα ηλεκτροπαρα-
γωγής 840 MW, που θα κατασκευαστεί στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης

●  Η νέα μονάδα, τελευταίας τεχνολογίας, θα είναι έτοιμη ως το 2025 - Τα οφέλη από 
την κατασκευή της  
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.gnomionline.gr 
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

αρ. φύλλου 9462
€0.60H ΓΝΩΜΗ

Δ. Χιόνης: «Pass και επιδοτήσεις 
είναι ασπιρίνες στα προβλήματα»

Πρέπει να γίνει πάταξη της αισχροκέρδειας, ώστε να μπορέσει να «ανασάνει» 
η ελληνική κοινωνία, τονίζει ο καθηγητής Οικονομικών του ΔΠΘ
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Τα μυστικά και οι ιστορίες νεκρών 
που κρύβει ο Έβρος

Ο ιατροδικαστής Παύλος Παυλίδης, ο οποίος έχει αναλάβει το δύσκολο 
έργο της αναγνώρισης των πτωμάτων, μιλά για μια καθημερινότητα γε-

μάτη… θάνατο

Συνήθειες και ενδιαφέροντα
στο δρομικό κίνημα

Άρθρο του Κων/νου Πατερόπουλου, Καθ.Φ.Αγωγής 
ΜrS – Τεχνικού Δ/ντη ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

� 8-9

Από σήμερα Χριστούγεννα «ΣΑΝ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ» στο Σουφλί

Δώρα στο Ειδικό Σχολείο Δώρα στο Ειδικό Σχολείο 
Ορεστιάδας από τη FrontexΟρεστιάδας από τη Frontex
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Κτιριακή αναβάθμιση του ΠΓΝΑ Κτιριακή αναβάθμιση του ΠΓΝΑ 
από το Ταμείο Ανάκαμψης από το Ταμείο Ανάκαμψης 
προτείνει ο Δημοσχάκηςπροτείνει ο Δημοσχάκης
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Νέες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις για την 
κατασκευή της 

περιφερειακής οδού 

Ποιες οδούς αφορούν 
οι αλλαγές που θα ισχύ-

σουν για 12 μήνες 
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«Ισότιμες οι 

ιατρικές βεβαιώσεις 

νοσοκομειακών και 

ελευθεροεπαγγελματιών 

ιατρών»

Ανακοίνωση του Ιατρικού 
Συλλόγου Έβρου
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν

Η ΓΝΩΜΗ
23   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20222 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
962
Ο βυζαντινός στρατηγός και μετέπει-
τα αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς 
συντρίβει τους Άραβες στο Χαλέπι 
της Συρίας.

1909
Στην εφημερίδα «Εργάτης» του Βό-
λου αρχίζει να δημοσιεύεται σε συ-
νέχειες το Κομουνιστικό Μανιφέστο 
των Μαρξ και Ένγκελς, σε μετάφρα-
ση του διαπρεπούς λογίου Κώστα 
Χατζόπουλου.

1924
Η κυβέρνηση του Ανδρέα Μιχαλα-
κόπουλου συνάπτει σύμβαση με την 
αμερικανική εταιρία ΟΥΛΕΝ για την 
ύδρευση της Αθήνας.

1933
Στη Γερμανία, σε θάνατο καταδικάζε-
ται ο ολλανδός αναρχοκομμουνιστής 
Μαρίνους Βαν Ντε Λούμπε, που είχε 
κατηγορηθεί για τον εμπρησμό του 
Ράιχσταγκ (Βουλή).

1972
Ανακαλύπτονται 16 επιζήσαντες, 70 
ημέρες μετά τη συντριβή αεροσκά-
φους στην ορεινή περιοχή των Άνδε-
ων. Αποκαλύπτεται ότι διατηρήθηκαν 
στη ζωή τρεφόμενοι με τις σάρκες 
των νεκρών συνεπιβατών τους.

1975
Αρχίζει τη δράση της η τρομοκρα-
τική οργάνωση «17 Νοέμβρη». ∆ο-
λοφονεί στο Ψυχικό τον σταθμάρχη 
της CIA στην Αθήνα Ρίτσαρντ Γουέλς.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1777
Αλέξανδρος Α’, τσάρος της Ρωσίας. 
Νίκησε τον Ναπολέοντα και πρωτο-
στάτησε στη δημιουργία της Ιερής 
Συμμαχίας. Υπουργός του των Εξω-
τερικών ήταν ο Ιωάννης Καποδίστρι-
ας και υπασπιστής του ο Αλέξανδρος 
Υψηλάντης. (Θαν. 19/11/1824)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1972
Αντρέι Τουπόλεφ, ρώσος αεροναυ-
πηγός, κατασκευαστής των φερώνυ-
μων αεροπλάνων που χρησιμοποιού-
νται κυρίως στην πολιτική αεροπορία. 
(Γεν. 10/11/1888)

2013
Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης, ελληνικής κα-
ταγωγής διαπρεπής αρχαιολόγος. 
(Γεν. 23/9/1929)
almanac/2312

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Φυλάκιο, όπως φυλακή…
24

ΔΕΚ
2018

Καθώς οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans 
Frontières/MSF) ολοκληρώνουν τις δραστηριότητές 
τους στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) 
στο Φυλάκιο του Έβρου, κάνουν έκκληση για άλλη 
μία φορά στις αρχές να ανταποκριθούν στον ρόλο 
τους και να προσφέρουν επειγόντως την απαραίτη-
τη φροντίδα υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Στο ΚΥΤ στο Φυλάκιο υπάρχουν σταθερά 240 
άτομα, από τα οποία οι μισοί είναι ασυνόδευ-
τοι ανήλικοι. Ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες, ορι-
σμένοι για αρκετούς μήνες, με περιορισμένη πρό-
σβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

Λόγω της περιορισμένης ιατρικής παρουσίας στο 
ΚΥΤ, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τον Ιούλιο ξεκίνησαν 
παρέμβαση βασικής φροντίδας υγείας και σεξουα-
λικής και αναπαραγωγικής υγείας για να καλύψουν 
τα κενά στις ιατρικές υπηρεσίες για πρόσφυγες και 
μετανάστες. Σκοπός της παρέμβασής των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα ήταν να δοθεί χρόνος στο Υπουργείο 
Υγείας να υλοποιήσει δράσεις φροντίδας υγείας στο 
ΚΥΤ στο πλαίσιο του εθνικού ιατρικού προγράμματος.

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:38
Δύση - 16:53
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Είναι πολλές οι ιστορίες που λέμε στα παιδιά για το πώς φτάνουν τα γράμματά τους στον Άγιο Βασίλη, πάντως, 
όσοι βρίσκονται στα Τρίκαλα μπορούν από φέτος να λένε μία ακόμα ιστορία στα παιδιά τους που είναι και 
αληθινή: πως τα γράμματα παραδίδονται από το Ταχυδρομείο των Ξωτικών στον Άγιο Βασίλη με διανομείς ρο-
μπότ! Τα Τρίκαλα διαθέτουν 5 ρομπότ Yape που μετά τις παραδόσεις των γραμμάτων θα κατευθυνθούν προς 
τον πεζόδρομο της Ασκληπιού στο κέντρο των Τρικάλων και στην επόμενη φάση θα μεταφέρουν εφημερίδες 
και προϊόντα που πωλούνται σε περίπτερα. Η εν λόγω πιλοτική δράση αποτελεί καινοτομία μιας και ο Δήμος 
Τρικκαίων γίνεται ο πρώτος στην Ευρώπη στον οποίο εφαρμόζεται η χρήση των εν λόγω ρομπότ. 

Θα έλεγα στο πολιτικό σύ-
στημα ότι πάμε καλά, αλλά 
να προσέξουμε μην το χα-
λάσουμε εν όψει εκλογών… 
Η συμβουλή της Τράπεζας 
της Ελλάδας είναι μετρημέ-
νες κουβέντες στα δημοσι-
ονομικά.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Είπαν

Ο Παντσέρι ήταν μεγάλη μορ-
φή στην Ιταλία. Όταν μου προ-
τάθηκε, δεν δέχθηκα αμέσως, 
ρώτησα την Κομισιόν, την Επι-
τροπή Δεοντολογίας… Όλον 
αυτόν τον καιρό δεν είχα-
με καμία σχέση με τις άλλες 
δραστηριότητες του Παντσέρι. 
Επάνω στον χρόνο όταν δια-
πίστωσα αδράνεια του οργα-
νισμού, ζήτησα να σταματήσει 
η μισθοδοσία μου.

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΕ 

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Το χιόνι τα φετινά Χριστού-
γεννα δεν φαίνεται ότι θα 
απουσιάζει μόνο από τα ελ-
ληνικά χιονοδρομικά κέντρα, 
γράφει ο μετεωρολόγος Σάκης 
Αρναούτογλου. Ολοένα και λι-
γότερο ακόμα και στις χαμηλές 
οροσειρές, γίνεται και θα γίνε-
ται το χιόνι και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, 
κι όλα τα προγνωστικά στοιχεία 
επιβεβαιώνουν πλέον ότι, δεν 
θα υπάρξουν λευκά Χριστού-
γεννα φέτος στις περισσότερες 
χώρες της γηραιάς ηπείρου. 

Ακόμα και στα βουνά των περισσότε-
ρων χωρών της Ευρώπης ο επικείμενος 
ήπιος καιρός των επομένων ημερών θα 
συνεχίσει να λιώνει σταδιακά την ενα-
πομείνασα χιονοκάλυψη.

 Αυτό θα ισχύσει αρχικά για σχεδόν 
όλες τις χώρες της κεντρονοτιοδυτι-
κής Ευρώπης, όπου το φυσικό χιόνι 
θα εξαφανιστεί εντελώς το αργότερο 

μέχρι τα Χριστούγεννα και το σκι θα 
είναι εφικτό και αν,  μόνο σε χιονισμέ-
νες πλαγιές. Την παραμονή των Χρι-
στουγέννων μπορεί να χιονίσει λίγο 
στη Βαλτική Θάλασσα. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχει και θα υπάρ-
χει περισσότερο χιόνι μόνο στις Άλπεις, 
ιδίως όμως σε πολύ μεγάλα υψόμετρα 
όπου και θα παραμείνει και κατά τη δι-
άρκεια των Χριστουγέννων!!!

Κ.Η.

Η μητέρα του Ζακ στο Ευρωκοινοβούλιο

Χαμός από ιώσεις 
Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε 

ο καθηγητής πνευμονολογίας κάνοντας 
λόγο για εκρηκτικό κοκτέιλ ιώσεων και 
γρίπης με αποτέλεσμα οι επιστήμονες 
να εκτιμούν ότι σε ένα μήνα θα αρρω-
στήσουν 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Όπως 
χαρακτηριστικά είπε ο Νίκος Τζανάκης 
για να δώσει τον τόνο της επικινδυνότη-
τας από τη μεγάλη διασπορά των ιώσε-
ων και της εποχικής γρίπης, «συγκριτι-
κά ο πιο αθώος, ακόμα και από τον RSV 
(αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) είναι ο 
κορονοϊός». Ο καθηγητής πνευμονολογί-
ας επισημαίνει ότι οι ασθενείς με έντονο 
βήχα και βρογχίτιδα θα πρέπει να απευ-
θύνονται στους πνευμονολόγους για να 

πάρουν την κατάλληλη αγωγή προτού 
χειροτερεύσει η κλινική κατάστασή τους. 
Ο Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες 
να εμβολιαστούν για γρίπη και κορωνοϊό 
καθώς και να φορούν μάσκα όταν βρίσκο-
νται σε χώρους με πολύ κόσμο.

makthes.gr

O viral παππούς 

Τον γύρο του κόσμου κάνει η φω-
τογραφία με τον ηλικιωμένο κύριο να 
κάθεται μπροστά στη βιτρίνα ενός κα-
ταστήματος ηλεκτρικών ειδών και να πα-
ρακολουθεί τον αγώνα της Αργεντινής 
κόντρα στην Κροατία για την ημιτελική 
φάση του Μουντιάλ 2022. Πρόκειται για 
τον 83χρονο Αργεντινό συνταξιούχο Κάρ-

Αναμένοντας την συζήτηση στον 
Άρειο Πάγο στις 20 Ιανουαρίου 2023 
για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής 
των 10 ετών που επιβλήθηκε στον με-
σίτη, η οικογένεια του Ζακ Κωστόπου-
λου προσέφυγε σε ευρωπαϊκά όργανα 
για το ρόλο των αστυνομικών.  

Συγκεκριμένα μάλιστα η αίτηση της 
μητέρας του ακτιβιστή στο Ευρωκοινο-
βούλιο έγινε δεκτή, κάτι που σημαίνει 
πρακτικά πως στην αρμόδια Επιτροπή 
θα συζητηθεί εκτενώς η υπόθεση. Επί 
τάπητος θα τεθεί το ζήτημα της αστυ-
νομικής βίας και η αθώωση 
των αστυνομικών από το Μι-
κτό Ορκωτό Δικαστήριο της 
Αθήνας.

Σύμφωνα με τη συνήθη δι-
αδικασία της Επιτροπής Ανα-
φορών, η κ. Κωστοπούλου θα 
κληθεί να μιλήσει ενώπιον των 
35 μελών της και θα ακολου-
θήσει συζήτηση μεταξύ των 
μελών και εκπροσώπου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
να αποφασιστούν οι επόμε-

νες ενέργειες γύρω από την υπόθεση.
Η αίτηση της κας Κωστοπούλου 

στηρίχτηκε από την Ευρωομάδα της 
Αριστεράς με εισήγηση του ευρωβου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξη Γεωρ-
γούλη. Επιπλέον υπερψηφίστηκε με 
ευρεία πλειοψηφία εκ μέρους των ει-
σηγητών των Ευρωομάδων των Σοσι-
αλδημοκρατών, των Πράσινων και των 
Φιλελεύθερων (Renew), ωστόσο την 
πρόταση καταψήφισε ο εισηγητής του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κ.Η.

λος Μπεχάρ, ο οποίος δεν έχει τηλεόραση 
στο σπίτι του ή κατ' άλλους διαθέτει μία, 
αλλά πολύ μικρή.

Έτσι το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών 
χάρισε στον ηλικιωμένο μια τηλεόραση 
για να μπορέσει να δει τον μεγάλο τε-
λικό από το σπίτι του. Όμως ο Μπεχάρ, 
παρά το δώρο που του έκαναν, επανήλ-
θε την ημέρα του τελικού στο αγαπημένο 
του σημείο, με την καρέκλα του και την 
ομπρέλα, καθώς δεν ήθελε να χαλάσει 
το «γούρι» του και έτσι είδε τη χώρα του 
να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά 
από 36 ολόκληρα χρόνια!

K.H.

Χιόνι, αυτός ο άγνωστος 
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Την αναγκαιότητα της υγει-
ονομικής θωράκισης του Ν.Έ-
βρου, ανέδειξε στο πλαίσιο 
της ομιλίας του στη Βουλή, 
επί του Ν/Σ του Υπ. Υγείας ο 
Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος 
Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν. 
Δημοσχάκης.

Ειδικότερα ανέφερε ότι :
• Είναι σημαντικό να δι-

ασφαλιστούν τα αναγκαία 
κίνητρα στο ιατρικό & λοι-
πό υγειονομικό προσωπικό, 
προκειμένου να εργαστούν σε 
Νοσοκομεία που έχουν χαρα-
κτηριστεί σε ” ΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ 
Α’ ”, όπως αυτό του Διδ/χου!!

• Το οποίο μάλιστα είναι 

συνυφασμένο με την τοπική 
Νοσηλευτική, αποτελώντας 
ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό 
πεδίο για τους σπουδαστές, 
αλλά και ένα ‘’ισχυρό οχυρό’’ 
για την ακριτική περιοχή.

• Μαζί δε με τα Κ.Υ Δικαί-
ων, Ορεστιάδας, Σουφλίου και 
με το ΚΙΧΝΕ της 16ης Μ Μ 
Πεζικού, εξυπηρετούν τους 
κατοίκους και τα στελέχη του 
Στρατεύματος στον κεντρικό 
και βόρειο Έβρο.

