
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.gnomionline.gr 
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

αρ. φύλλου 9465
€0.60H ΓΝΩΜΗ

«Αυτονόητη η ανάγκη 
αναβάθμισης της δύναμης του 

Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης»

Σειρά ενημερωτικών επισκέψεων και συναντήσεων στον Έβρο 
πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της ΠΟΕΠΛΣ. Η αναβάθμιση του λιμανιού 
φέρει επιτακτική ανάγκη την η ενίσχυση του προσωπικού των λιμενικών. 

Γαλατούμος: «Φύλακες Άγγελοι» των πολιτών» οι λιμενικοί»
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Ποδαρικό στη νέα χρονιά 
με νέες θέσεις εργασίας 

Έως 2 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τις προσλήψεις μονίμων στον ΟΣΕ. 
Δύο θέσεις στο Δήμο Διδυμοτείχου για 8 μήνες. Προκήρυξη από την 

Περιφέρεια ΑΜΘ
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Φοιτητική κατοικία: 
Πού κινούνται οι 

τιμές πώλησης και 
ενοικίασης σπιτιών 

στη Θράκη

Οι τάσεις στις πωλήσεις κα-
τοικιών και οι ενδεικτικές τι-

μές ενοικίων κατοικιών
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Αυτές τις γιορτές 
κάνε ένα Δώρο 

Ζωής... Δώρισε Αίμα!

Αιμοδοσίες στο Νομαρχείο 
Αλεξανδρούπολης παραμονές 
Πρωτοχρονιάς και κάθε Σάβ-

βατο από 8:30 έως 13:30.

� 4

● Εν μέσω έξαρσης των παι-
δικών ιώσεων και της εποχι-
κής γρίπης, σε όλα τα παιδι-
ατρικά φάρμακα οι ελλείψεις 
είναι μεγάλες

● Γιατί εξαφανίζονται τα απο-
θέματα από αντιπυρετικά φάρ-
μακα, αντιβιώσεις, εισπνεό-
μενα, σιρόπια για το βήχα, 
αναλγητικά;

●  Τον κώδωνα του κινδύνου 
για τις σοβαρές ελλείψεις φαρ-
μάκων , κρούει ο Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος 

● ΕΟΔΥ: Έκρηξη κρουσμάτων 
γρίπης, 137 θάνατοι από κο-
ρονοϊό

● Αυξημένες είναι όλες τις ιο-
γενείς λοιμώξεις του αναπνευ-
στικού συστήματος στη χώρα 
μας, σύμφωνα με την εβδομα-
διαία επιδημιολογική έκθεση 
του ΕΟΔΥ 

Το πάρκο Χριστουγέννων μας Το πάρκο Χριστουγέννων μας 
καλεί σε δράσεις και συναυλίες  καλεί σε δράσεις και συναυλίες  

Με υψηλές θερμοκρασίες Με υψηλές θερμοκρασίες 
θα κάνει ποδαρικό η νέα χρονιά  θα κάνει ποδαρικό η νέα χρονιά  
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Δράσεις με την Ομάδα 
Εκπαιδευτικής Παρέμβασης της 

ΑΡΣΙΣ στο ΚΥΤ Φυλακίου

Ευχάριστες δημιουργικές στιγμές για ανήλικους 
που διαμένουν προσωρινά στο Κέντρο Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης του Έβρου
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Ελλείψεις σε παιδικά 
φάρμακα με τις ιώσεις 
σε έξαρση 
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1944
Ο Ανδρέας Εμπειρίκος συλλαμ-
βάνεται στο σπίτι του από την 
ΟΠΛΑ και περνά λαϊκό δικαστή-
ριο στο Περιστέρι. Ο ΕΛΑΣ τον 
παίρνει όμηρο, αλλά κάπου στη 
Θήβα δραπετεύει. Επιστρέφει 
στην Αθήνα, ξυπόλητος, με πλη-
γές και με κρυοπαγήματα στα πό-
δια, φοβερά εξαντλημένος.

1963
Με εισήγηση του πρωθυπουργού 
Γεωργίου Παπανδρέου, διαλύε-
ται η Βουλή και προκηρύσσονται 
εκλογές για τις 16 Φεβρουαρί-
ου 1964. Η εντολή σχηματισμού 
υπηρεσιακής κυβέρνησης ανατί-
θεται στον Ιωάννη Παρασκευό-
πουλο.

1963
Χαράσσεται η Πράσινη Γραμμή 
στη Λευκωσία. Έξι τουρκοκυπρι-
ακοί θύλακοι στη μεγαλόννησο, 
μετά τις δικοινοτικές ταραχές.

1966
Εκδίδεται η απόφαση για τη δο-
λοφονία του βουλευτή Γρηγόρη 
Λαμπράκη. Καταδικάζονται για 
θανατηφόρο σωματική κάκωση 
- συνέργεια οι Σπύρος Γκοτζαμά-
νης (11 χρόνια), Εμμανουήλ Εμ-
μανουηλίδης (8,5 χρόνια) και για 
δατάραξη οικιακής ειρήνης άλλα 
8 άτομα (ποινές κάτω του έτους).

1970
Ο Πολ Μακάρτνεϊ με αγωγή του 
ζητά τη διάλυση των Beatles.

1975
Λήγει η ∆ίκη του Πολυτεχνείου. 
Ιωαννίδης, Βαρνάβας και Ντερ-
τιλής καταδικάζονται σε ισόβια. 
17 κατηγορούμενοι καταδικά-
ζονται σε ποινές φυλάκισης και 
κάθειρξης, ανάμεσά τους και ο 
δικτάτορας Γεώργιος Παπαδό-
πουλος. 13 αθωώνονται.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1957
Νίκος Πορτοκάλογλου, έλληνας 
τραγουδοποιός..

ΘΑΝΑΤΟΙ
2003
Ανίτα Μούι, η επονομαζόμε-
νη «Μαντόνα της Ασίας», κινέ-
ζα τραγουδίστρια της ποπ. (Γεν. 
10/10/1963)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Επεκτείνεται η δομή του ΚΥΤ Φυλακίου για να 
χωρά 1.500 μετανάστες

30
ΔΕΚ
2020

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μι-
χάλη Χρυσοχοΐδη και τις δηλώσεις του 
για ενίσχυση της ασφάλειας στον Έβρο, 
έρχεται έγγραφο του Υπουργείου Με-
τανάστευσης, το οποίο προβλέπει την 
κατασκευή νέου χώρου φιλοξενίας πα-
ράτυπων μεταναστών, το οποίο θα λει-
τουργήσει ως προσθήκη της ήδη υπάρ-
χουσας δομής, του ΚΥΤ Φυλακίου. Η 
έντονη φημολογία για δημιουργία νέων 
χωρών στον Έβρο, παρά την απόλυτη 
αντίθεση φορέων και κατοίκων, υπήρχε 
εδώ και μήνες, παράλληλα όμως με τις 
διαβεβαιώσεις των αρμοδίων κυβερνώ-
ντων ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο βόρειος 
Έβρος είναι ανάστατος Χαρακτηριστική 
η αντίδραση του ∆ημάρχου Ορεστιά-
δας και προέδρου της ΠΕ∆ ΑΜΘ, που 
κάνει λόγο για κυβερνητική ανακολου-
θία, σημαίνοντας γενικό συναγερμό

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:41
Δύση - 16:57
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Και ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Τουρισμού συμβάλλει 
στην προσπάθεια να μαθευ-
τεί σε ολόκληρο τον κόσμο 
ότι η Αλίκη που άφησε την 
χώρα τον θαυμάτων και 
βρίσκεται πια στο Σουφλί, 
χρειάζεται τη βοήθεια όλων, 
για να βρεθούν οι θησαυροί 
που σκόρπισε εδώ κι εκεί 
η Λευκή Βασίλισσα μέχρι 
τις 30 Δεκεμβρίου,πριν κα-
ταφτάσει η Ντάμα Κούπα 
με τους φρουρούς της,τα 
τραπουλόχαρτα... Ο Δήμος 
Σουφλίου ευχαριστεί θερμά 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού για την γνωριμία 
του Θεματικού Χριστουγεν-
νιάτικου Πάρκου "ΣΑΝ ΠΑ-
ΡΑΜΥΘΙ" στον κόσμο!!

Η ΚΕΔΕ βρίσκεται σε κόντρα 
με την κυβέρνηση για το θέ-
μα αυτό, γιατί θεωρούμε ότι, 
τελικά, η δέσμευσή τους για 
50 εκ. ευρώ δεν τηρήθηκε 
και παίρνουμε μόνο τα μισά»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔ ΑΜΘ 

Είπαν

Μέχρι τις 05/01 βλέπουμε 
και μαθαίνουμε πως φτιά-
χνουμε ταινίες με τους μι-
κρούς μας φίλους στο Χρι-
στουγεννιάτικο Πάρκο του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
Το λαμπερό πάρκο μας 
περιμένει καθημερινά για 
ποικίλες δράσεις με ελεύ-
θερη είσοδο για όλους!

ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ 

Photo   
Shoot

Μικρογνωμικά

Σε ένα πανεπιστήμιο-στόχο θα βρίσκε-
ται από το Fall 2023 η ταλαντούχα κολυμ-
βήτρια του ΟΦΘΑ και της εθνικής ομάδας 
Όλγα Δήμητρα Στούρα, η οποία μέσω της 
AZ Sport Scholarships εξασφάλισε πλή-
ρη υποτροφία (100%) και θα συνδυάσει 
αθλητισμό και σπουδές στο υψηλότερο 
επίπεδο! Το University of Massachusetts 
Amherst θεωρείται ένα από τα σημαντι-
κότερα δημόσια ερευνητικά πανεπιστήμια 
στην Αμερική με πολύ απαιτητικό πρό-
γραμμα σπουδών αλλά παράλληλα πολύ 
φιλόξενο περιβάλλον και δυνατότητα για 
έρευνα, εξέλιξη και καινοτομία σε όποιον 
κλάδο σπουδών επιλέξει ο σπουδαστής!  
Η διεθνής κολυμβήτρια του ΟΦΘ Αλεξαν-
δρούπολης, θα γίνει μέλος της ομάδας 

των Minutewomen που συμμετέχουν στην 
Atlantic 10! Δεν θα είναι η πρώτη φορά 
που η Στούρα θα κολυμπήσει εκτός Ελ-
λάδας. Έχει συμμετοχές και διακρίσεις σε 
Ευρωπαϊκό Νεανίδων, Μεσογειακούς, Πο-
λυεθνείς και Γυμνασιάδα! Δίπλα της στον 
ΟΦΘΑ όλα αυτά τα χρόνια οι προπονητές 
της Γιώργος Τυλιγαδάς, Τάσος Καλλιτσά-
ρης και Γιώτα Αθανασίου.