• Επιπρόσθετα, στελεχια-
κής αναβάθμισης χρήζουν τα 
Κ.Υ και τα περιφερειακά ια-
τρεία στην περιοχή του Νο-
μού, τα οποία εξυπηρετούν και 

ανθρώπους μεγάλης ηλικίας!!
• Ενώ συνάμα υπογράμμι-

σε ότι το ΠΓΝ Αλεξ/πολης, το 
οποίο παρέχει υψηλό επίπεδο 
ιατρικής περίθαλψης, χρήζει 
κτιριακής αναβάθμισης μέσω 

του Ταμείου Ανάκαμψης!
• Επίσης απαιτείται η ενί-

σχυση των υφιστάμενων κλι-
νικών & ιδιαίτερα δε η ΧΕΙ-
ΡΟΥΡΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ σε ό,τι αφορά το 

στελεχιακό δυναμικό κάθε 
κατηγορίας και μορφής, κά-
τι που μπορεί να επιτευχθεί…

• Όπως αναγκαία κρίνεται 
και η περαιτέρω στελεχιακή 
ενίσχυση και του ΕΚΑΒ , προ-

κειμένου να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες ενός απέραντου 
Νομού με πολύ μεγάλες απο-
στάσεις.

Κτιριακή αναβάθμιση του ΠΓΝΑ από το 
Ταμείο Ανάκαμψης προτείνει ο Δημοσχάκης

ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΤΟΝΙΣΕ Ο 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ            

Αναγκαία η στελεχιακή αναβάθμιση 

Σύμφωνα με απόφαση 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αλεξανδρούπολης, κατά την 
εκτέλεση των εργασιών κατα-
σκευής της Ανατολικής Περι-
φερειακής Οδού Αλεξ/πολης 
για την κατασκευή της δεξιάς 
παράπλευρης οδού (DSRI), θα 
εφαρμοστούν οι ακόλουθες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
ΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ

- Αποκλεισμός της κυκλο-
φορίας όλων των οχημάτων 
της οδού Γιαννούτσου από την 
διασταύρωση αυτής με την 
οδό Ηροδότου έως την δια-
σταύρωση αυτής με την οδό 
Στενημάχου, με εξαίρεση την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων 
των παρόδιων ιδιοκτησιών 
που θα εισέρχονται μέσω της 
οδού Στενημάχου.

- Μονοδρόμηση της οδού 
Γιαννούτσου από την διασταύ-
ρωση αυτής με την οδό Στενη-
μάχου έως την διασταύρωση 
αυτής με την οδό Γεωργιάδη, 
με κατεύθυνση προς την οδό 
Γεωργιάδη (Βορράς προς Νό-
το). Στο τμήμα αυτό θα πραγ-
ματοποιηθεί πλήρης αποκλει-
σμός των συμβαλλουσών 
καθέτων οδών (Ραιδεστού, 
Πάφρας, Διονυσίου).

- Στένωση της οδού Για-
νούτσου από την διασταύρω-
ση αυτής με την οδό Γεωρ-
γιάδη έως την διασταύρωση 
αυτής με την οδό Αγίας Γλυ-
κερίας, με το συνολικό πλά-

τος της οδού να απομειώνεται 
σε 6.50 μέτρα, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η διπλή κυκλοφο-
ρία των οχημάτων (3,25μέτρα 
ανά ρεύμα).

-  Στένωση της οδού Για-
νούτσου από την διασταύρω-
ση αυτής με την οδό Αγίας 
Γλυκερίας έως την διασταύ-
ρωση αυτής με την οδό Γ. 
Καρτάλη, με το συνολικό πλά-
τος της οδού να απομειώνεται 
σε 6.50 μέτρα, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η διπλή κυκλοφο-
ρία των οχημάτων (3,25μέτρα 
ανά ρεύμα). Στο τμήμα αυτό 
θα πραγματοποιηθεί πλήρης 
αποκλεισμός των συμβαλλου-
σών καθέτων οδών (Πατρι-
άρχου Αθηναγόρα, Λεωνίδα).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις θα διαρκέσουν δώδεκα 
μήνες. Οι ακριβείς ημερομηνί-
ες υλοποίησης των νέων κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων να 
καθοριστούν κατόπιν απευθεί-
ας συνεννόησης της αναδό-

χου εταιρίας με την Τροχαία. 
Παράλληλα, όπως επισημαί-
νεται στην απόφαση, θα πρέ-
πει να ληφθεί ιδιαίτερη μέρι-
μνα ώστε να εξασφαλισθεί η 
ασφαλής διέλευση των πε-
ζών στην περιοχή του έργου. 
Εφόσον η σήμανση παραμεί-
νει κατά τις βραδινές ώρες, 
να ληφθεί μέριμνα για την 
ορθή λειτουργία των αναλα-
μπόντων στοιχείων (φανών)  
και για τον τακτικό έλεγχο της 
κατάστασης των πινακίδων. 
Ακόμη, να ληφθεί ιδιαίτερη 
μέριμνα ώστε ανά πάσα στιγ-
μή να είναι δυνατή η προσέγ-
γιση των οχημάτων έκτακτης 
ανάγκης στις παρόδιες ιδιο-
κτησίες και να ενημερώνεται 
εγγράφως η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, το Ε.Κ.Α.Β. και ΑΣ-
ΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ, 
για τις ακριβείς ημερομηνίες 
εκτέλεσης των εργασιών του-
λάχιστον 24 ώρες πριν την 
έναρξή τους.

Θα ισχύσουν 
για 12 μήνες

Κοντά στους μαθητές του 
Ειδικού Σχολείου Ορεστιάδας 
βρέθηκε το προσωπικό της 
Frontex, παραδίδοντας δώ-
ρα και περνώντας όμορφες 
στιγμές με τα παιδιά.

«Τα Χριστούγεννα δεν εί-
ναι για να παίρνεις, αλλά για 
να δίνεις. Και οι αξιωματι-
κοί μας το ξέρουν καλύτερα. 
Στην Ορεστιάδα, προσωπικό 
και αξιωματικοί της Frontex, 
χέρι-χέρι με τις τοπικές αρχές, 
διοργάνωσαν χριστουγεννιά-
τικη φιλανθρωπική εκδήλωση 
για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Ρώτησαν το τοπικό σχο-
λείο πώς θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν, και έλαβαν μια 
λίστα για τον Άγιο Βασίλη, 
η οποία περιλαμβάνει φορη-
τούς υπολογιστές, ποντίκια 
υπολογιστή, εκτυπωτή, οδο-
ντόβουρτσες και μικρότερα 
αντικείμενα που θα διευκο-
λύνουν τη ζωή των παιδιών.

Μάζεψαν τα κονδύλια και 
παρέδωσαν τα δώρα στο σχο-
λείο προς έκπληξη των μα-
θητών.

Μιλήσαμε με τον Mihovil, 
έναν από τους συναδέλφους 
μας πίσω από τη δράση:

«Πήραμε τα δώρα από το 
αστυνομικό τμήμα και κατευ-
θυνθήκαμε προς το σχολείο, 
όπου μας υποδέχθηκαν χει-
ροκρότημα μαθητών και δα-
σκάλων. Αφού μοιράσαμε τα 
δώρα μας, περάσαμε χρόνο 
με τα παιδιά σε καλλιτεχνι-

κά έργα, χορευτικό σόου και 
σχολική περιήγηση.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους στην Ορεστιάδα και 
την Αλεξανδροπούλη και τους 
αγαπητούς συναδέλφους της 

ΕΛΑΣ που το έκαναν αυτό δυ-
νατό. Επιτρέψτε μου να ευχη-
θώ σε όλους καλές γιορτές με 
την ελπίδα ότι όλοι μπορούν 
να τις περάσουν με ευημερία 
και ειρήνη».

Δώρα στο Ειδικό Σχολείο 
Ορεστιάδας από τη Frontex

Το προσωπικό 
βρέθηκε κοντά 
στους μαθητές

Νέες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις για την κατασκευή 
της περιφερειακής οδού 
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Τη συμφωνία με ΔΕΠΑ και 
Όμιλο Κοπελούζου για την κα-
τασκευή σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με φυ-
σικό αέριο στην Αλεξανδρού-
πολη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Η 
επιχείρηση θα συμμετέχει με 
51% στο σχήμα που θα κατα-
σκευάσει και θα διαχειρίζεται 
τη νέα μονάδα, ενώ το υπόλοι-
πο 49% θα ελέγχεται από τη 
ΔΕΠΑ Εμπορίας και τον Όμιλο 
Κοπελούζου.

Στην ανακοίνωση 
αναφέρεται:

Η ΔΕΗ ΑΕ ενημερώνει ότι 
προχώρησε στην εξαγορά του 
51% των μετοχών της εταιρεί-
ας με την επωνυμία «Ηλεκτρο-
παραγωγή Αλεξανδρούπολης 
Μονοπρόσωπη ΑΕ» από την 
εταιρεία Damco Energy. Η υπ’ 
όψιν εταιρεία σχεδιάζει την κα-
τασκευή και εκμετάλλευση νέ-
ας μονάδας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με καύσιμο 
φυσικό αέριο, ονομαστικής 
ισχύος 840 MW, στην Αλε-
ξανδρούπολη. Η νέα μονάδα 
αναμένεται να είναι έτοιμη στο 
τέλος του 2025. Οι υπόλοιποι 
μέτοχοι της εταιρείας θα είναι 
η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 29% και 
η Damco Energy με 20%.

Η υπ’ όψιν εταιρεία σχεδιά-
ζει την κατασκευή και εκμετάλ-
λευση νέας μονάδας παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας με 
καύσιμο φυσικό αέριο, στην 
Αλεξανδρούπολη. Η κατα-
σκευή της νέας μονάδας θα 
ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο 
του 2023 και αναμένεται να εί-
ναι έτοιμη στο τέλος του 2025.

Τα οφέλη από την κατα-

σκευή της νέας Μονάδας 

Ηλεκτροπαραγωγής

Η μονάδα θα είναι ονο-
μαστικής ισχύος 840MW και 
αναμένεται να είναι η πιο απο-
δοτική μονάδα της χώρας, με 
συντελεστή απόδοσης 63%. 
Αναμένεται να έχει το χαμηλό-
τερο μεταβλητό κόστος ανά-
μεσα στις θερμικές μονάδες, 
γεγονός που θα της δίνει τη 
δυνατότητα να μπαίνει πρώ-
τη στη χονδρεμπορική αγορά 
με υψηλό συντελεστή χρησι-
μοποίησης,

Η Μονάδα Ηλεκτροπαρα-
γωγής και ο Υποσταθμός 400 
kV αναπτύσσονται σε έκταση 
συνολικής επιφάνειας 181.181 
m2, στη Βιομηχανική Περιοχή 
Αλεξανδρούπολης, στον κόμ-
βο των πηγών και διαδρομών 

φυσικού αερίου. Η μονάδα θα 
μπορεί να προμηθεύεται φυ-
σικό αέριο απευθείας από το 
FSRU Αλεξανδρούπολης της 
GasTrade, επιτυγχάνοντας με-
γάλες εξοικονομήσεις, χωρίς 
ρίσκο εφοδιασμού,

Η μονάδα θα είναι συνδε-
δεμένη στον υποσταθμό Υψη-
λής Τάσης Νέα Σάντα, ιδανικά 
τοποθετημένη για εξαγωγές 
ηλεκτρικής ενέργειας στις γει-
τονικές χώρες, στις οποίες δεν 
προβλέπεται λειτουργία νέων 
μονάδων φυσικού αερίου που 
να καλύπτουν τις ανάγκες τους 
στα προσεχή έτη.

Τη συμφωνία υπέγραψαν 
χθες, Τετάρτη 21 Δεκεμβρί-
ου, ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γεώρ-
γιος Στάσσης, ο πρόεδρος και 
ο διευθύνων σύμβουλος της 

ΔΕΠΑ, κ. Ιωάννης Παπαδόπου-
λος και Κωνσταντίνος Ξιφα-
ράς, και ο διευθύνων σύμβου-
λος του Ομίλου Κοπελούζου, 
κ. Χρήστος Κοπελούζος.

Η υπογραφή έγινε στο 
ΥΠΕΝ παρουσία του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, κ. Κώστα Σκρέκα.

Σκρέκας: Ένας ισχυρός κρί-

κος στην αλυσίδα των προ-

σπαθειών για την ενεργεια-

κή επάρκεια της χώρας μας 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέ-
κας, δήλωσε μετά την υπογρα-
φή της συμφωνίας: «Η συμ-
φωνία που υπεγράφη μεταξύ 
της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ και της 
Damco Energy για την κατα-
σκευή μιας μεγάλης μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα 
μας αποτελεί έναν ακόμα ισχυ-
ρό κρίκο στην αλυσίδα των 
προσπαθειών που κάνουμε για 
να θωρακίσουμε την ενεργει-
ακή επάρκεια της χώρας μας. 
Η νέα μονάδα ηλεκτροπαρα-
γωγής στην Αλεξανδρούπολη 

βρίσκεται σε ένα κομβικό ση-
μείο για την ασφάλεια τρο-
φοδοσίας της Ελλάδας αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής. 
Πρόκειται για μια μονάδα που 
θα συνδέεται απευθείας με το 
FSRU της Αλεξανδρούπολης, 
βρίσκεται μια αναπνοή από τον 
ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB, 
ενώ παράλληλα θα μπορεί να 
εξάγει ηλεκτρική ενέργεια σε 
όλες τις γειτονικές χώρες. Με 

γρήγορα αλλά σταθερά βήμα-
τα, μετατρέπουμε την Ελλάδα 
σε βασικό πυλώνα ενεργεια-
κής ασφάλειας για ολόκληρη 
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Συγχαίρω όλους όσοι συνετέ-
λεσαν στο να ευοδωθεί αυτή 
η συνεργασία».

Αναφερόμενος στη σημα-
σία της συμφωνίας, ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της ΔΕΗ, κ. Γεώργιος 
Στάσσης, δήλωσε: «Όπως εί-
ναι γνωστό, η καθαρή ενέρ-
γεια βρίσκεται στο επίκεντρο 
του στρατηγικού μας σχεδια-
σμού. Αυτός περιλαμβάνει τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, τις μεθόδους αποθήκευσης 
αλλά και το “πράσινο” υδρο-
γόνο. Πιστεύουμε ότι οι ΑΠΕ 
και η αποθήκευση θα αποτε-
λέσουν τη ραχοκοκαλιά του 
συστήματος ηλεκτρισμού τα 
επόμενα χρόνια. Ωστόσο, με 
δεδομένο ότι οι σημερινές τε-
χνολογίες μακροχρόνιας απο-
θήκευσης ενέργειας είναι είτε 
πολύ ακριβές είτε βρίσκονται 
σε ερευνητικό στάδιο, το φυ-

σικό αέριο έχει έναν καίριο ρό-
λο να παίξει.  Οι νέες μονάδες 
φυσικού αερίου οφείλουν να 
είναι ευέλικτες και όσο το δυ-
νατόν πιο αποτελεσματικές και 
εν τέλει να έχουν τη δυνατό-
τητα να αποτελέσουν μέρος 
ενός συστήματος μηδενικών 
ρύπων. Ταυτόχρονα, πρέπει να 
είναι σε θέση να χρησιμοποι-
ήσουν κι άλλα καύσιμα, όπως 
για παράδειγμα το υδρογό-
νο. Οποιαδήποτε επένδυση 
σε αεριοστρόβιλους συνδυα-
σμένου κύκλου, τους λεγόμε-
νους CCGT, όχι μόνο δεν θα 
παρεκκλίνει από τους στρα-
τηγικούς στόχους της ευρω-
παϊκής “πράσινης” συμφωνίας, 
αλλά αντίθετα θα εξυπηρετή-
σει μια ακόμη πιο ομαλή μετά-
βαση σε αυτήν.