Όσον αφορά τις σπουδές της, η Στούρα 
επέλεξε να σπουδάσει Engineering σε ένα 
πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην 68η θέση 
στην ακαδημαϊκή κατάταξη των ΗΠΑ και 
στην 26η όσον αφορά τα δημόσια πανεπι-
στήμια της χώρας!  (sportsaddict.gr)

Γ.Π.

Η Ελλάδα έχει 18 φορές ακριβότερο 
ρεύμα από τη Γερμανία 

Τέλος από Γενάρη τα κέντρα νεοσυλ-

λέκτων από τον Έβρο ;

Στην Α’ ΕΣΣΟ (από τις 16 έως τις 19 
Ιανουαρίου 2023) δεν πρόκειται να πα-
ρουσιαστούν στον Έβρο νεοσύλλεκτοι, 
έπειτα της απόφασης κατάργησης των 4 
Κέντρων Κατάταξης Νεοσυλλέκτων που 
λειτουργούσαν στο νομό μας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πα-

ναγιωτόπουλος την προηγούμενη εβδο-
μάδα  κατά την επίσκεψη του στον Έβρο 
διαβεβαίωσε τους 4 Δημάρχους του νο-
μού (Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Δι-
δυμοτείχου και Σουφλίου), ότι προσωρινά 
“παγώνει” η συγκεκριμένη απόφαση για 
κατάργηση των κέντρων νεοσυλλέκτων 
στον Έβρο και αναστέλλεται η εφαρμο-
γή της…

Στα 248,24 ευρώ ανά μεγαβατώρα 
έχει εκτοξευτεί στην Ελλάδα σήμερα η 
τιμή χονδρικής του ρεύματος, σύμφωνα 
με τον πίνακα της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας. Για ένατη ημέρα η Ελλάδα 
είναι πρωταθλήτρια ακρίβειας στο ρεύ-
μα στην Ευρώπη, την ώρα μάλιστα που 
οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα παραμέ-
νουν υψηλές για την εποχή, γεγονός 
που οδηγεί σε μειωμένη κατανάλωση.

Η σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρω-
παϊκές χώρες είναι δραματική για τους 
Έλληνες καταναλωτές, αφού σε όλες 
τις υπόλοιπες χώρες οι τιμές κυμαίνο-
νται κάτω από τα 100 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα, ενώ σε χώρες με πολύ μεγα-
λύτερα εισοδήματα εν συγκρίσει με την 
Ελλάδα, όπως η Γερμανία και η Δανία 
η τιμή του ρεύματος είναι περίπου στα 
15,14 ευρώ/μεγαβατώρα. Ειδικότερα, 
στη Γερμανία ανέρχεται σε 13,58 ευρώ 

που σημαίνει πως στην Ελλάδα η τιμή 
του ρεύματος είναι 18 φορές υψηλό-
τερη. Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία 
η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 94,49 
ευρώ/MWh (-34.8%). Ακριβότερη αγο-
ρά μετά την Ελλάδα βέβαια είναι η Ιτα-
λία με 205,41 ευρώ/MWh.
Tvxs.gr

Τζόκερ: Χριστουγεννιάτικο δώρο για 

δύο σε Αίγιο και Αλεξανδρούπολη

Το νέο τζακ ποτ στο τζόκερ στρέφει 
όλα τα βλέμματα στους νικητές της δεύ-
τερης κατηγορίας που στην κλήρωση της 
Τρίτης 27 Δεκεμβρίου ήταν δύο. Τα τυ-
χερά δελτία κατατέθηκαν σε πρακτορεία 
της Αλεξανδρούπολης και στο Αίγιο της 
Αχαϊας. Οι τυχεροί παίκτες πόνταραν λίγα 
χρήματα που όμως αποδείχθηκαν αρκε-
τά για να τους δώσουν βαθιά οικονομική 
ανάσα. Μπορεί οι ίδιοι να σκέφτονταν ότι 
έφτασαν μια ανάσα από τα εκατομμύρια 
της πρώτης κατηγορίας, όμως ακόμα και 
έτσι τα 30.915 ευρώ που κερδίζει ο κα-
θένας δεν είναι λίγα.

Το δελτίο που κατατέθηκε σε πρακτο-
ρείο της Αλεξανδρούπολης, κόστιζε μόλις 
2 ευρώ. Επρόκειτο για μια απλή συμμε-

τοχή, με τους αριθμούς να συμπληρώνει 
μόνος ο κάτοχος του δελτίου. Αντίθε-
τα στο νικηφόρο δελτίο από το Αίγιο, οι 
αριθμοί συμπληρώθηκαν τυχαία από τη 
μηχανή του καταστήματος. Αυτό το δελτίο, 
όπως βλέπουμε στη διαλογή, είχε κόστος 
3 ευρώ. Οι δύο παίκτες έμαθαν τα ευχά-
ριστα τη νύχτα, λίγο μετά την κλήρωση.

newsit.gr

Διεθνής Εβρίτισσα κολυμβήτρια με πλήρη 
υποτροφία σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ
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Ο χειμώνας και το κρύο έφτασαν για τα 
καλά στο Κ.Υ.Τ. Φυλακίου. Αυτό όμως, δεν 
αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τους 
ανήλικους που διαμένουν προσωρινά στο 
Κ.Υ.Τ. Φυλακίου να ασχοληθούν με τον αθλη-
τισμό και να γνωρίσουν να γνωρίσουν διά-
φορους αθλητές και αθλήτριες, από όλο τον 
κόσμο, μέσα από ένα διασκεδαστικό παιχνίδι 
φωτογραφίας και γεωγραφίας. 

Οι μαθητές κρατώντας τις φωτογραφίες 
των αθλητών, έβλεπαν και άκουγαν πληροφο-
ρίες για την χώρα καταγωγής τους, το άθλη-
μα στο οποίο διακρίθηκαν και άλλες γενικές 
πληροφορίες και στην συνέχεια καλούνταν να 
τοποθετήσουν την αυτοκόλλητη εικόνα πάνω 
στη χώρα καταγωγής. Έτσι, τα παιδιά γνώρι-
σαν διάφορες χώρες και ηπείρους, έμαθαν να 
τις αναζητούν πάνω στο χάρτη και άκουσαν 
μικρές ιστορίες για το κάθε άθλημα ξεχωρι-

στά. Μέσα από την δραστηριότητα αυτή, τα 
παιδιά διδάχτηκαν πως είναι σημαντικό να 
αγωνίζεσαι για να πετύχεις τα όνειρά σου, 
ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής, το φύλ-
λο ή τη θρησκεία σου. 

To πρόγραμμα ‘Όλα τα Παιδιά στην Εκ-
παίδευση’ υλοποιείται από την ARSIS - 
Association for the Social Support of Youth 
με τη στήριξη της UNICEF Greece και την 
συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Το πρόγραμμα αφορά τη διευκόλυνση της 
ένταξης παιδιών προσφύγων στην Τυπική εκ-
παίδευση μέσω της παροχής υπηρεσιών Μη 
Τυπικής Εκπαίδευσης και άλλων συμπληρω-
ματικών δραστηριοτήτων, στα Κέντρα Μελέ-
της και Δημιουργικής Απασχόλησης σε Αθή-
να, Θεσσαλονίκη, Κω (KEDU), Σάμο (''ΑΛΚΗ 
ΖΕΗ''), στο ΚΥΤ Φυλακίου στον Έβρο, καθώς 
και στις Κινητές Μονάδες σε Λέρο και Κρήτη.

Δράσεις με την 
Ομάδα Εκπαιδευτικής 
Παρέμβασης της 
ΑΡΣΙΣ στο ΚΥΤ 
Φυλακίου

Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος 
το έθιμο «μοσχάρι στη σούβλα» 
στις Φέρες του Εβρου που ξεκίνη-
σαν και συνεχίζουν οι κτηνοτρό-
φοι της περιοχής. Η μεγαλύτερη 
σούβλα της χρονιάς επέστρεψε 
φέτος στις Φέρες, μετά από την 
απουσία των δύο προηγούμενων 
χρόνων λόγω της πανδημίας του 

κορονοϊού. Το μοσχάρι που ζυγί-
ζει περίπου 35ο κιλά μπήκε την 
Τετάρτη στη σούβλα. Το γύρισμα 
της σούβλας και το ψήσιμο του 
μοσχαριού θα κρατήσει σχεδόν 
24 ώρες.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΦΕΡΕΣ

Η επιτροπή «1923-
2023: 100 χρόνια 
Νέα Ορεστιάδα» σε 
συνεργασία με τη 
ΔΗΚΕΠΑΟ με την 
ευκαιρία της εισό-
δου στη νέα χρο-
νιά και τη συμπλή-
ρωση 100 χρόνων 
από τη δημιουργία 
της Νέας Ορεστιάδας, δι-
οργανώνει εκδήλωση στην 
κεντρική πλατεία την τελευ-

ταία βραδιά του έτους, το 
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου. 
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 
στις 23:00.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, θα τελε-
σθεί από τις 9.00΄ το βράδυ στον 
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 
Νικολάου η καθιερωμένη Πρω-
τοχρονιάτικη βραδινή Θεία Λει-
τουργία του Μ. Βασιλείου. Στις 
12.00΄ τα μεσάνυχτα, την ώρα 
που θα αλλάζει η χρονιά, θα γίνει 
ειδική ακολουθία με ευλογία βα-
σιλόπιτας την οποία θα ευλογήσει 
ο Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος. 