Σε αυτήν την κατά κοινή 
ομολογία μεταβατική περίο-
δο για το ενεργειακό σύστη-
μα, στην οποία το φυσικό αέ-
ριο έχει νευραλγικό ρόλο, η 
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 
της Αλεξανδρούπολης εντάσ-
σεται απόλυτα στη στρατηγική 
μας, συμβάλλοντας παράλλη-
λα στην ενεργειακή ασφάλεια 
της χώρας, αλλά και την περαι-
τέρω εδραίωση της θέσης της 
ως καθοριστικού ενεργειακού 
εταίρου στην ευρύτερη περιο-
χή των δυτικών Βαλκανίων».

Ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κων-
σταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε: 
«Η συμφωνία αυτή ανοίγει 
ένα νέο κεφάλαιο για τη ΔΕ-
ΠΑ Εμπορίας και εντάσσεται 
στη γενικότερη στρατηγική της 
εταιρείας, που έχει στόχο να 
ενισχύει την ενεργειακή ασφά-
λεια της χώρας μας και τον 
ρόλο που διαδραματίζει στο 
ενεργειακό τοπίο της ΝΑ Ευ-
ρώπης. Με τη σημερινή συμ-
φωνία η ΔΕΠΑ εισέρχεται σε 
μια νέα αγορά και κάνει ένα 
ακόμη αποφασιστικό βήμα 
για τη μετατροπή της σε μια 
σύγχρονη και ολοκληρωμένη 
ενεργειακή επιχείρηση με υψη-
λή καθετοποίηση. Παράλλη-
λα, εξασφαλίζει οικονομική και 

περιβαλλοντικά φιλική ενέρ-
γεια για τους πελάτες της θυ-
γατρικής της -Φυσικό Αέριο-, 
εδραιώνοντας περαιτέρω και 
τη θέση της στη λιανική αγο-
ρά ενέργειας της χώρας μας. 
Η νέα Μονάδα Συνδυασμένου 
Κύκλου στην Αλεξανδρούπολη 
θα είναι τελευταίας τεχνολο-
γίας και υψηλής απόδοσης, η 
οποία εν μέρει θα τροφοδο-
τείται με φυσικό αέριο από τη 
ΔΕΠΑ Εμπορίας, γεγονός που 
την καθιστά ακόμα πιο αντα-
γωνιστική».

Ο διευθύνων σύμβουλος 
του Ομίλου Κοπελούζου, Χρή-
στος Κοπελούζος, δήλωσε: «Η 
Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 
Αλεξανδρούπολης θα αποτε-
λέσει έναν νέο πυλώνα για την 
ενεργειακή επάρκεια στη ΝΑ 
Ευρώπη. Μια νέα γέφυρα για 
τη μετάβαση στην “πράσινη” 
ενέργεια. Η Αλεξανδρούπολη 
και η ευρύτερη περιοχή της 

καθίσταται πλέον ένας ενερ-
γειακός κόμβος για το φυσικό 
αέριο και την ηλεκτρική ενέρ-
γεια, με απτά οφέλη για το πε-
ριβάλλον -καθώς θα βοηθή-
σει στην περαιτέρω διείσδυση 
των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισο-
ζύγιο-, τις τοπικές κοινωνίες 
αλλά και τον Έλληνα κατανα-
λωτή. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα 
αποκτά έναν αναβαθμισμένο 
ενεργειακό ρόλο, καθώς θα 
μπορεί να εξάγει ηλεκτρική 
ενέργεια προς τα γειτονικά 
βαλκανικά κράτη, συγκεκρι-
μένα προς Βουλγαρία και Βό-
ρεια Μακεδονία και, κατ’ επέ-
κταση, Σερβία. Για τον Όμιλο 
Κοπελούζου η Μονάδα είναι 
μια απτή απόδειξη της δέσμευ-
σής μας στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση εμβληματικών 
έργων, που αλλάζουν και ανα-
βαθμίζουν τις δυνατότητες της 
χώρας. Και είμαστε ευτυχείς 
γι’ αυτό».

ΔΕΗ: Έκλεισε το deal για τη μονάδα 
αερίου Αλεξανδρούπολης

ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΟ ΔΕΗ, ΚΟΠΕΛΟΥΖΟ, 
ΔΕΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 840 MW, 
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΤΗ 
ΒΙΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    

Η νέα μονάδα, τελευταίας τεχνολογίας, 
θα είναι έτοιμη ως το 2025

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της ΔΕΗ, κ. Γεώργιος 
Στάσσης, ο Πρόεδρος και ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ 
κ.κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος και 
Κωνσταντίνος Ξιφαράς και ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
Κοπελούζου, κ. Χρήστος Κοπε-
λούζος, παρουσία του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος κι Ενέργειας 
Κώστα Σκρέκα  

Η νέα Μονάδα Συνδυασμένου 
Κύκλου στην Αλεξανδρούπολη 
θα είναι τελευταίας τεχνολογίας 
και υψηλής απόδοσης, η οποία 
εν μέρει θα τροφοδοτείται με 
φυσικό αέριο από τη ΔΕΠΑ 
Εμπορίας, γεγονός που την 

καθιστά ακόμα πιο ανταγωνιστική 
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«Ένα διαφορετικό πρόσωπο 
επιχείρησε να δείξει ο Περιφε-
ρειάρχης στη συνεδρίαση του 
ΠΣ της Παρασκευής 16/12, 
εμφανιζόμενος ως «τιμητής 
πολιτικών φρονημάτων», όταν 
κλήθηκε να απαντήσει σε επε-
ρώτηση της παράταξής μας. 
Η επερώτηση είχε πολύ απλό 
νόημα, καθώς μέσω αυτής η 
Περιφερειακή Σύνθεση καυ-
τηρίασε απλώς το γεγονός ότι 
σε ενημερωτική εκδήλωση της 
Περιφέρειας υπήρχε όχι απλά 
μονοπαραταξιακή αλλά και μο-
νοκομματική συμμετοχή και εκ-
προσώπηση, καταργώντας κά-
θε έννοια πλουραλισμού και 
δημοκρατικής προσέγγισης. 

Ο Περιφερειάρχης λοιπόν, ο 
οποίος αντιλαμβάνεται την πο-
λυφωνία μόνο ως οικονομική 
συναλλαγή (δηλαδή, ως παρο-
χή έμμισθων θέσεων), αντί να 
παραδεχτεί το λάθος του, επι-
χείρησε να «κατηγορήσει» την 
Περιφερειακή Σύνθεση εκφρά-
ζοντας ασυνάρτητες απόψεις 
και αρθρώνοντας έναν ξύλι-
νο πολιτικό λόγο, που σίγου-
ρα δεν βρίσκει απήχηση στους/
στις ψηφοφόρους της Περιφέ-
ρειας μας. Αυτό δεν το λέμε 
εμείς, αλλά το διατυπώνουν με 

σαφήνεια οι ψηφοφόροι, που 
σε πρόσφατη έρευνα γνώμης 
απάντησαν σε ποσοστό 83,5 
% ότι «ο Περιφερειάρχης δεν 
πρέπει να εκφράζει τον κομμα-
τικό του φορέα, αλλά να ανα-

ζητά ευρύτερες συγκλίσεις».
Με άλλα λόγια, οι πολίτες 

επιλέγουν το μοντέλο που πρε-
σβεύει η Περιφερειακή Σύν-
θεση από την ημέρα που δη-
μιουργήθηκε και αποτελεί μία 

ομάδα ανθρώπων, που οι κομ-
ματικές τους προτιμήσεις μπο-
ρεί να διαφοροποιούνται, αλλά 
ο πολιτικός τους προσανατο-
λισμός είναι κοινός και αφορά 
αποκλειστικά το συμφέρον των 

τοπικών κοινωνιών τις οποίες 
υπηρετούν. 

Βέβαια, για μας στην Περι-
φερειακή Σύνθεση, αυτές οι 
πρακτικές Μέτιου δεν είναι 
άγνωστες. Ξέρουμε πολύ κα-
λά ότι το μόνο που μπορεί να 
κάνει είναι να κρύβεται πίσω 
από τον κομματικό φορέα, να 
επιδίδεται σε λασπολογίες και 
να στρατολογεί μισθοφόρους 
και κονδυλοφόρους. 

Απλώς πλέον επειδή νιώθει 
-και είναι- στριμωγμένος το 
κάνει δημόσια και σπασμωδικά 
και ήρθε η ώρα να καταλάβουν 

όλοι το ποιόν του. Ας απολο-
γηθεί, λοιπόν στις 600.000 
ψηφοφόρους της Περιφέρει-
ας μας και ας εξηγήσει τις εμ-
μονικές του επιλογές. Σε κάθε 
περίπτωση είναι προφανές ότι 
ούτε το κόμμα είναι σύμφωνο 
με αυτή την πρακτική. 

Εμείς στην Περιφερεια-
κή Σύνθεση υποσχόμαστε σε 
όλες και όλους ότι θα εξακο-
λουθήσουμε να υπηρετούμε το 
κοινό συμφέρον, αφουγκραζό-
μενοι τις ανάγκες των συμπο-
λιτών μας».

6   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πως με τα επιδόματα και τα 
διάφορα passes που ανακοι-
νώνει συνεχώς η κυβέρνηση 
δεν αντιμετωπίζεται το πρό-
βλημα του υψηλού πληθωρι-
σμού που βιώνει η ελληνική 
κοινωνία, υποστήριξε ο καθη-
γητής Οικονομικών του ΔΠΘ 
Διονύσης Χιόνης.

Στο ράδιο Χρόνος 87.5fm ο 
κος Χιόνης ανέφερε ότι πρέπει 
να αντιμετωπιστεί η αισχρο-
κέρδεια και ο υψηλός πληθω-
ρισμός που μάλιστα στα μικρά 
και μεσαία εισοδηματικά στρώ-
ματα είναι ακόμα υψηλότερος, 
σύμφωνα με τον καθηγητή.

Αρχικά μιλώντας για την 
επιδοματική πολιτική της κυ-
βέρνησης του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη είπε ότι «το να περιμέ-
νεις το μεγαλύτερο μέρος της 
ελληνικής κοινωνίας να ζήσει 
από τα επιδόματα, ξεφεύγει 
από οποιαδήποτε έννοια ευη-
μερούσας κοινωνίας. Αυτά τα 
επιδόματα ακόμα και με τον 
τρέχοντα πληθωρισμό, στο-
χεύουν στα μικρά και μεσαία 
εισοδήματα ή στους ανέργους, 
που ο πληθωρισμός σε αυτά τα 
στρώματα υπερβαίνει το 20-
25%. Η ενέργεια, η στέγη και 
το κόστος του σούπερ μάρ-

κετ στα μικρά και μεσαία ει-
σοδήματα ξεπερνάει το 80% 
του εισοδήματος. Επομένως, 
οι αυξήσεις σε αυτά τα προϊ-
όντα επιβαρύνει τα συγκεκρι-
μένα εισοδήματα. Όλα αυτά 
τα passes και οι επιδοτήσεις 
είναι μια ασπιρίνη για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος. 
Εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει 
να αποτελεί το κύριο στοιχείο 

της οικονομικής συγκυρίας το 
2023 και το 2024, τότε γίνε-
ται αντιληπτό ότι δεν θα φτά-
νει κανένα επίδομα».

Περί επιδομάτων και 
αισχροκέρδειας

Ο κος Χιόνης πρότεινε μά-
λιστα να μην υπάρχουν επιδό-
ματα, καθώς πολλές από τις 
αυξήσεις σε προϊόντα οφεί-

λονται στη δομή της ελληνι-
κής αγοράς και επιχειρηματο-
λόγησε ως εξής: «Πρέπει να 
δούμε πως θα λειτουργήσει 
η κοινωνία χωρίς τα επιδόμα-
τα, διότι υπάρχουν φαινόμενα 
αισχροκέρδειας. Πολλές αυξή-
σεις τιμών έχουν να κάνουν με 
την δομή της ελληνικής αγο-
ράς. Μόνο με τα επιδόματα 
δεν μπορεί να λειτουργήσει η 

ελληνική κοινωνία και πρέπει 
να βρεθούν τρόποι, ώστε να 
πέσει ουσιαστικά ο πληθωρι-
σμός σε επίπεδα που μπορούν 
να διαχειριστούν».

Χαρακτήρισε τον πληθω-
ρισμό στην Ελλάδα ως ένα 
«νομισματικό φαινόμενο έτσι 
ώστε η αύξηση των επιτοκί-
ων να μειώνει τις τιμές». Σύμ-
φωνα με τον καθηγητή πρέπει 
να ληφθούν μέτρα που θα δι-
ευρύνουν την προσφορά, θα 
μειώσουν τις εισαγωγές και 
θα διευρύνουν την παραγω-
γική βάση της ελληνικής οι-
κονομίας. «Με τα επιδόματα, 
την υψηλή φορολογία και την 
επιβάρυνση που προέρχεται 
από την αύξηση των επιτοκίων 
κάνουμε ακριβώς το αντίθετο» 
υποστήριξε.

Τέλος, δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί στα φαινόμενα αι-
σχροκερδείας και στην έλλειψη 
ελέγχων στην ελληνική αγορά. 
«Υπάρχει απουσία αγορανομι-
κού ελέγχου και η αισχροκέρ-
δεια επιτρέπει σε επιχειρήσεις 
να έχουν μια προνομιακή θέση 
στην αγορά» κατέληξε.
xronos.gr

Δ. Χιόνης: «Pass και επιδοτήσεις 
είναι ασπιρίνες στα προβλήματα»

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 
ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ «ΑΝΑΣΑΝΕΙ» Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΝΙΖΕΙ 
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΠΘ       

Στα μικρά και μεσαία εισοδήματα ο 
πληθωρισμός υπερβαίνει το 20-25%

«Υπάρχει απουσία αγορανομικού ελέγχου και η αισχροκέρδεια επιτρέπει 
σε επιχειρήσεις να έχουν μια προνομιακή θέση στην αγορά», σημείωσε ο 
καθηγητής Χιόνης

Περιφερειακή Σύνθεση: Μια οφειλόμενη 
απάντηση στον Περιφερειάρχη 
«Ο κ. Μέτιος 
κρύβεται πίσω 
από τον κομματικό 
φορέα» 
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Εξαντλημένοι, κατάκοποι 
και χωρίς ελπίδα χιλιάδες με-
τανάστες εγκαταλείπουν τις 
εμπόλεμες ή φτωχές πατρίδες 
τους και πορεύονται προς τη 
Δύση, με το όνειρο της Ευ-
ρώπης να τους οδηγεί. Όνει-
ρο που πολλές φορές μένει 
«άπιαστο», μιας και το πέρα-
σμα από τον ποταμό Έβρο εί-
ναι γεμάτο θάνατο.

Ο επίκουρος Καθηγητής Ια-
τροδικαστικής και Τοξικολογί-
ας Ιατρικής στο ΔΠΘ, Παύλος 
Παυλίδης έχει αφιερώσει τη 
ζωή του στην αναγνώριση και 
την ταυτοποίηση των πτωμά-
των προσφύγων που ανασύ-
ρονται από τα παγωμένα νερά 
του ποταμού Έβρου, μέχρι τε-
λικά να αποδοθούν αυτά στα 
συγγενικά τους πρόσωπα και 
ταφούν όπως αρμόζει, στον 
τόπο καταγωγής τους.

Για 22 χρόνια, ο κ. Παυ-
λίδης προσπαθεί να βρει τον 
συνδετικό κρίκο μεταξύ των 
νεκρών και των εν ζωή συγ-
γενών τους. Ο ίδιος καθημε-
ρινά αντιμετωπίζει τον θάνα-
το, προσφέροντας στα θύματα 
μια τελευταία θλιβερή υπη-
ρεσία.

Όπως εξηγεί στο makthes.
gr «το πιο σημαντικό είναι δεί-
χνουμε τον σεβασμό που αρ-
μόζει στους νεκρούς και στους 
συγγενείς τους. Καταβάλλου-
με κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να μπει ένα τέλος στην 
αγωνία των οικογενειών που 
περιμένουν να τους πούμε για 
τον άνθρωπό τους. Δυστυχώς 
οι μεταναστευτικές ροές είναι 
καθημερινότητα στην περιο-
χή. Εκατοντάδες απελπισμέ-
νοι άνθρωποι που αναζητούν 
μια ανθρώπινη ζωή και ένα 
καλύτερο αύριο, χάνουν τη 
ζωή τους στην προσπάθεια να 
διασχίσουν τα σύνορα Ελλά-
δας-Τουρκίας».

Ρωτώντας τον για το επάγ-
γελμα του ιατροδικαστή, η 
δουλειά του δεν είναι ακριβώς 
δύσκολη αλλά πολυσύνθετη. 
Η μοναδικότητα και η ιδιομορ-
φία του ποταμού Έβρου σε 
παγκόσμιο επίπεδο (να «κρα-
τάει» τους νεκρούς στο βυθό 
και να τους ξεβράζει μετά από 
πολύ καιρό σε κατάσταση σή-
ψης και εντελώς παραμορφω-
μένα), δημιουργεί το μεγάλο 
πρόβλημα της ταυτοποίησης.

«Πολύ συχνά δεν αναγνω-

ρίζεται το πρόσωπο του αν-
θρώπου, ούτε καν το φύλο 
του. Επιπλέον, γενικότερα, οι 
σοροί αποσυντίθενται γρηγο-
ρότερα στο γλυκό νερό απ’ 
ό,τι στο θαλασσινό, με αποτέ-
λεσμα τα προσωπικά έγγραφα 
να διαλύονται, τα κινητά τη-
λέφωνα να καταστρέφονται.

Εμείς βλέπουμε περίπου 
50-60 περιστατικά σήψης τον 
χρόνο. Για αυτόν το λόγο τα 
προσωπικά αντικείμενα των 
νεκρών, όπως ένα δαχτυλίδι 
ή μια αλυσίδα στο λαιμό που 
είναι ανθεκτικά στο νερό, είναι 
ζωτικής σημασίας και έχουν 
ιδιαίτερη αξία στη διαδικασία 
ταυτοποίησης και αναγνώρι-
σης. Όταν τους αναζητούν οι 
συγγενείς τους, τους τα δεί-
χνουμε κι έτσι είναι πιο εύκολο 
να τους αναγνωρίσουν.

Επίσης, οι μικρές λεπτομέ-
ρειες συνήθως αποδεικνύο-
νται τρομερά ωφέλιμες. Ένα 
τατουάζ, τα ρούχα, χειρουργι-
κές ουλές ή σημάδια που πι-
θανόν να υπάρχουν στο σώμα 
είναι μεν υποβοηθητικά στοι-
χεία αλλά μπορούν να μας 
οδηγήσουν στην ταυτοποίη-
ση, η οποία μπορεί να διαρκέ-
σει από μια δύο ημέρες μέχρι 
και δύο χρόνια».

Συνολικά στον Έβρο από 
το 2000 μέχρι και σήμερα ο 
κ. Παυλίδης έχει διαχειριστεί 
660 περιστατικά μεταναστών 
αγνώστων στοιχείων, μόνο 
στην ελληνική πλευρά του πο-
ταμού. «Πιθανόν να υπάρχουν 
άλλοι τόσοι από την τουρκική 
πλευρά. Φέτος είχαμε 63 σο-
ρούς παράτυπων μεταναστών 
στο νεκροτομείο», επισημαίνει.

Όμως το κυριότερο πρό-
βλημα παραμένει ότι πολλοί 
άνθρωποι δεν ανασύρονται 
ποτέ. «Έχουμε πάρα πολλές 
αναζητήσεις και κρούσεις από 
συγγενείς, όμως οι ευρέσεις 
θανόντων δεν είναι αντίστοι-
χες γιατί πολλές σοροί δεν 
βγαίνουν στην επιφάνεια του 
ποταμού. Είτε γίνονται τροφή 
για τα ψάρια του ποταμού ή 
τους λύκους του δάσους της 
Δαδιάς».

Το πρωτόκολλο της 
ταυτοποίησης

Το πρωτόκολλο που ακο-
λουθείται κατά τη διαδικασία 
της ταυτοποίησης είναι πολύ 
συγκεκριμένο, σύμφωνα με 

τον κ. Παυλίδη. «Όταν βρε-
θεί ένας νεκρός είτε από τον 
στρατό, την αστυνομία, τους 
συνοριοφύλακες είτε από 
τους κυνηγούς, καλούνται οι 
αστυνομικές αρχές και γίνεται 
επί τόπου ένας πρώτος έλεγ-
χος του νεκρού. Αναζητούν 
δηλαδή ταυτότητα, διαβατή-
ριο, κάποια έγγραφα που να 
πιστοποιούν την ταυτότητα 
του και λαμβάνονται φωτο-
γραφίες στο χώρο που βρέ-
θηκε ο νεκρός. Έπειτα μετα-
φέρεται εδώ, στο εργαστήριο 
ιατροδικαστικής στην Αλεξαν-
δρούπολη. Όπου είναι εφικτό, 
παίρνουμε δακτυλικά αποτυ-
πώματα, γίνεται καταγραφή 
των ρούχων, των προσωπι-
κών αντικειμένων, των εξω-
τερικών χαρακτηριστικών (τα-
τουάζ, ουλές κλπ.), ανατομικές 
δυσπλασίες και προχωράμε 
στην νεκροτομή, βρίσκουμε 
την αιτία θανάτου και συνε-
χίζουμε με τη διενέργεια εξέ-
τασης DNA και του νεκρού και 
των συγγενών του. Στέλνουμε 
τα δείγματα στην Αθήνα στα 
εγκληματολογικά εργαστήρια 
και εκεί κάνουν την ταυτοποί-

ηση».
Τι γίνεται όμως με τους νε-

κρούς που δεν μπορούν να 
ταυτοποιηθούν; «Αν ο νεκρός 
είναι αγνώστων στοιχείων, πα-
ραμένει στα δύο κοντέινερ βα-
θιάς ψύξης που διαθέτουμε 
8-12 μήνες και βάζουμε έναν 
αριθμό πρωτοκόλλου σε κά-
θε πτώμα, που είναι ίδιος για 
όλες της υπηρεσίες, πανεπι-
στήμιο, στρατό, αστυνομία και 
για τα εγκληματολογικά ερ-
γαστήρια των Αθηνών. Όταν 
έχουμε κάποιες πληροφορίες 
για αναζήτηση ενός νεκρού 
από συγγενείς, δηλαδή πό-
τε χάθηκε, τι φορούσε κλπ. 
ψάχνουμε στο νεκροτομείο 
τις σορούς που μοιάζουν με 
την περιγραφή αυτή μου μας 
δόθηκε. Επικοινωνούμε μα-
ζί τους -μέσω social media 
πολλές φορές- και ζητούμε 
εξέταση DNA από πρώτου 
βαθμού συγγενείς, οι οποίοι 
συνήθως βρίσκονται στη χώρα 
καταγωγής των νεκρών. Όταν 
τους το επιτρέπει η οικονομι-
κή τους κατάσταση έρχονται 
εδώ, κάνουν και επίσημη οπτι-
κή αναγνώριση του νεκρού και 

ύστερα τους παραδίδουμε το 
νεκρό, ώστε να τον θάψουν 
όπου επιθυμούν.

Σε διαφορετική περίπτωση, 
όταν δηλαδή δεν μπορούν να 
έρθουν στην Ελλάδα, ερχόμα-
στε σε επικοινωνία με την πρε-
σβεία της κάθε χώρας, στην 
οποία δίνουν οι συγγενείς ένα 
DNA προφίλ και η ταυτοποίη-
ση γίνεται στα εγκληματολογι-
κά εργαστήρια της ΕΛΑΣ στην 
Αθήνα, όπου βρίσκεται η βάση 
δεδομένων.

Αν δεν υπάρχει κάποια έν-
δειξη ότι κάποιος μπορεί τε-
λικά να αναγνωριστεί, τότε η 
σορός μένει ένα-δυο μήνες 
στο ψυγείο και τελικά θάβε-
ται με έξοδα του ελληνικού 
κράτους».

Προσπαθώντας να μιλήσει 
για το μεταναστευτικό, ο κ. 
Παυλίδης εξηγεί πως το ταξί-
δι προς την ελπίδα των περισ-
σοτέρων τελειώνει στον Έβρο. 
«Οι περισσότεροι άνθρωποι 
που εντοπίζονται νεκροί είναι 
18-25 ετών και δεν είναι μόνο 
άντρες, που θέλουν να βρουν 
δουλειά στην Ευρώπη. Μετά, 
για παράδειγμα, τον πόλεμο 

στη Συρία, ολόκληρες οικογέ-
νειες διασχίζουν τον ποταμό».

Οι συνηθέστερες χώρες 
προέλευσης των νεκρών, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που συλ-
λέγονται, είναι το Αφγανιστάν 
και το Πακιστάν. Ακολουθούν 
χώρες όπως η Συρία, το βό-
ρειο Ιράκ, χώρες από τη Βό-
ρεια Αφρική, όπως Σομαλία 
και Ερυθραία και από Ασία, 
Νεπάλ και Μπαγκλαντές.

Περιστατικά που έμειναν 
χαραγμένα στη μνήμη

Σε όλα αυτά χρόνια δου-
λειάς, ο κ. Παυλίδης έρχεται 
αντιμέτωπος καθημερινά με 
σκληρές και σοκαριστικές ει-
κόνες, διαθέτοντας ένα αρχείο 
γεμάτο από φωτογραφίες και 
διάφορα αντικείμενα των σο-
ρών που εξέτασε. Τον ρωτώ 
για περιστατικά που ίσως να 
του έμειναν στη μνήμη. «Εί-
ναι όσα έχουν να κάνουν με 
μικρά παιδιά και όσα οφεί-
λονται σε εγκληματικές ενέρ-
γειες. Ένα που όμοιό του δεν 
έχω ξαναδεί, όμως ήταν θυ-
μάμαι το 2018. Ένα ειδεχθές, 
όπως αποδείχτηκε έγκλημα, 
με τρεις γυναίκες, τη μητέρα 
με τις δύο κόρες της, η μία μά-
λιστα ανήλικη, που βρέθηκαν 
άγρια δολοφονημένες με φο-
νικά χτυπήματα στο λαιμό και 
το στήθος, στην παρόχθια πε-
ριοχή του Πραγγίου Έβρου», 
απαντά.

Όσο για τα συναισθήματα 
που έχει αντιμετωπίζοντας τέ-
τοια περιστατικά, τονίζει πως 
«όσο παράξενο ή κυνικό κι 
αν φαίνεται, ένα νεκρό κορ-
μί οφείλω να το μεταχειρίζο-
μαι ως το αντικείμενο εργασί-
ας μου, προκειμένου να είμαι 
αντικειμενικός στα ευρήματα 
μου και να δώσω τις σωστές 
απαντήσεις στις προανακριτι-
κές αρχές. Δεν έχω την πολυ-
τέλεια να έχω συναισθήματα 
στη δουλειά αυτή, γιατί αν με 
καταβάλλει το συναίσθημα, 
δε θα ήμουν επαγγελματίας».
Λίνα Πέτκου-makthes.gr

Τα μυστικά και οι ιστορίες νεκρών που 
κρύβει ο βυθός του ποταμού Έβρου

Ο ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ 
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ, 
ΜΙΛΑ ΣΤΟ MAKTHES.GR ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΜΑΤΗ… 
ΘΑΝΑΤΟ     

«Δεν έχω την πολυτέλεια να έχω 
συναισθήματα στη δουλειά αυτή»την 
επέκταση του φράχτη 

Οι σοροί αποσυντίθενται γρηγορότερα στο γλυκό νερό απ’ ό,τι στο θαλασσινό, με αποτέλεσμα 
τα προσωπικά έγγραφα να διαλύονται, τα κινητά τηλέφωνα να καταστρέφονται.

Περιστατικά με μικρά παιδιά και όσα οφείλονται σε εγκληματικές ενέργειες 
είναι αυτά που έχουν χαραχθεί στη μνήμη του ιατροδικαστή Παυλίδη
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Συνήθειες και ενδιαφέροντα στο δρομικό κίνημα

Στο πλαίσιο του πανελληνίου συνεδρίου της ΕλλΕΕΔΑΑ  
(Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής) που 
διεξήχθη 25-27/11/22 στην Θεσ/νίκη , με θέμα «Αθλητισμός, 
Τουρισμός και Αναψυχή. Μοχλοί Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης», συμμετέχοντας στην στρογγυλή τράπεζα «Αθλη-
τικές Διοργανώσεις: Αντίκτυπος στον τουρισμό, οικονομία και 
κοινωνία», παρουσίασα μια έρευνα των δρομικών γεγονότων 
της Αλεξ/πολης με συνήθειες και ενδιαφέροντα των συμμε-
τεχόντων σε αυτά.

Η έρευνα δεν ανακαλύπτει  τον τροχό. Επιβεβαιώνονται 
όμως σκέψεις, διευκρινίζονται σημεία, διαφαίνονται νέες ευ-
καιρίες στο δρομικό κίνημα και στους αγώνες δρόμου, αλ-
λά και στον αθλητικό τουρισμό, στην τοπική οικονομία, στην 
κοινωνία μας.

Νομίζω ότι θα φανεί ενδιαφέρουσα η ανάγνωση τους.

Ξεκινάμε από το ποιοι συμμετείχαν στα μεγαλύτερα 
δρομικά γεγονότα της Αλεξ/πολης το 2022.

 Πόσοι είναι κάτοικοι Αλεξ/πολης, πόσοι εκτός και πόσοι 
από αυτούς εκτός Θράκης (οι μικρότερες αποστάσεις «γεμί-
ζουν» κυρίως με ντόπιους, ενώ οι μεγαλύτερες με επισκέπτες). 

Το φύλλο τους (πλειοψηφούν οι άνδρες, μειώνονται οι 
αποκλίσεις με τις γυναίκες στα 5χλμ, 60/40).

Ηλικιακά, τα 10χλμ προτιμούνται από νεαρότερους, ο Ημι-
μαραθώνιος από μέσες ηλικίες και τα 5χλμ από μεγαλύτερους.

Στατιστικά συνηθειών δρομέων 
Τα παρακάτω στοιχεία είναι αποτέλεσμα απαντήσεων σε 

400 και πλέον ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν διαδικτυακά 
από συμμετέχοντες στα δρομικά δρώμενα κυρίως της Αλεξ/
πολης την τελευταία τριετία (η διαδικασία των απαντήσεων 
του ερωτηματολογίου έγινε το Νοέμβριο του 2022), (περι-
λαμβάνονται και απαντήσεις τριαθλητών).

Αναλυτικά:

Μαθαίνουμε την ηλικία που ξεκίνησαν να συμμετέχουν  σε 
δρομικές δράσεις (μετά τα 30 η πλειοψηφία).

Το σύνολο των δράσεων που συμμετείχαν έως σήμερα 
στην δρομική τους «καριέρα» (άνω των 10 η πλειοψηφία ) 

Τον ετήσιο αριθμό συμμετοχών σε δράσεις, κατά μέσο όρο 
(πάνω από 4 η πλειοψηφία).

Ποια είναι η «αγαπημένη» χρονική διάρκεια, των αγωνιστι-
κών δράσεων (πάνω από 1 ώρα η πλειοψηφία) 

Πόσοι είναι οι συνοδοί σε εκτός έδρας δράση (2 τουλάχι-
στον η πλειοψηφία)

Συμμετοχές σε δράσεις εκτός πόλης (οι μισοί συμμετέχο-
ντες, κάνουν το 50% των δράσεων εκτός)

Ο τρόπος μετακίνησης σε εκτός έδρας δράσης (γίνονται 
κυρίως με Ι.Χ.)