Με κλεμμένο αυτοκίνητο και 
χωρίς άδεια ικανότητας οδή-
γησης εντοπίστηκε να κινεί-
ται σε αγροτική περιοχή ένας 
αλλοδαπός, που συνελήφθη 
εχθές (27/12) το πρωί από 
αστυνομικούς του τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Σουφλί-
ου. Για το όχημα, που κατα-
σχέθηκε, είχε δηλωθεί κλο-
πή ανήμερα Χριστουγέννων 
σε αστυνομική υπηρεσία της 
Θεσσαλονίκης.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΣΟΥΦΛΙ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Μετά τον δήμο Σουφλίου, και ο δήμος 
Σαμοθράκης προχώρησε σε ανάρτηση 
με την οποία προειδοποιεί τους πολίτες 
για προσπάθεια αγνώστων να αλιεύ-
σουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών. 
Όπως αναφέρει στο μήνυμά του, με το 
οποίο απευθύνεται κυρίως σε προμη-
θευτές του, «ο δήμος δεν θα ζητήσει 
ποτέ αριθμό τραπεζικού λογαριασμού 
με αποστολή link». 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 
ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ            

Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν να γνωρίσουν διάφορους 
αθλητές και αθλήτριες, από όλο τον κόσμο, μέσα από ένα 
διασκεδαστικό παιχνίδι φωτογραφίας και γεωγραφίας

Οι ανάγκες σε αίμα παρα-
μένουν και τις γιορτές...

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας 
του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Αλεξανδρού-
πολης ενημερώνει το κοινό 
ότι θα πραγματοποιηθούν αι-
μοδοσίες, σε συνεργασία με 
τους Συλλόγους Αιμοδοτών 

και την Π.Ε. Έβρου και το Σάβ-
βατο 31 Δεκεμβρίου (παρα-
μονή Πρωτοχρονιάς), καθώς 
και κάθε Σάββατο στο Νομαρ-
χείο Αλεξανδρούπολης στην 
παραλιακή λεωφόρο, ώρες 
8:30 - 13:30.

Μπορούμε επίσης να προ-
σφέρουμε αίμα καθημερινά 

σύμφωνα με το παρακάτω 
ωράριο:

• Πρωινά καθημερινά πλην 
Σαββάτου στην Αίθουσα Αι-
μοληψιών του Π.Γ. Νοσοκο-
μείου Αλεξανδρούπολης 8:30 
- 14:30.

• Κάθε Σάββατο στο Νο-
μαρχείο στην παραλιακή λεω-
φόρο της Αλεξανδρούπολης 
8:30 - 13:30.

• Απογεύματα Τετάρτης, 
Σαββάτου, Κυριακής και Αργι-
ών στην Αίθουσα Αιμοληψιών 
του Π.Γ. Νοσοκομείου Αλε-
ξανδρούπολης 17:30 - 20:30.

Αιμοδοσίες στο Νομαρχείο 
Αλεξανδρούπολης τις παραμονές 
Πρωτοχρονιάς

Αυτές τις γιορτές κάνε ένα 
Δώρο Ζωής... Δώρισε Αίμα!

Παρατείνονται μέχρι τις 28 Φε-
βρουαρίου 2023 οι κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις που ισχύουν σε 
τμήμα της Εγνατίας Οδού, για 
την εκτέλεση των εργασιών κα-
τασκευής εξόδου προς το νοσο-
κομείο Αλεξανδρούπολης. Στο ση-
μείο υπάρχει σήμανση για τους 
οδηγούς.
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Σειρά ενημερωτικών επισκέ-
ψεων και συναντήσεων στην 
Αλεξανδρούπολη και τη Σαμο-
θράκη, πραγματοποίησε προ ημε-
ρών αντιπροσωπεία της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος 
(ΠΟΕΠΛΣ) σε συνεργασία με την 
Ενωση Προσωπικού Λιμενικού 
Σώματος Θράκης. Παρόντες στις 
συναντήσεις ο Πρόεδρος Τσιά-
νος Παναγιώτη, ο Γ.Γ. Δροσό-
πουλος Αλέξανδρος, ο Αντιπρό-
εδρος Σφακιανάκης Γεώργιος και 
ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 
Ζυγούρης Νικόλαος,  από κοινού 
με τον Πρόεδρο της ΕΠΛΣΘρά-
κης Ιωαννίδη Κωνσταντίνο και τα 
μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης. 

Κατά τη διάρκεια των επαφών 
τους ενημέρωσαν τις τοπικές αρ-
χές και τους φορείς της περιοχές 
για το έργο αλλά και τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη 
τους αλλά και τα σημαντικά ζη-
τήματα που διαχειρίζονται, ενώ 
στάθηκαν ιδιαίτερα στην ανάγκη 
ενίσχυσης του Λιμενικού Σώμα-
τος στην περιοχή της Θράκης με 
επιπλέον προσωπικό. 

Επίσκεψη στο Α’ Λ/Τ Σαμο-

θράκης και συνάντηση με 

τον Δήμαρχο Σαμοθράκης 

Κατά τη διαλογική συζήτηση 
με τα Στελέχη του Α’ Λ/Τ Σαμο-
θράκης εκ μέρους της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ 
ο Πρόεδρος συνεχάρη και εξήρε 
το ζήλο και την προσήλωση στο 
καθήκον, που επιτελούν καθημε-
ρινά οι συνάδελφοι ιδιαίτερα στις 
ακριτικές μας περιοχές. Τα δύο 
πρόσφατα περιστατικά διακομι-
δής ασθενών με σοβαρό πρόβλη-
μα υγείας, τα οποία έχρηζαν την 
άμεση μεταφορά τους στην Αλε-
ξανδρούπολη και πραγματοποιή-
θηκαν επιτυχώς από το πλήρωμα 
του πλωτού Ασθενοφόρου κάτω 

από εξαιρετικά δυσμενείς καιρι-
κές συνθήκες αποδεικνύουν τον 
επαγγελματισμό και την αυτα-
πάρνηση των συναδέλφων μας.

Έντονος υπήρξε ο προβλη-
ματισμός των συναδέλφων μας 
στη Σαμοθράκη σχετικά με τις 
μεταθέσεις του έτους 2023, δε-
δομένου ότι 18 από τα 30 στε-
λέχη έχουν συμπληρώσει το 
μέγιστο χρόνο παραμονής σε 
υπηρεσία α’ κατηγορίας (2 έτη) 
με την πλειονότητα αυτών να 
υπηρετεί στο διπλάσιο και άνω 
του μέγιστου χρόνου παραμο-
νής.

Από την πλευρά μας τονίστη-
κε ότι άμεσα θα τεθεί το θέμα σε 
ανώτατο επίπεδο Πολιτικής και 
Στρατιωτικής Ηγεσίας προκει-
μένου με τις κατάλληλες πιστώ-
σεις να εξομαλυνθεί η δυσμενής 
κατάσταση, που έχουν περιέλθει 
οι συνάδελφοί μας, ιδιαίτερα σε 
νησιωτικές περιοχές α’, β’ και γ’ 
κατηγορίας.

Στο Δημαρχείο Σαμοθράκης, ο 
κ.  Δήμαρχος Γαλατούμος Νικό-
λαος ευχαρίστησε τα προεδρεία 
της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και Ε.Π.Λ.Σ. Θρά-
κης για την παρουσία τους στο 
νησί και ανέφερε ότι οι Λιμενι-
κοί είναι οι «Φύλακες Άγγελοι» 
των πολιτών, ιδιαίτερα στις ακρι-
τικές μας περιοχές, που δεν έχουν 
συχνά δρομολόγια διασύνδεσης 
με αστικές περιοχές και παροχές 
υγείας όπως έχουν τα μεγάλα 
Νοσοκομεία της Χώρας. Δήλωσε 
αρωγός σε κάθε δυνατή προσπά-
θεια βελτίωσης των εργασιακών 
συνθηκών των στελεχών και επί-
λυσης δίκαιων αιτημάτων τους.  

Ακολούθως πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση με τον επίτιμο 
Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. και Βουλευτή ν. 
Έβρου κ. Δημοσχάκη Αναστάσιο 
στον οποίο τέθηκαν στον οι προ-
βληματισμοί μας σχετικά με την 

κατάσταση που αντιμετωπίζουν 
τα στελέχη της Σαμοθράκης αλ-
λά και της ανάγκης αναβάθμι-
σης της οργανικής δύναμης του 
Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης συμφώ-
νως και παράλληλα με τις νέες 
εξελίξεις που διαμορφώνονται 
στην περιοχή.

Ενημέρωση και ανάδειξη 
ζητημάτων των Λιμενικών 
Αρχών Έβρου, Ροδόπης 
και Ξάνθης

Ευρεία συνάντηση, παρου-
σίαση και ενημέρωση στο Επι-
μελητήριο Έβρου παρουσία εκ-
προσώπων των βουλευτών Ν.Δ. 
ν. Έβρου κ.κ. Δερμεντζόπουλου 
Χρήστου, Δημοσχάκη Αναστα-
σίου και Κελέτση Σταύρου, του 
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κ. Πέ-
τροβιτς Δημητρίου, του Δημάρ-
χου Αλεξανδρουπόλεως κ. Ζα-
μπούκη Ιωάννη, του Διοικητής 
της 2ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ 
Αρχιπλοίαρχου Γιαμά Ευστρατί-
ου, της Κεντρικής Λιμενάρχη α.α. 
Αντιπλοίαρχου Λ.Σ. Ουζούνογλου 
Ραλλού και των συναδέλφων – 
μελών της Ένωσης και εποικοδο-
μητική συνάντηση και παρουσία-
ση των δυνατοτήτων του Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης με τον Πρό-
εδρο του Οργανισμού Λιμένος 

Αλεξανδρούπολης κ. Χατζημιχα-
ήλ Κωνσταντίνο.