Τα χρήματα που ξοδεύουν για την μεταφορά τους εκτός 
έδρας (άνω των 25 ευρώ)

Πόσο συχνά μένουν σε ξενοδοχείο για εκτός έδρας δρά-
σεις (άνω του 30% τακτικά) 

Χρήματα που δαπανούνται για διαμονή την ημέρα σε εκτός 
έδρας δράσεις (περίπου 50 ευρώ κατ’άτομο)

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘ.Φ.ΑΓΩΓΗΣ ΜRS – 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
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«Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη 
τυλιγμένη. Δώσε κλότσο να γυρίσει το 
“ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ” ν’ αρχινήσει»… Μια 
φορά κι έναν καιρό στο Σουφλί, την 
«πόλη του μεταξιού», παιδιά κάθε ηλι-
κίας αποφάσισαν να δημιουργήσουν τα 
παραμυθένια Χριστούγεννα. Με οδηγό 
τα παιδικά όνειρα και τη χαρά της προ-
σφοράς, γονείς, φίλοι, παππούδες, για-
γιάδες ανέλαβαν τον ρόλο των ξωτι-
κών-βοηθών φέρνοντας τη μαγεία των 
εορτών, που δεν είναι άλλη από τα μη-
νύματα χαράς, αγάπης, γενναιοδωρίας 
και πολλά χαμόγελα.

Περισσότεροι από 100 εθελοντές 
όλων των ηλικιών, οι οποίοι δημιουρ-
γούν θαύματα με φελιζόλ και ξύλο, που 
συνδέουν φωτάκια, εθελοντές που ανε-
βαίνουν στη σκηνή και άλλοι αφανείς 
ήρωες των παρασκηνίων, όλοι σπου-
δαίοι και σημαντικοί είναι εκείνοι, οι 
οποίοι εδώ και επτά χρόνια δίνουν ζωή 
στα παραμύθια και πραγματώνουν το 
όνειρο των Χριστουγέννων. Ηλικιωμέ-
νοι όπως ο κ. Πασχάλης, που ανάβει τη 
σόμπα και ως άλλος Τζεπέτο φροντίζει 
τα εργαλεία για τις κατασκευές και οι 
κυρίες του ΚΑΠΗ που ως νεραϊδονο-
νές ράβουν τις στολές. Όλοι αυτοί είναι 
το «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» σύμφωνα με την 
Μαρία Καψογεώργη γραμματέα του 
Συλλόγου Εθελοντών και Νεολαίας 

Σουφλίου «ΚΙΝΗΣΟΥ». Άνθρωποι δια-
φορετικοί, μικροί και μεγάλοι που όλους 
τους διακρίνει μία μεγάλη εθελοντική 
καρδιά, όπως λέει, είναι οι δημιουργοί 
ενός παραμυθιού «που ξεκίνησε από τη 
διάθεση να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο τα 
Χριστούγεννα για τα παιδιά μας». «Στα 
χρόνια που μεσολάβησαν το παραμύθι 
μεγάλωσε, γιγαντώθηκε, μοιράζοντας 
χαρά σε χιλιάδες παιδιά και ενήλικες 
που το επισκέπτονται κάθε χρόνο προ-
βάλλοντας τις αξίες της προσφοράς και 
του εθελοντισμού», προσθέτει.

Το χριστουγεννιάτικο σκηνικό στή-
νεται στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζί-
βρε, που και φέτος θα φιλοξενήσει τους 
αγαπημένους ήρωες των παραμυθιών 
και θα υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους 
σ’ ένα μαγικά διαδραστικό ταξίδι. Με 
παράλληλες δράσεις -καθημερινά από 
τις 23 έως τις 30 Δεκέμβρη και από τις 
17.30 έως τις 21.00- σε συνεργασία 
με συλλόγους και φορείς του Έβρου 
στους ειδικά διαμορφωμένους και θερ-
μαινόμενους χώρους του Τζίβρε μπο-
ρεί ο καθένας να ζήσει τη μαγεία του 
παραμυθιού.

«Η Αλίκη αφήνει τη Χώρα των Θαυ-
μάτων και έρχεται να λύσει μια μικρή, 
τοσοδούλα παρεξήγηση ανάμεσα στην 
Ντάμα Κούπα και την αδερφή της, τη 
Λευκή Βασίλισσα, Μιράνα. Αρκεί, όμως, 

η καλή θέληση της Αλίκης, του Τρελο-
καπελά και του Κούνελου; Οι θησαυροί 
που χάθηκαν πρέπει να βρεθούν ως τις 
30 Δεκεμβρίου, που θα καταφτάσει η 
Ντάμα Κούπα με τους φρουρούς της, 
τα τραπουλόχαρτα… Οι εθελοντές ζήτη-
σαν συνδρομή από τα πέρατα της γης, 
από το διάστημα και τον Βυθό, ακόμη 
και απ’ τον Βόρειο Πόλο και ήδη όλοι 
απάντησαν θετικά –κάποιοι άρχισαν να 
καταφθάνουν κιόλας! Η Αλίκη χρειάζε-
ται και τη δική μας βοήθεια όμως… Η 
Λευκή Βασίλισσα σκόρπισε τους θησαυ-
ρούς της αδερφής της … εδώ κι εκεί, στο 
Βιομηχανικό Συγκρότημα Τζίβρε, μα δε 
θυμάται πού… Ένα κυνήγι θησαυρού με 
βοηθό την Αλίκη και τους φίλους της, ο 
Χάνσελ και η Γκρέτελ που ετοιμάζουν 
μπισκότα για όλα τα παιδιά, ο Χάρυ Πό-
τερ και το απαγορευμένο δάσος, δια-
δραστικά παιχνίδια με τους ήρωες της 
Μαδαγασκάρης, τον Νέμο και τη Ντό-
ρι, face painting στο κάστρο της Ντά-
μα Κούπα, κατασκευές με τα ξωτικά, 
χορός με την παρέα του Μίκι και της 
Μίνι, αλλά και δωράκι από τον Αι-Βα-
σίλη είναι μόνο μερικές από τις πλού-
σιες δράσεις του πάρκου», αναφέρει η 
φετινή πρόσκληση που απευθύνεται σε 
όλους όσοι θέλουν να ζήσουν τη μαγεία 
των Χριστουγέννων «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ».

Χριστούγεννα «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» 
στο Σουφλί

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΖΙΒΡΕ, ΟΠΟΥ ΣΑΣ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 100 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ ΖΩΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!            

Παράλληλες δράσεις καθημερινά 
στο πρόγραμμα

Χρήματα που δαπανιούνται για διατροφή-διασκέδαση σε 
εκτός έδρας δράσεις (40% άνω των 40 ευρώ)

Άρα για μία δράση εκτός έδρας συνολικά ξοδεύουν πά-

νω από 90 ευρώ την ημέρα, ο ένας στους δύο αθλητές.

Για αθλητικό εξοπλισμό ξοδεύουν άνω των 200 ευρώ το 
χρόνο πάνω από το 60% των δρομέων.

Η εικόνα της πόλης που επισκέπτονται για αθλητική δράση 
αλλάζει θετικά περίπου 80% των συμμετεχόντων.

1. Για επίδοση – νίκη
    Για βελτίωση υγείας
    Για ταξίδια
2. Για να προβληθεί η πόλη
    Για οικονομική ανάπτυξη
    Για ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού
    Για κοινωνικές επαφές

Οι δρομείς συμμετέχουν στα αθλητικά δρώμενα κυρίως για 
την επίδοση-νίκη, για την βελτίωση της υγείας, για τα ταξίδια.

1.  Στην γενική υγεία
2.  Καλύτερη ψυχολογία
3.  Βελτίωση κοινωνικότητας
4.  Καλύτερη απόδοση στην εργασία & ομορφότερο σώμα

Πρώτα στην υγεία και μετά στην ψυχολογία τους είδαν 
αλλαγές πάνω τους οι συμμετέχοντες στα δρομικά γεγονότα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
- Μεγάλη η ανάγκη του ανθρώπου να βγει από σπίτι
- Προτίμηση συμμετοχής σε οργανωμένες δρομικές δράσεις
- Οι δρομείς ξεκινάνε άνω των 30 ετών
- Προοδευτικά ανεβαίνουν σε πιο επίπονες δράσεις
- Ξοδεύουν αρκετά χρήματα για το χόμπι τους
- Κυνηγάνε νίκη και ρεκόρ σε προτεραιότητα
- Πάνω από 1000 δρομικά γεγονότα στην Ελλάδα
- Το 2022 είχαμε μείωση των μετακινήσεων λόγω αύξη-

σης κόστους μεταφορών

www.dromeasthrace.eu

fb/ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

insta/dromeasthrace
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Ο
ι Βουλευτές στο σύ-
νολό τους σχεδόν, 
αντί να ψηφίζουν 
στη Βουλή «κατά 
συνείδηση», που 
συνείδηση σημαίνει 

Δημοκρατία, ψηφίζουν κατ’ εντολή 
και κατά διαταγή για χάρη του κομμα-
τικού συμφέροντος: «ΝΑΙ σε όλα…».

Τώρα θα μου πείτε: Τί προσφέρουν 
οι βουλευτές στη Βουλή, όταν η Βου-
λή των Ελλήνων είναι άδεια τις περισ-
σότερες φορές; Η παρουσία τους είναι 
περιττή, μιας και οι βουλευτές έχουν 
αποδεχθεί το ρόλο του αρνιού και 
θεωρούν το κόμμα τους μαντρί, που 
έξω από αυτό το τρώει ο λύκος 
κατά τον αείμνηστο Ευάγ-
γελο Αβέρωφ. 

   
***

Οι σημερινοί νέ-
οι έχουν βέβαια πε-
ρισσότερες ανέσεις, 
έχουν όμως και πε-
ρισσότερες ανησυ-
χίες και περισσότερα 
προβλήματα.

Στα χρόνια τα δικά 
μου, ο νέος που κρατού-
σε στο χέρι ένα απο-
λυτήριο γυμνασίου, 
μπορούσε εύκολα να 
πάρει μια θέση στην 
κοινωνία και να σταδιοδρομήσει άνε-
τα.

Ο σημερινός νέος, ύστερα από μα-
κροχρόνιες σπουδές ανώτερες και με-
ταπτυχιακές, περιμένει αρκετά χρόνια 
για να εξασφαλίσει μια θέση που να 
του επιτρέπει να επιζήσει και μέχρι να 
σταδιοδρομήσει, ζει από το πορτοφό-
λι του πατέρα του.

Πάει η εποχή που οι νέοι και οι 
νιες κοκκίνιζαν από ντροπή. Δεν ζού-
με στην εποχή των χειροφιλημάτων. 
Όσο για το λεξιλόγιό τους, είναι αρ-
κετά ωμό και πολλές φορές χυδαίο.

Όπως και να το κάνουμε, ο νέ-
ος έχει εγκαταλείψει από καιρό την 
παιδική ηλικία του και είναι αρκετά 
ώριμος να φροντίζει τον εαυτό του.  

Η συμπεριφορά των νέων καλή ή 
κακή, είναι προϊόν της ανατροφής που 
έλαβαν από τους γονείς τους και είναι 
υπόλογοι για τη συμπεριφορά τους. 
Γι’ αυτό θα πρέπει η παρουσία των 
γονιών να είναι σε κάθε τους βήμα, 
χωρίς να αδιαφορούν για ότι κάνουν.

 Χρειάζεται λοιπόν παρου-
σία και όχι αδιαφορία των γονιών 
στα προβλήματά τους.

    
***

Τί κοστίζει ένα χαμόγελο; 
Δεν κοστίζει τίποτα.
Πλουτίζει αυτός που το παίρνει 

χωρίς να φτωχαίνει αυτός που το 
δίνει. 

Κι’ όμως δεν μπορείς να το δανει-
στείς, ούτε να το ζητήσεις, ούτε και 
να το κλέψεις. 

Μόνο αν σου το χαρίσουν έχει 
αξία.

Χαμογελάτε λοιπόν…
    

***

Το να καταστρέφεις την υγεία σου, 
καπνίζοντας, είναι δικό σου το πρό-
βλημα, αν και για τυχόν θεραπεία σου 
επιβαρυνόμαστε όλοι.

Το να μη σέβεσαι όμως τους μη 
καπνίζοντες, είναι αν μη τι άλλο, το 
λιγότερο απρέπεια.

    
***

Οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί 
και όχι θεατές…, για να πάει η χώρα 
μας μπροστά, να δει περισσότερο φως 
και όχι κι’ άλλη μιζέρια…

Όταν κάνεις κάποιο λάθος, πρέπει 
να έχεις τη δύναμη να κάνεις αυτο-
κριτική για να το αναγνωρίσεις και να 

το διορθώσεις και όχι να επιμένεις 
να προκαλέσεις τις συνέ-

πειες του λάθους μέχρι 
εσχάτου… 

Έχεις μια καλή 
ιδέα…; «Άρμεξτην»! 

Από κάποιες τέ-
τοιες απλές ιδέες 
-απλές όσο και το 
αβγό του Κολόμ-

βου- γεννήθηκαν δυ-
ναστείες και μεγιστά-

νες. Αρκεί μόνο να ξέρει 
κανείς να τις εκμεταλλεύ-

εται σωστά και μεθο-
δικά… 

   
 ***

Η διαφήμιση νοιάζει με… γυναί-
κα και η διαφημιστική τεχνική που 
ακολουθείται για να κατακτήσει ένα 
προϊόν στην αγορά, μοιάζει με τους 
τρόπους και τις… τεχνικές για την κα-
τάκτηση των… ονείρων μας. 

Άλλωστε η διαφήμιση, αν μη τι 
άλλο, είναι γένους θηλυκού!

    
***

Ευτυχία είναι: 
Να συμφιλιώνεσαι με τον εαυτό 

σου και τους άλλους.
Να αγαπάς κι’ ας μη σε αγαπούν.
Να γελάς με τα λάθη σου. 
Να συγχωρείς τα λάθη των άλ-

λων.
Να μη ξεγελάς τον εαυτό σου 

ούτε και τους άλλους. 
Να ξέρεις ότι ποτέ δεν μπορείς 

να αποκτήσεις κάτι αν δεν δώσεις ή 
δεν χάσεις κάτι άλλο.

    
***

Και τώρα κάτι το εύθυμο…
Ο Βασιλεύς βασιλεύει.
Ο Πατριάρχης άρχει.
Ο στρατιώτης πολεμά.
Ο πολίτης εργαζόμενος τρέφει 

και τους τρεις.
Ο δικηγόρος ξεμπερδεύει και 

τους τέσσερις.
Ο φαρμακοποιός δηλητηριάζει 

και τους πέντε. 
Ο παπάς κηδεύει και τους έξι. 
Ο νεκροθάφτης θάβει και τους 

επτά.
Ο διάβολος παίρνει και τους 

οκτώ.
Η γυναίκα; Η γυναίκα όλους 

τους εξαπατά…

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Γνώμη

Τα κέντρα νεοσυλλέκτων στον Έβρο 
και η γνωστή ιστορία του Ναστραντίν 

Χότζα με το σπίτι και την αγελάδα 

Τ
α κέντρα νεοσυλλέκτων στον 
Έβρο, η κατάργηση, η παρα-
μονή, η συγκρατημένη αισιο-
δοξία παραμονής τους και η 
γνωστή  ιστορία του Ναστρα-
ντίν Χότζα με το σπίτι και την 

αγελάδα
Αυτές τις μέρες κυριαρχεί στην τοπι-

κή επικαιρότητα το #κλείσιμο των κέ-
ντρων εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων 
στον Έβρο.  Η παλιά χωροταξι-
κή κατανομή των πάσης φύσε-
ως Κέντρων Εκπαίδευσης των 
Ενόπλων Δυνάμεων, κατά μία 
"περίεργη" λογική, περιοριζό-
ταν στα γεωγραφικά όρια της 
λεγόμενης "παλαιάς Ελλάδος", 
δηλαδή από τη Σπάρτη έως τη 
Λαμία, με μοναδική εξαίρεση το 
Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού, 
που "ξέφευγε" λίγο βορειότερα, 
στα Γιάννενα.