Στην κεντρική του τοποθέτη-
ση ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. 
Τσιάνος Παναγιώτης δήλωσε «η 
Αλεξανδρούπολη αποτελεί για 
την Ομοσπονδία μας μία σημαντι-
κή περιοχή για το ρόλο του Λιμε-
νικού και πως η αναγνώριση του 
γεωστρατηγικού ρόλου του λιμέ-
να Αλεξανδρούπολης είναι πλέον 
ευρέως γνωστός και για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να συμβαδίσουμε 
ως Σώμα με τις εξελίξεις και όχι 
να τις ακολουθούμε. Στο πλαί-
σιο αυτό η ΠΟΕΠΛΣ αλλά και η 
Ένωση Προσωπικού ΛΣ Θράκης 
έχουμε επανειλημμένως κατα-

θέσει προτάσεις και δηλώνου-
με αρωγοί, συμπαραστάτες και 
σύμμαχοι σε στρατηγικούς στό-
χους και στο σχέδιο υλοποίησής 
τους, με απώτερο σκοπό αφενός 
την αναβάθμιση του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής και αφετέρου τη βελτίω-
ση των συνθηκών εργασίας των 
στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Επίσκεψη στο 
Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Αλεξανδρούπολης

Τέλος, πραγματοποιήθηκε επί-
σκεψη στο Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Αλεξανδρούπολης ολοκληρώ-
νοντας μια ιδιαίτερα εποικοδο-

μητική επίσκεψη της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Σε συνέχεια όλων των ανω-

τέρω συναντήσεων και ομιλιών 
στο Επιμελητήριο από τους επί-
σημους προσκεκλημένους αλλά 
και των μελών της Ε.Π.Λ.Σ Θρά-
κης συμπεραίνουμε ότι η κοσμο-
γονία, που συντελείται στο λιμάνι 
και την πόλη της Αλεξανδρού-
πολης όπως έχουν αποτυπωθεί  
και στα αναλυτικά υπομνήματα 
της Ε.Π.Λ.Σ Θράκης, αναβαθμίζει 
το ρόλο του Λιμενικού Σώματος 
στην τόσο ευαίσθητη και ιδιαί-
τερη Ακριτική μας περιοχή, δη-
μιουργώντας επιπρόσθετες ανά-
γκες και απαιτήσεις στα στελέχη 
του Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης.

Είναι αυτονόητη η ανάγκη 
αναβάθμισης της οργανικής δύ-
ναμης του Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης 
και η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ θα την εντάξει 
στις διεκδικήσεις, που θα κάνει 
σε ευρύτερο πλαίσιο για όλες τις 
Λιμενικές Αρχές ανά την Ελλάδα, 
που χρήζουν ανάγκη αύξησης.

Νέο Κλιμάκιο Ειδικών 
Αποστολών (ΚΕΑ) εδρεύει 
πλέον στον λιμένα

Για το νέο Κλιμάκιο Ειδικών 
Αποστολών (ΚΕΑ) που εδρεύει 
πλέον στον λιμένα Αλεξανδρού-
πολης και την ακόλουθη ανα-
βάθμιση των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων του Κεντρικού Λι-
μεναρχείου, την εξαιρετική δου-
λειά που επιτελούν οι άνδρες και 
οι γυναίκες του Λ.Σ. στην επιτή-
ρηση του Θρακικού Πελάγους & 
στην καταπολέμηση του οργανω-
μένου εγκλήματος, αλλά και για 
την αδήριτη ανάγκη περαιτέρω 
ενίσχυσης και στελέχωσης του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου καθώς 
αυξάνονται ραγδαία οι εμπορι-
κές, ενεργειακές & στρατιωτικές 
μας δραστηριότητες, συζήτησε 
ο πρόεδρος του ΟΛΑ Κ. Χατζη-
μιχαήλ με την Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Προσωπικού Λιμενικού 
Σώματος καθώς και την Ένωση 
Προσωπικού Λ.Σ. Θράκης!

«Αυτονόητη η ανάγκη αναβάθμισης της οργανικής 
δύναμης του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης»

ΣΕΙΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ    

Η αναβάθμιση του λιμανιού φέρει επιτακτική 
ανάγκη την η ενίσχυση του προσωπικού 
των λιμενικών. Νέο Κλιμάκιο Ειδικών 
Αποστολών (ΚΕΑ) εδρεύει πλέον στον 
λιμένα. Γαλατούμος: «Φύλακες Άγγελοι» 
των πολιτών» οι λιμενικοί»

Ευρεία συνάντηση, παρουσίαση και ενημέρωση στο Επιμελητήριο Έβρου

Ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος 
Θράκης κ. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

Ευρεία συνάντηση και ενημέρωση των λιμενικών 
με αρχές και Φορείς ΤΟΥ Εβρου  Έβρου

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος 
κ. Τσιάνος Παναγιώτης

Με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης κ. Χατζημιχαήλ 

 Επίσκεψη στο Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης
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Μικτή είναι εικόνα των μέ-
σων τιμών πώλησης και ενοι-
κίασης κατοικιών της Θράκης 
το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμη-
νο του 2021 με κάποιες περι-
οχές να σημειώνουν σημαντική 
άνοδο και άλλες αξιοσημείω-
τη πτώση.