Η εικόνα που όλοι είχαμε στο 
μυαλό μας σ' ό,τι αφορά τα 
Κέντρα #Εκπαίδευσης Νε-
οσυλλέκτων του #Στρατού 
Ξηράς έπαυσε να ισχύει. Η κατάσταση με-
ταβλήθηκε με τις αλλαγές που επήλθαν 
από το ΓΕΣ, οι οποίες και εντάχθηκαν  στο 
γενικότερο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των 
#Ενόπλεων Δυνάμεων. Δημιουργήθηκαν 
23 σημεία υποδοχής οπλιτών, που λει-
τουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και υπο-
δέχονται τους νεοσύλλεκτους από τη σει-
ρά του Μαρτίου (Β' ΕΣΣΟ 2018) και μετά. 
Οκτώ κέντρα βρίσκονται στα νησιά (δύο 
στη Ρόδο και από ένα σε Ρέθυμνο, Σάμο, 
Κω, Λήμνο, Χίο και Μυτιλήνη, ενισχύο-
ντας έτσι την τοπική οικονομία σ' αυτές 
τις παραμεθόριες περιοχές), ενώ από τα 
υπόλοιπα ορισμένα είναι στην Κεντρική 
Ελλάδα και Θράκη και στον Έβρο.

Δεν θα επιχειρηματολογήσω για τους 
λόγους παραμονής των ΚΕΝ γιατί θεωρώ 
ότι παραμένουν οι ίδιοι όταν αυτά απο-
φασίσθηκαν να γίνουν.

Τα κέντρα στον νομό μας με βάση τα 
παραπάνω ιδρύθηκαν το 2018 από τους 
τότε «ενοικιαστές» του κράτους που κυ-
βερνούσαν την χώρα.

Οι «άριστοι» σημερινοί νόμιμοι  ιδιο-
κτήτες της  χώρας όπως αυτάρεσκα αυτο-
αποκαλούνται είναι αυτοί που δεν έχουν 
εμπιστοσύνη την στρατιωτική ηγεσία και 
παρακολουθούν τα τηλέφωνά της απο-
φάσισαν το κλείσιμο των κέντρων νεο-
συλλέκτων στον Έβρο. 

Επ' ευκαιρία του γεγονότος του κλεισί-
ματος των ΚΕΝ αναπτύχθηκε κίνημα και 
ορθώς από τους αυτοδιοικητικούς και άλ-
λους φορείς του Νομού. Οι εκπρόσωποι 
ΟΤΑ διεκδικούν από την κεντρική εξουσία  
και αυτός είναι ο ρόλος τους. 

Όλο το διάστημα των 3,5 ετών διακυ-
βέρνησης από την ΝΔ οι #κυβερνητικοί 
βουλευτές βρίσκονται η σε ρόλο άμυνας 
ή σιωπής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε γεγονότα που 
οι κυβερνητικοί βουλευτές είναι σε άμυνα:

η σιωπή όπως το κλείσιμο διαφόρων 
δομών υγείας, 

το κλείσιμο των σχολείων, 
η απομάκρυνση των στρατοπέδων από 

τον κεντρικό Έβρο,
το κλείσιμο πανεπιστημιακών σχολών 

του Διδυμότειχου,
η σιωπή τους για την συρρίκνωση των 

τμημάτων ΑΕΙ στην Ορεστιάδα λόγο της 
ΕΒΕ φοβούμενοι την κ. Κεραμέως, 

το κλείσιμο ταχυδρομείων, 
το κλείσιμο τραπεζών και με 
άλλα γεγονότα συρρίκνωσης 

της παρέμβασης του Δημο-
σίου στον Νομό που δεν 
έχουν τέλος.  

Διαβάζουμε στον τοπι-
κό τύπο ότι υπάρχει συ-
γκρατημένη αισιοδοξία 
των αιρετών για την πα-

ραμονή των κέντρων νεο-
συλλέκτων στο νομό.

Μας παίρνουν αυτά που 
έχουμε κατακτήσει κατά και-
ρούς και εκ των υστέρων κά-

νουν μια μικρή υποχώ-
ρηση και όλοι είμαστε 
«ευτυχισμένοι». 

Επ' ευκαιρία του γεγονότος μου ήρθε 
στην μνήμη η γνωστή  ιστορία του #Να-
στραντίν Χότζα με το σπίτι και την αγε-
λάδα. 

Ένας φτωχός κάτοικος του χωριού τον 
επισκέπτεται Ναστραντίν Χότζα για να του 
ζητήσει λύση στο πρόβλημά του. Το σπί-
τι όπου διαμένει είναι μικρό για την πε-
νταμελή του οικογένεια, σχεδόν αβίωτο. 
Ο Χότζας ακούει με προσοχή το παράπο-
νο και ως λύση προτείνει στο χωρικό να 
βάλει στο σπίτι του και μία κότα που έχει 
στην αυλή. Την επόμενη ημέρα, ο χωρικός 
ξαναπάει στο Χότζα και του δηλώνει το 
αυτονόητο, πως το σπίτι έγινε ακόμη πιο 
στενόχωρο. Ο Χότζας τότε του λέει πως 
η λύση είναι να βάλει μέσα σπίτι και το 
πρόβατο. Ο χωρικός προσπαθεί να δια-
μαρτυρηθεί αλλά ο Χότζας δεν του αφή-
νει περιθώριο.

Την άλλη μέρα ξαναπάει στο Χότζα 
σχεδόν κλαίγοντας, λέγοντάς του πως 
στο σπίτι δεν μπορούν να σταθούν ού-
τε όρθιοι. «Τότε πρέπει να βάλεις και την 
αγελάδα». Όταν την άλλη μέρα ο χωρικός 
πάει στον Χότζα περιγράφοντας την απελ-
πισία του σε ένα σπίτι που είναι αδύνατο 
να ζήσουν, ο Χότζας του λέει να βγάλει 
το βράδυ όλα τα ζώα από το σπίτι. Στην 
επόμενη επίσκεψη ο χωρικός πάει χαρού-
μενος στο Χότζα. «Πώς σου φαίνεται το 
σπίτι;» τον ρωτάει. «Τεράστιο, πολύ μεγά-
λο για να ζω άνετα» απαντάει ο χωρικός.

Έχω την υποψία, πως βρισκόμαστε στο 
στάδιο της αγελάδας. Μόλις έχουν δώσει 
εντολή, στο σπίτι να μπει και η αγελάδα. 

Να ζήσουμε όλη την αγωνία και την 
απογοήτευση για το αν θα παραμείνουν τα 
#ΚΕΝ στον #Έβρο και για πόσο καιρό ενώ 
μόλις ανακοινώσουν την παραμονή του 
σε λίγο θα νιώθουμε το σπίτι σαν σαράι.

*Ο Μενέλαος Μαλτέζος είναι οικονο-
μολόγος, υποψήφιος βουλευτής Έβρου 
με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
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Τις απαιτούμενες διευκρι-
νίσεις έδωσε, μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Πρόεδρος 
του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Έβρου Θανάσης Μαλάκης σχε-
τικά  με την επιστολή αντί-
δρασης του Ιατρικού Συλλό-
γου Έβρου για την διενέργεια 
τεστ γρίπης στα φαρμακεία.

«Ουδέποτε υπήρχε λόγος 
να κάνουμε τεστ γρίπης στα 
φαρμακεία”, όπως  διευκρί-
νισε. “Δεν είχε ειπωθεί ποτέ 
ότι μπορεί να γίνει διάγνωση 
στα φαρμακεία. Το είχαμε το-

νίσει από την αρχή. Τα τεστ 
είναι μόνο προς πώληση» για 
να προσθέσει ότι θα γίνει εκ 
νέου ενημέρωση στους συνα-
δέλφους του φαρμακοποιούς 
να μην παρεκκλίνουν.

Σχετικά με την διάθεση των 
αποβλήτων τόνισε ότι ήδη από 
πέρυσι σε συνεργασία με τον 
Συνεταιρισμό ο Φαρμακευ-
τικός Σύλλογος έχει προβεί 
στην προμήθεια κάδων για 
την απόρριψη των χρησιμο-
ποιούμενων τεστ και ότι όλοι 
οι συνάδελφοι  που διενερ-

γούν τεστ Covid το τηρούν ευ-
λαβικά.

«Ίσως να έγινε κάποια πα-

ρεξήγηση,  συμπληρώνει .Ού-
τε θέλουμε να μπούμε σε ξένα 
χωράφια. Όλοι είμαστε εδώ 

για να προασπίσουμε την δη-
μόσια υγεία και να διασφαλί-
σουμε τους συμπολίτες μας».

Η επιστολή του Ιατρικού 
Συλλόγου 

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

Επίσης τα ιατρικά εργαστή-
ρια, είναι πιστοποιημένα και 
έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό 
για την απόρριψη των απο-
βλήτων των παραπάνω εξε-
τάσεων.

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

Μαλάκης: «Ουδέποτε υπήρξε λόγος 
να κάνουμε τεστ γρίπης στα φαρμακεία» 

ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΒΡΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ    

«Ίσως έγινε παρεξήγηση…»

«Τα τεστ είναι μόνο προς πώληση», αναφέρει ο 
πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου

Ο Ιατρικός Σύλλογος 
Έβρου ενημερώθηκε από ια-
τρούς μέλη του ότι από πολ-
λούς φορείς -αντίθετα από 
το όσα προβλέπει ο σχετικός 
νόμος-, δεν γίνονται δεκτές 
ιατρικές γνωματεύσεις που 
αφορούν αναρρωτικές άδειες 
ασθενών εάν δεν υπογράφο-
νται από ιατρό συμβεβλημένο 
με τον ΕΟΠΥΥ.

Θα θέλαμε να σας ενη-
μερώσουμε ότι σύμφωνα με 
το άρθρο5 παρ. 1 του Κώ-
δικα Ιατρικής Δεοντολογίας 
(Ν.3418/2005) «τα ιατρικά 
πιστοποιητικά και οι ιατρικές 
γνωματεύσεις, καθώς και οι 
ιατρικές συνταγές που εκδί-
δονται κατά τους νόμιμους 
τύπους, έχουν το ίδιο κύρος 
και την ίδια νομική ισχύ ως 
προς τις νόμιμες χρήσεις και 
ενώπιον όλων των αρχών και 
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από 
το αν εκδίδονται από ιατρούς 
που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς».

Επίσης,  με τον ν. 
3627/2007, άρθρο 6, τυχόν 
ειδικότερες ρυθμίσεις που 
αποτελούσαν εξαίρεση στην 
καθολική εφαρμογή του μέ-
τρου, έπαυσαν να ισχύουν.

Επειδή ορισμένες υπηρε-
σίες συνέχιζαν να απαιτούν 
γνωμάτευση νοσοκομειακού 
γιατρού σε κάποιες περιπτώ-
σεις, γραπτή απάντηση του 

Υπουργείου Υγείας τόνιζε ότι 
η ισοτιμία της ιατρικής υπο-
γραφής ισχύει «έναντι όλων 
των αρχών και υπηρεσιών», 
όπως άλλωστε καθόριζε επα-
κριβώς και το άρθρο 5 του ν. 
3418/2005.

Συνεπεία των ανωτέρω, εί-
ναι προφανές ότι ουδείς δι-
καιολογητικός λόγος ή νομι-
κό έρεισμα, υφίσταται ώστε 
να μην γίνονται δεκτές ιατρι-
κές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις 
ελευθεροεπαγγελματιών ια-
τρών, μη συμβεβλημένων με 
τον ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση 
αναρρωτικών αδειών.

Οποιαδήποτε άλλη θέση ή 
πρακτική εκ μέρους του ΕΟ-
ΠΥΥ είναι ευθέως αντίθετη 
στο νόμο (ο νόμος αλλάζει 
μόνο με άλλο σχετικό νόμο 
και καμία άλλη διάταξη δεν 
είναι υπεράνω του νόμου), θί-
γει την αξιοπρέπεια του ιατρι-
κού λειτουργήματος, εισάγει 
δε δυσμενή διάκριση για με-
ρίδα των ιατρών μελών μας 
χωρίς κανένα επιστημονικό ή 
νομικό έρεισμα.

Επίσης σε γραπτή απάντη-
ση της υπουργού Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης κ.Γεροβασί-
λη στις 7-5-2018, μετά από 
σχετική ερώτηση που κατα-
τέθηκε στη Βουλή των Ελλή-
νων, τονίστηκε ρητά ότι «από 
τις διατάξεις της παρ.2 του 
άρθ. 55 του Υ.Κ. δεν προκύ-
πτει ότι η γνωμάτευση δεν 
δύναται να εκδοθεί από ιδιώ-
τες γιατρούς ή ιατρούς ιδιω-
τικών νοσηλευτικών ιδρυμά-
των. Άλλωστε σε περίπτωση 
που νομοθέτης κρίνει ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη χορήγηση αναρρωτικών 
αδειών τη γνωμάτευση από 
γιατρούς δημόσιων νοσηλευ-
τικών ιδρυμάτων τότε αυτό 
αναφέρεται ρητά στις οικείες 
διατάξεις (π.χ. άρθρο 52 παρ., 
3 του Υπαλληλικού Κώδικα.»

Παρακαλούμε για την τή-
ρηση του Νόμου, προς απο-
φυγή της ταλαιπωρίας των 
ασθενών– ασφαλισμένων. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση, είμα-
στε υποχρεωμένοι να κινη-
θούμε με κάθε νόμιμο μέσο 
προς πάσα κατεύθυνση.

«Ισότιμες οι ιατρικές βεβαιώσεις νοσοκομειακών 
και ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών»
Ανακοίνωση του 
Ιατρικού Συλλόγου 
Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ          

ΑΔΑ: 6439ΩΨΟ-Τ7Η

   Αριθμ. Πρωτ: 42495/21.12.2022

Περίληψη διακήρυξης 

ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την Προμήθεια ΗΥ,Εκτυπωτών ,Tablets και συστήματος 

διαχείρισης επισκεπτών στα πλαίσια του έργου «Εκσυγχονισμός 

των ΚΕΠ » σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-

κτικότητας Ελλάδα 2.0(κωδικός δράσης 16780/Άξονας 2.2)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστι-
κά βάσει τιμής/ομάδα , για την Προμήθεια ΗΥ,Εκτυπωτών ,Tablets και συ-
στήματος διαχείρισης επισκεπτών στα πλαίσια του έργου «Εκσυγχονισμός 
των ΚΕΠ » σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Ελλάδα 2.0(κωδικός δράσης 16780/Άξονας 2.2)  συνολικής προϋπολο-
γισθείσης αξίας 43.152,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Η υπηρεσία  υποδιαιρείται σε 2 ομάδες(ομάδα Α,Β,).
ΟΜΑΔΑ Α  : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  33.852,00€ συμπεριλαμβανομέ-

νου  ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ Β  : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    9.300,00€ συμπεριλαμβανομέ-

νου  ΦΠΑ
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 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 δια-
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δι-
αδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 16η  Ιανουαρίου  2023  και 
ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει στις την 22η 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 συμμετοχής 
ως εξής: α) για την Ομάδα Α 546   ευρώ, β) για την Ομάδα Β  150 ευρώ,. 

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Αρμόδιοι Μόκαλη Αθανασία και Τζανάβαρλη Σάρα,  
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. 180287).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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 SUDoKU

9 3 7 2

1 7 2 9 5

7

3 6 2 7 1

1

1 9 6 3 5

4

3 5 1 2 4

6 4 5 9

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Dec 21 09:43:26 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

7 3 8

9 5

5 8 9 2 4

5 8 3 9

2 7

9 7 3 4

8 4 5 2 1

4 2

1 6 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κάποιος πάει σε ένα μπαρ και βλέπει τον κολ-
λητό του στενοχωρημένο να τα πίνει.

– Ρε Παναγιώτη, του λέει, τι έγινε, γιατί πίνεις 
τόσο πολύ;

– Άσε, ρε Στελάκο. Βρήκα τη γυναίκα μου με 
άλλον στο κρεβάτι,. Έτσι μου έρχεται να πηδήξω 
από το παράθυρο.

Και ο άλλος του λέει…
– Ξεκόλλα ρε φίλε… κέρατα έβγαλες… όχι φτερά..

* * * * * * 

Μία 65χρονη γυναίκα πηγαίνει στα επείγοντα για 
τον λόξιγκα που την ταλαιπωρεί συχνά .

Την βλέπει ένας νεαρός γιατρός.
Μετά από 3 λεπτά εξέτασης, ο γιατρός της λέει 

ότι είναι έγκυος.
Αμέσως η γυναίκα βγαίνει έξαλλη από το εξε-

ταστήριο και αρχίζει να ουρλιάζει, τρέχοντας στον 
διάδρομο.

Ένας ηλικιωμένος γιατρός, την πλησιάζει, ρωτά 
την συνέβη, την ηρεμεί και την βάζει να καθίσει σε 
ένα άλλο δωμάτιο.

Μετά πηγαίνει στο εξεταστήριο του νεαρού για-
τρού:

– Τι στο καλό σκεφτόσουν; Η γυναίκα είναι 65 
χρονών, έχει δύο μεγάλα εγγόνια, και της λες ότι 
είναι έγκυος;

Ο νεαρός γιατρός συνεχίζει να σημειώνει στο 
μπλοκ του, και χωρίς να σηκώσει το κεφάλι του λέει:

– Ναι, αλλά της πέρασε ο λόξιγκας, ε,…δεν της 
πέρασε;

* * * * * * 

Σε μια συναναστροφή ένας  «έξυπνος»  θέλησε 
με διάφορες ερωτήσεις να φέρει σε δύσκολη θέση 
κάποιον καθηγητή.

– Δεν μου λέτε, κύριε καθηγητά, του λέει, αν 
σταθώ με το κεφάλι προς τα κάτω το αίμα δεν θα 
σταθεί στο κεφάλι;…

– Βέβαια… λέει ο καθηγητής.
– Τότε γιατί δεν κατεβαίνει στα πόδια έτσι που 

στέκομαι;
– Γιατί τα πόδια σας δεν είναι κούφια…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Ρουμάνικα τζιπ.

3. Από το όνομα γνωστού αναψυκτικού.

6. Μονολεκτική πρόσκληση.

7. Επιλέγει οπλίτες (αρχικά).

8. Κομμένη… λέξη.

10. Ελληνοπρεπές… 68.

11. Αρχικά κρατικής ορχήστρας.

12. Εισάγει… υποθέσεις.

13. Η αρχαία ιωνική διάλεκτος.

14. Τα έχει η… Μέλπω.

16. Προϊόντα με λίγα λιπαρά (ξ.λ.).

18. Ανατολίτικο… ανάκτορο.

20. Προσφέρει… απρεπώς.

22. … κλας: χαμηλή ποιότητα.

23. Είδος γλυκίσματος.

24. Αρχαίο επιφώνημα λύπης ή χαράς.

25. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

26. Ακέφαλο… σόι.

27. Δορυφόροι του… Ι.

28. Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων.

29. Βελγική λουτρόπολη.

30. Πολυάνθρωπο νησί της Ινδονησίας.

31. Μάστιγα των γηπέδων.

-- Συστατικά --
• 1 ολόκληρη σπάλα χοιρινού (3 με 4 κιλά το πολύ)
• 2 κιλά πατάτες καθαρισμένες και χοντροκομμένες
• 2 κουταλάκια αλάτι
• 2 κουταλάκια πιπέρι
• 1 κούπα ελαιόλαδο
• 3 λεμόνια
• 2 σκελίδες σκόρδο κομμένο σε φετούλες
• λίγο δεντρολίβανο για τις πατάτες

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 200 

βαθμούς.
• Καθαρίζουμε τις δύο σκελίδες σκόρδου και τις 

κόβουμε σε μικρά κομματάκια. Αν θέλουμε ή 
αν έχουμε μεγάλη σπάλα, βάζουμε και τρίτη 
σκελίδα σκόρδου, αυτά είναι γούστα...

• Έπειτα μπήγουμε ένα μυτερό μαχαίρι μέσα 
στο κρέας και στην τρυπούλα που δημιουρ-
γείται, χώνουμε βαθιά από ένα μικρό κομμα-
τάκι σκόρδου.

• Επαναλαμβάνουμε αυτην την ιεροτελεστία 
συστηματικά για όλα τα κομματάκια σκόρδου 
που έχουμε. Προσέχουμε να κατανείμουμε το 
σκόρδο σε όλο τον όγκο του χοιρινού, και από 

την μία και από την άλλη πλευρά, αλλά και στις 
άκρες. Δεν τσιγκουνευόμαστε το σκόρδο, όπως 
είπαμε αν θέλουμε βάζουμε κι άλλο! Ούτως ή 
άλλως στο τέλος του ψησίματος ούτε καν που 
θα το καταλαβαίνουμε στο κρέας μας!

• Στη συνέχεια, αλατοπιπερώνουμε καλά το χοι-
ρινό σε όλες τις πλευρές του. Σε διάφορες άλ-
λες συνταγές εδώ θα διαβάσετε ότι και καλά 
του κάνουμε.. μασάζ. Αλατοπιπέρωμα λέγε-
ται, παιδιά, φαγάκι φτιάχουμε, μην τα μπερ-
δεύουμε όλα...

• Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε στις πα-
τάτες το δεντρολίβανο, το οποίο το τρίβουμε 
λιγάκι εκείνη τη στιγμή.

• Σε ένα βαζάκι που κλείνει, βάζουμε το ελαιό-
λαδο και το χυμό των λεμονιών. Ανακατεύουμε 
καλά και περιχύνουμε το περισσότερο μείγμα 
πάνω στις πατάτες. Κρατάμε λίγο για το χορινό.

• Τέλος, πάνω στις πατάτες βάζουμε τη σπάλα, 
με το λίπος προς τα πάνω (δείτε τη φωτογρα-
φία). Πάνω στο χοιρινό μας περιχύνουμε το 
υπόλοιπο μείγμα λαδιού-λεμονιού και αν θέ-
λουμε ρίχνουμε λιγάκι αλάτι και πιπέρι.

• Τέλος, κουνάμε λίγο τη γάστρα μας για να 
ανακατευτεί λίγο το ζουμάκι στο κάτω μέρος.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Χοιρινό στη γάστρα με πατάτες, γιορτινό λουκούμι!

Κάθετα

1. Θυμίζει… Τεπελενλή.

2. Σχισμένο… ράσο.

3. Νησί μας που λέγεται και Τζια.

4. Όμοια στον… πόνο.

5. Επιφώνημα… μπουζουκόφιλων.

6. Συνήθεια που αποκτήθηκε με την επανά-

ληψη μιας πράξης.

7. Εκπέμπεται σε κίνδυνο.

9. Διαιρεί όλους τους αριθμούς.

11. Μαύρο άλογο.

12. Συμβολίζει μια πράξη της αριθμητικής.

14. Μοιάζει με το κουνέλι.

15. Το βρίσκει ο… τέντζερης.

17. Βρίσκονται στο… τανκ.

18. Άνταμ…: Σκοτσέζος οικονομολόγος και 

φιλόσοφος.

19. Ιταλοί τη… βλέπουν.

21. UFΟ… αλά ελληνικά (αρχικά).

23. Αμερικάνικη μυστική υπηρεσία.

25. Φυτό χωρίς ξυλώδη κορμό.

26. Σε χορούς ακούγεται… τακτικά.

28. Υπάρχουν στις… φλέβες.

29. Μία από τις νότες.
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Ινές ντε Ραμόν. Αυτό είναι 
το όνομα της πρώτης γυναίκας 
που συντροφεύει δημόσια τον 
Μπραντ Πιτ, μετά τον χωρισμό 
του από την Αντζελίνα Τζολί.

Οι πρώτες φωτογραφίες 
τους ήρθαν στο φως της δημο-
σιότητας τον Νοέμβριο, όταν η 
Daily Mail δημοσίευσε μια σειρά 

από στιγμιότυπα που δείχνουν 
τον Χολιγουντιανό ηθοποιό έξω 
από το Orpheum Theatre, στο 
Λος Άντζελες, όπου έδινε συναυ-
λία ο Bono, με την άγνωστη στα 
ΜΜΕ γυναίκα να τον συνοδεύει.

Η οικειότητα μεταξύ των δύο 
είναι φανερή, με τον ηθοποιό να 
της κρατά το χέρι και να την τρα-

βά κοντά του, ενώ συνομιλούν 
έξω από το Orpheum Theatre.

Οι φήμες για τη σχέση τους 
πυροδοτήθηκαν ακόμη περισσό-
τερο, όταν στις 18 Δεκεμβρίου, 
ο Χολιγουντιανός σταρ γιόρτα-
σε μαζί με την 29χρονη τα γε-
νέθλιά του.

Η Ινές ντε Ραμόν γεννήθηκε 
το 1992 στο Νιου Τζέρσεϊ και 
αποφοίτησε από το Πανεπιστή-
μιο της Γενεύης το 2013. Έχει 
πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσε-
ων και από το 2020, είναι επικε-
φαλής χονδρικής στην εταιρεία 
«Anita Ko Jewelry», απ' όπου και 
προμηθεύονται τα κοσμήματά 
τους διάσημες προσωπικότητες, 
όπως η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και 
η Χέιλι Μπίμπερ. Μπορεί οι πε-
λάτισσές της να είναι μερικά από 
τα διασημότερα ονόματα της ξέ-
νης σόουμπιζ, αλλά η Nτε Ραμόν 
έγινε ευρύτερα γνωστή από τη 
σχέση που είχε με τον ηθοποιό, 
Πολ Γουέσλι, πρωταγωνιστή της 
σειράς «Vampire Diaries». Οι 
δυο τους άρχισαν να βγαίνουν 
το 2018 και παντρεύτηκαν, αλ-
λά ο γάμος τους δεν κράτησε 
για πολύ.

Ο Άκης Πετρετζίκης έδωσε 
συνέντευξη και μίλησε για την 
οικογένειά του και τον ερχομό 
της κόρης του.

Ο σεφ μίλησε στην 
εκπομπή «Happy 
Day» και αρχι-
κά, ανέφερε 
πως εκείνος και 
η σύζυγός του 
δυσκολεύτηκαν 
λίγο με το δεύτε-
ρο παιδί, σε σχέση με 
το πρώτο.

«Είναι δύσκολη πίστα το δεύ-
τερο παιδί, την έχουμε "ακούσει" 
λίγο. Όταν είχες σεταριστεί με το 

πρώτο παιδί, λες οκ», είπε αρχικά.
Όσο για τον γιο του, δήλωσε: 

«Ο Αχιλλέας τώρα είναι ενάμιση 
έτους. Μιλάει, καταστρέ-

φει, αλλά είναι το κα-
λύτερο παιδί που 

υπάρχει. Κι εκεί 
σκάει το δεύ-
τερο παιδί».

«Κι εκεί που 
έλεγες ότι έχεις 

χρόνο από τις 7 
το βράδυ έως τις 7 

το πρωί... Η μικρή θη-
λάζει, τρώει, κοιμάται και κλαίει. 
Είναι η πιο όμορφη γυναίκα του 
κόσμου», συμπλήρωσε.

Τέλος, εξήγησε πώς έχει προ-
σαρμόσει το πρόγραμμά του εκεί-
νος και η αγαπημένη του για να 
αντέξουν τους δύσκολους ρυθ-
μούς της καθημερινότητας.

«Δυσκολευτήκαμε με τον Αχιλ-
λέα για 10 μέρες. Κάπου πρέπει 
να είσαι λίγο αυστηρός. Στις 7 το 
απόγευμα, αφήνουμε τον Αχιλλέα 
στην κούνια και του λέμε "γεια 
σου". Μερικές φορές κοιμάμαι 
στις 9 με 10 το βράδυ, το 11 και 
12 για μένα δεν υπάρχει. Εμείς 
είμαστε που πρέπει να πάμε στο 
πρόγραμμα των μωρών», σημεί-
ωσε ο σεφ.

Πετρετζίκης: «Δύσκολη πίστα το δεύτερο παιδί»

«Πιστεύουμε ότι 
θα είναι το καλύτερο 

MasterChef των 
τελευταίων ετών»  

Το «MasterChef» αναμένεται να ξε-
κινήσει σύντομα και οι τρεις κριτές μίλη-
σαν για τους νέους κύκλους.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαν-
νίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μί-
λησαν στην εκπομπή «Breakfast@Star» 
και αρχικά, αναφέρθηκε στις διαφορές 
που θα υπάρξουν στη φετινή σεζόν σε 
σχέση με τις προηγούμενες.

Αρχικά, ο Πάνος Ιωαννίδης δήλω-
σε: «Η βασική διαφορά είναι ότι φέτος 
δεν υπάρχουν επιστροφές, αυτό είναι το 
πιο σημαντικό. Οι παίκτες θα πρέπει να 
μαγειρεύουν σαν να είναι η τελευταία 
τους ημέρα, γιατί μπορεί όντως να είναι. 
Υπάρχει και το χρηματικό έπαθλο επίσης, 
σε κάθε δοκιμασία θα δίνουμε και κά-

ποια χρήματα σε αυτούς που κερδίζουν».
«Θα είμαστε το ίδιο αυστηροί με 

τις προηγούμενες χρονιές. Όταν μιλά-
με για φαγητό, ό,τι λέμε το εννοούμε. 
Πιστεύουμε ότι θα είναι το καλύτερο 
MasterChef των τελευταίων ετών», συ-
μπλήρωσε.

Με τη σειρά του, ο Λεωνίδας Κου-
τσόπουλος μίλησε για τους υποψήφιους 
παίκτες. «Έχουμε πολύ δυνατές περιπτώ-
σεις. Θα έχει πολλές εκπλήξεις φέτος, 
είναι εντελώς διαφορετικό. Όλη αυτή η 
δομή που προϋπήρχε με τις δοκιμασίες 
κλπ, το πώς θα είναι και τι θα συμβαίνει 
σε κάθε δοκιμασία, αλλάζει», είπε.

Αναφέρθηκε επιπλέον, στον γιο του. 
Όπως είπε, ανυπομονεί για το καλοκαίρι 

για να το περάσει μαζί του. «Έχω μεγά-
λη αγάπη για τη θάλασσα και τις βόλτες 
με το φουσκωτό σκάφος μου. Περιμένω 
το καλοκαίρι να πάω με τον γιο μου, θα 
είναι οκτώ ή εννιά μηνών», ανέφερε.

Τέλος, μίλησε ο Σωτήρης Κοντιζάς 
και αναφέρθηκε στο νέο τρέ-
ιλερ του διαγωνισμού. 
«Το φετινό τρέιλερ εί-
ναι βγαλμένο από τη 
ζωή», είπε, ενώ ση-
μείωσε πως τόσο ο 
Πάνος Ιωαννίδης, 
όσο και ο Λεωνίδας 
Κουτσόπουλος είναι 
ψύχραιμοι ως μπαμπά-
δες.

Κουτσόπουλος για Master Chef: Αλλάζει όλη η 
δομή στις δοκιμασίες 

Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) 
εμφανίστηκε ξανά ως Captain 
Jack Sparrow από την κινη-
ματογραφική σειρά Πειρατές 
της Καραϊβικής (Pirates of the 
Caribbean) για ένα βίντεο-μή-
νυμα σε ένα 11χρονο αγόρι που 
έκανε ευχή να τον γνωρίσει και το 
αίτημα του εκπληρώθηκε από το 
Ίδρυμα Make-A-Wish.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε την 
περασμένη εβδομάδα μέσω του 
καναλιού «Kraken The Box» στο 
YouTube που διαχειρίζεται ένας 
νεαρός θαυμαστής του Jack 
Sparrow, ο οποίος ονομάζεται 
«Captain Kori», ο οποίος βρίσκε-
ται σε ανακουφιστική φροντίδα 
μετά από πολλαπλές επεμβάσεις 
καρδιάς. Ο Τζόνι Ντεπ ευχήθηκε 
στον 11χρονο «καλή τύχη» και 
δήλωσε ότι «είναι ο νούμερο ένα 
θαυμαστής του».

«Ακούω να λένε για κάτι για το 
οποίο μιλούν στην τωρινή εποχή, 
το αποκαλούν κανάλι YouTube, 
που δεν το καταλαβαίνω, αλλά 
γιατί όχι;» αναφέρει ο ηθοποιός 
και υπόσχεται να διαδώσει την εί-
δηση για το κανάλι του Kori που 
«μια υπέροχη εμπειρία ψυχαγωγί-
ας μια στιγμιαία συνύπαρξη όλων 

σε έναν χώρο, αλλά πολύ μακριά, 
αλλά στη συνέχεια, ταυτόχρονα, 
πολύ κοντά». «Περίεργος, ανθε-
κτικός και παράξενος» πρόσθεσε.

Στο παρελθόν ο Τζόνι Ντεπ 
έκανε επισκέψεις σε ένα αγγλι-
κό σχολείο ενώ βρισκόταν σε 
ένα διάλειμμα από τα γυρίσμα-
τα της ταινίας «Pirates of the 
Caribbean: On Stranger Tides», 
όταν έλαβε ένα γράμμα από έναν 
νεαρό θαυμαστή που του ζητού-
σε τη βοήθειά του για να πραγμα-
τοποιήσει μια ανταρσία εναντίον 

των δασκάλων. Επίσης έκανε τα-
κτικές επισκέψεις σε νοσοκομεία 
για να ανυψώσει τη διάθεση άρ-
ρωστων παιδιών. Ο Τζόνι Ντεπ 
άρχισε να επισκέπτεται παιδιά που 
νοσηλεύονται, όταν η κόρη του 
Λίλι Ρόουζ Ντεπ αρρώστησε με-
ταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Τότε 
ο ηθοποιός έκανε δωρεά ύψους 
ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο 
νοσοκομείο Great Ormond Street 
στο προάστιο Κάμντεν του Λον-
δίνου.

Johnny Depp: Εμφανίστηκε ως Τζακ Σπάροου Μπραντ Πιτ: 29χρονη εκατομμυριούχος
 «έκλεψε» την καρδιά του

Showbiz

Σε 
βίντεο για 

το Make-A-
Wish

«Ο Καρβέλας κι εγώ είμαστε ένα. Ό,τι γράφει είναι σαν να το έχω γράψει εγώ και 
ό,τι τραγουδάω είναι σαν να το τραγουδάει αυτός. Δεν χρειάζονται εξήγηση αυτά 

πλέον.» 
Άννα Βίσση - Τραγουδίστρια

«Την έχουμε 
"ακούσει" λίγο» 

είπε ο σεφ

Η 
εντυπωσιακή 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

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

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Κάδος σκουπιδιών στο 
ντουλάπι της κουζίνας;  
3 λόγοι για να μην το 
κάνετε!

#1 Μυρίζει πολύ άσχημα! Στην 
κυριολεξία!

Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με τα δι-
κά σας σκουπίδια αλλά τα δικά μας αν 
μείνουν μια μέρα παραπάνω μέσα στον 
κάδο -ειδικά αν πρόκειται για υπολλεί-
ματα φαγητού- μυρίζουν πολύ άσχημα 
και κάνουν και ολόκληρο το ντουλάπι 
να μυρίζει άσχημα. Αυτό είναι μια με-
γάλη αλήθεια ιδίως λόγω του ότι είναι 
σχεδόν αδύνατον να έχετε μέσα στο 
ντουλάπι σκουπιδοτενεκέ με καπάκι. 
Φυσικά και ο κάδος με πετάλι επίσης 
δεν είναι καθόλου βοηθητικός για μέσα 
στο ντουλάπι.

#2 Είναι άβολο (και ανθυγιεινό)
Η αλήθεια είναι πως δεν είναι καθό-

λου βολικό να πρέπει να ανοίγετε την 
πόρτα του ντουλαπιού κάθε φορά που 
θέλετε να πετάξετε κάτι στον κάδο. Από 
την άλλη σκεφτείτε και το γεγονός πως 
τις περισσότερες φορές που θέλετε να 
πετάξετε κάτι τα χέρια σας είναι λερω-
μένα – συνήθως από φαγητό. Τέλος, 
μπορεί να σας ξεφύγει κάτι καθώς το 
πετάτε και να βρεθεί εκτός κάδου πράγ-
μα που μπορεί να συνηδειτοποιήσετε 
μια-δυο μέρες μετά.

#3 Έχετε λιγότερες επιλογές στο 
να διαλέξετε κάδο

Προσπαθώντας να βρείτε έναν κάδο 
που ταιριάζει στο εσωτερικό του ντου-
λαπιού σας θα διαπιστώσετε πως είναι 
αρκετά δύσκολο. Από τη μια πρέπει να 
είναι μικρός ενώ, από την άλλη, αν εί-
ναι υπερβολικά μικρός, δεν είναι καθό-
λου χρήσιμος.

#4 Τρώτε χώρο από το ντουλάπι σας 
χωρίς λόγο

Είναι πιο σημαντικό να έχετε άδειο 
χώρο για αποθήκευση στο εσωτερικό 
ενός ντουλαπιού παρά έξω από αυτό. 
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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 800-900-1000

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αποστόλου Πατρ. Κυρίλλου 113 (γεφ. Καλ-
λιθέας - Παπαν/σίου) ✆2551084110

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κουκλατζή Σμαρώ Βασ. Κων/νου 52 
✆2552027049

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

Νήφων *

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, για σήμερα Παρασκευή με 
Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Αιγόκερω 
είσαι απόλυτα αποφασισμένος να αξι-
ολογήσεις την μέχρι τώρα στάση σου 
στην κοινωνική ζωή και να βελτιώσεις 
ορισμένα κακώς κείμενα, προκειμένου να 
κάνεις σημαντικά βήματα εξέλιξης και να 
κερδίσεις ξανά τον σεβασμό και τον θαυ-
μασμό του κοινωνικού σου περίγυρου!!
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, για σήμερα Παρασκευή 
με Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Αιγόκερω 
είναι να αποφύγεις όσο περισσότερο 
μπορείς, τα τετριμμένα της καθημερινό-
τητας! Έχεις και την ευκαιρία και την δι-
άθεση να διευρύνεις τους ορίζοντες σου 
και να κάνεις καινούργια και διαφορετικά 
πράγματα και απλά να περάσεις όμορφα!     

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, θα έχεις την ευκαιρία σήμε-
ρα, να αντιμετωπίσεις με επιτυχία, έναν 
μέχρι τώρα κρυφό σου αντίπαλο ή αντα-
γωνιστή, που τώρα αποκαλύπτεται, αφού 
οι μάσκες πέφτουν! Εμπιστέψου την διο-
ρατικότητα και την διαίσθηση σου, αφού 
θα σου φέρουν σπουδαίες λύσεις!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Για σήμερα Παρασκευή με Νέα Σελή-
νη στον Αιγόκερω αγαπητέ μου Καρκί-
νε, το ζητούμενό σου είναι να υπάρχει 
ισοτιμία, δικαιοσύνη κι ισορροπία στις 
επαφές και τις συναναστροφές σου και 
θυμώνεις γιατί δεν είναι εφικτό να γίνει 
πάντα! Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, 
ενόψει και των γιορτών να πλησιάσεις 
ξανά ένα άτομο που στο παρελθόν εί-
χατε παρεξηγηθεί!   

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, αυτή την Παρασκευή έχου-
με την τελευταία Νέα Σελήνη του 2022 
στο ζώδιο του Αιγόκερω, ήρθε για σένα 
η στιγμή, να καταλάβεις πως οι λεπτομέ-
ρειες, είναι πολύ σημαντικές και κάνουν 
την διαφορά, γι'αυτό και δεν πρέπει να 
τις αμελείς!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Για σήμερα Παρασκευή με Νέα Σελήνη 
στο ζώδιο του Αιγόκερω φίλε Παρθένε, 
θα έχεις την ευκαιρία, να αναπτύξεις με 
ποικίλους τρόπους, τις δημιουργικές πτυ-
χές της προσωπικότητας σου!

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα πραγματοποιείται η 
τελευταία Νέα Σελήνη του 2022, στο ζώ-
διο του Αιγόκερω και εσύ θα χρειαστεί 
να κατευνάσεις την ανυπομονησία και 
νευρικότητα για να αποφύγεις καβγα-
δάκια με την οικογένεια ή τα αγαπημένα 
πρόσωπα! Είσαι αρκετά διαισθητικός και 
καταφέρνεις να καταλαβαίνεις τις προ-
θέσεις των γύρων σου! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα Παρασκευή αγαπητέ Σκορπιέ 
πραγματοποιείται η τελευταία Νέα Σε-
λήνη της χρονιάς , στο ζώδιο του Αιγό-
κερω και η μέρα σου γεμίζει με μηνύ-
ματα, συναντήσεις, επαφές και είσαι σε 
εξωστρεφή διάθεση!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, για σήμερα Παρασκευή 
έχουμε την τελευταία Νέα Σελήνη του 
2022 και εσύ αποφασίζεις να γίνεις πρα-
κτικός και να βρεις λύσεις σε όλα σου τα 
παροντικά προβλήματα!    

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα Παρασκευή σχη-
ματίζεται η τελευταία Νέα Σελήνη του 
2022 στο δικό σου ζώδιο! Είναι βέβαιο 
ότι αυτή την ημέρα θα έχεις σίγουρα αυ-
ξημένη αυτοπεποίθηση!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα είσαι σαφώς 
πολύ πιο διαισθητικός και θα υπάρξουν 
μάλιστα στιγμές μέσα στην ημέρα, που 
θα θες να είσαι μοναχικός, αλλά και μυ-
στικοπαθής! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, για σήμερα Παρασκευή με 
την τελευταία Νέα Σελήνη του 2022, στο 
φιλικό για σένα ζώδιο του Αιγόκερω εί-
ναι η στιγμή για να κοινωνικοποιηθείς, να 
αξιολογήσεις ορθά τις φιλίες σου, όπως 
και να οριοθετήσεις τις κοινωνικές σου 
επαφές και γνωριμίες! 

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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Νέες αυξήσεις έρχονται τό-
σο στο πετρέλαιο κίνησης όσο 
και στο θέρμανσης. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η αυξημένη ζή-
τηση για diesel κίνησης και οι 
διακοπές των Χριστουγέννων 
οι οποίες, σύμφωνα με τα στοι-
χεία των προκρατήσεων στους 
χειμερινούς προορισμούς, προ-
διαγράφουν μια μεγάλη έξοδο, 
έχουν δώσει και πάλι ώθηση 
στη ζήτηση για καύσιμα κίνη-
σης.

Κατά το προηγούμενο δι-
άστημα, ως αποτέλεσμα της 
πτώσης του Brent, η τιμή του 
πετρελαίου θέρμανσης κατέ-
γραψε βουτιά κατά 20% το τε-
λευταίο δίμηνο και η τιμή της 

αμόλυβδης κατά 10%.
Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, 

όπως προκύπτει, οι πρώτες 
ανατιμήσεις είναι ήδη γεγο-
νός και καταγράφονται στο πε-
τρέλαιο κίνησης που μέσα στην 
τελευταία εβδομάδα οι τιμές 
έχουν αυξηθεί κατά 8 λεπτά 
το λίτρο στην Αττική  και κι-
νούνται κοντά στο 1,72 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται 
και η τιμή στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης που από 1,05 ευρώ το 
λίτρο έχει αυξηθεί στο 1,12 
ευρώ το λίτρο, κατά το ίδιο 
περίπου χρονικό διάστημα (7 
λεπτά διαφορά).

Στον αντίποδα, οι τιμές 
στην βενζίνη δείχνουν να 

έχουν «κρατούν», καθότι από 
1,75 ευρώ το λίτρο στις 10 
Δεκεμβρίου είναι σήμερα στο 
1,77 ευρώ (2 λεπτά διαφορά).

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πα-
ράταση της επιδότησης έως 
τις 31/3 αλλά με 15 λεπτά το 
λίτρο

Οι αναλυτές δείχνουν νέα 
άνοδο

Παράγοντες της αγοράς 
εκτιμούν αναμένονται νέες 
αυξήσεις το επόμενο διάστη-
μα. Αναφέρουν επίσης ότι η 
τάση που δημιουργείται σήμε-
ρα είναι να κλείσει ακόμη πε-
ρισσότερο η ψαλίδα ανάμεσα 
σε βενζίνη και diesel κίνησης, 
ενώ η τιμή της βενζίνης στην 
Αττική θα προσεγγίσει εκ νέ-
ου το 1,8 ευρώ το λίτρο και το 
diesel σύντομα θα είναι πάνω 
από 1,75 ευρώ το λίτρο.

Μέχρι και 121 δολάρια το 
βαρέλι θα μπορούσε να φτά-
σει η τιμή του πετρελαίου, 
όταν η αγορά της Κίνας ανοί-
ξει πλήρως, σύμφωνα με την 
Standard and Poor’s.

Η βασική πρόβλεψη της 

S&P για τις τιμές του πετρε-
λαίου είναι 90 δολάρια το βα-
ρέλι για το 2023, αλλά ο Dan 
Yergin, αντιπρόεδρος της εται-
ρείας προειδοποιεί ότι υπάρ-
χουν μεγάλες αβεβαιότητες 
που απειλούν τις αγορές.

«Η βασική μας υπόθεση 
για το 2023 είναι 90 δολάρια 
για το Brent, αλλά πρέπει να 
εξετάσουμε και άλλες περι-
πτώσεις», δήλωσε ο αντιπρό-
εδρος της S&P, προσθέτοντας 
ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες 
αβεβαιότητες: οι αποφάσεις 
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας 
των ΗΠΑ, η ζήτηση της Κίνας 
και η αντίδραση της Μόσχας 
στα ανώτατα όρια τιμών.

Η στάση του ΟΠΕΚ+
«Η μεγαλύτερη από το ανα-

μενόμενο έλξη στα αποθέματα 
πετρελαίου ήταν ένας ανοδι-
κός παράγοντας, καθώς τα ζη-
τήματα υποπροσφοράς μπορεί 
να επιδεινωθούν ξανά λόγω 
της επαναλειτουργίας της Κί-
νας (και) της αναπλήρωσης 
του Στρατηγικού Αποθέματος 
Πετρελαίου από τις ΗΠΑ», δή-

λωσε η αναλύτρια της CMC 
Markets, Tina Teng.

Εν τω μεταξύ, ο υπουρ-
γός Ενέργειας της Σαουδικής 
Αραβίας Πρίγκιπας Αμπντου-
λαζίζ μπιν Σαλμάν δήλωσε σε 
συνέντευξή του στο κρατικό 
πρακτορείο ειδήσεων της Σα-
ουδικής Αραβίας ότι  τα μέλη 
του ΟΠΕΚ+  αφήνουν την πο-
λιτική εκτός της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων και πέραν 
από τις εκτιμήσεις και τις προ-
βλέψεις τους.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η 
απόφαση του ΟΠΕΚ+ για μεί-
ωση της παραγωγής πετρελαί-
ου, η οποία επικρίθηκε έντονα, 
αποδείχθηκε ότι ήταν η σω-
στή για τη στήριξη της σταθε-
ρότητας της αγοράς και του 
κλάδου.
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Πετρέλαιο: Έρχεται νέο κύμα αυξήσεων 
για κίνησης και θέρμανσης

ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΟΙ 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 

Η στάση του ΟΠΕΚ+

Οι 7 πιο ακριβές περιοχές
Την ώρα που αρκετοί ετοι-
μάζουν βαλίτσες για την 
εορταστική έξοδο, αν αυτή 
γίνει με αυτοκίνητο diesel, 
θα πρέπει να προετοιμα-
στούν, καθώς οι τιμές σε 
κάποιες περιοχές, εκτός Ατ-
τικής, κινούνται πάνω από 
τα 1,8 ευρώ/λίτρο, ενώ στις 
Κυκλάδες ξεπερνούν και τα 
2 ευρώ/λίτρο. Στον Έβρο, η 
τιμή του diesel κατά μέσο 

όρο αγγίζει το 1,80 ευρώ 
το λίτρο.
Ενδεικτικά οι 7 περιοχές με 
το πιο ακριβό diesel την Τε-
τάρτη 21/12:
Κυκλάδες 2,047
Δωδεκάνησα 1,912
Κεφαλονιά 1,902
Σάμος 1,891
Ευρυτανία 1,867
Λευκάδα 1,863
Φωκίδα 1,863

Οι 7 πιο ακριβές περιοχές
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