Οι παράγοντες που επηρε-
άζουν την πορεία των τιμών 
στα ακίνητα της Θράκης, όπως 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα εί-
ναι αρκετοί, με μερικούς από 
αυτούς να είναι η επιστροφή 
των φοιτητών στα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα το 2022, η αναβίω-
ση του τουρισμού αλλά και η 
ενεργειακή κρίση με τις πλη-
θωριστικές τάσεις στην αγορά.

Επίσης η προσφορά κατάλ-
ληλων ακινήτων για κατοικία 
παραμένει περιορισμένη κα-
θώς περιορισμένη παραμένει 
και η οικοδομική δραστηριότη-
τα εξαιτίας των υψηλών τιμών 
και του κόστους των οικοδομι-
κών υλικών.

Οι τάσεις στις πωλήσεις 
κατοικιών

Στον Έβρο το τρίτο τρίμηνο 
σημειώθηκε αύξηση της τάξε-
ως του 6,20% με τη μέση τιμή 
πώλησης να φτάνει τα 1.290 

ευρώ ανά τ.μ, από 1.215 ευρώ 
ανά τ.μ., το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2021.

Στον Νομό Ξάνθης σημει-
ώθηκε αύξηση της τάξεως 
του 5,80% με τη μέση τιμή να 
φτάνει τα 933 ευρώ ανά τ.μ., 
από τα 882 ευρώ ανά τ.μ., του 
2021.

Στον Νομό Ροδόπης σημει-
ώθηκε πτώση της μέσης τιμής 
πώλησης κατά -2,40% με τη 
μέση τιμή να φτάνει τα 917 
ευρώ ανά τ.μ., από τα 939 ευ-
ρώ ανά τ.μ., του 2021.

Οι τάσεις στις 
ενοικιάσεις κατοικιών

Στον Έβρο σημειώθηκε αύ-
ξηση της μέσης τιμής ενοικία-
σης κατοικίας της τάξεως του 
0,60% με τη μέση τιμή να φτά-
νει τα 6,29 ευρώ ανά τ.μ., από 
6,25 ευρώ ανά τ.μ., το 2021.

Στον Νομό Ξάνθης σημει-
ώθηκε πτώση της μέσης τιμής 
ενοικίασης κατά -4,80% με τη 
μέση τιμή να φτάνει τα 5,71 
ευρώ ανά τ.μ., από 6,52 ευρώ 
ανά τ.μ., το 2021.

Στη Ροδόπη σημειώθηκε αύ-
ξηση της μέσης τιμής ενοικία-
σης κατά 3,70% με τη μέση τι-
μή να φτάνει τα 6,22 ευρώ ανά 
τ.μ., από τα 6,00 ευρώ ανά τ.μ., 

του 2021.

Ενδεικτικές τιμές 
πώλησης κατοικιών

Στο πεδίο των πωλήσεων 
βρίσκουμε στην Αλεξανδρού-
πολη διαμέρισμα 45 τ.μ., πέ-
μπτου ορόφου, ενός υπνο-
δωματίου να πωλείται στα 
2.222.22 ευρώ ανά τ.μ.

Στην Αλεξανδρούπολη, δι-
αμέρισμα 82 τ.μ., τρίτου ορό-
φου, δύο υπνοδωματίων, πω-
λείται στα 1.182.93 ευρώ ανά 
τ.μ.

Στο Διδυμότειχο, διαμέρι-
σμα 80 τ.μ., δευτέρου ορόφου, 
δύο υπνοδωματίων, πωλείται 
στα 750 ευρώ ανά τ.μ.

Στον Νομό Ξάνθης βρίσκου-
με στη πόλη της Ξάνθης δι-
αμέρισμα 76 τ.μ., δευτέρου 

ορόφου, δύο υπνοδωματίων 
να πωλείται στα 789.47 ευ-
ρώ ανά τ.μ.

Στην περιοχή Κυψέλη της 
Ξάνθης, γκαρσονιέρα 37 τ.μ., 
πρώτου ορόφου, πωλείται στα 
1.216.22 ευρώ ανά τ.μ.

Στο κέντρο της Ξάνθης βρί-
σκουμε διαμέρισμα 100 τ.μ., τε-
τάρτου ορόφου, δύο υπνοδω-
ματίων να πωλείται στα 1.300 
ευρώ ανά τ.μ.

Στην Κομοτηνή, στο κέ-
ντρο βρίσκουμε, διαμέρισμα 
130 τ.μ., τρίτου ορόφου, τρι-
ών υπνοδωματίων να πωλεί-
ται στα 1.153.85 ευρώ ανά τ.μ.

Στο κέντρο, διαμέρισμα 110 
τ.μ., πρώτου ορόφου, τριών 
υπνοδωματίων πωλείται στα 
727.27 ευρώ ανά τ.μ.

Γκαρσονιέρα στο κέντρο, 37 

τ.μ., τετάρτου ορόφου, πωλεί-
ται στα 1.216 ευρώ ανά τ.μ.

Ενδεικτικές τιμές 
ενοικίων κατοικιών

Σε ό,τι αφορά στις ενοικιά-
σεις βρίσκουμε στην Αλεξαν-
δρούπολη, διαμέρισμα 78 τ.μ., 
στο κέντρο της Αλεξανδρού-
πολης να ενοικιάζεται στα 5.13 
ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα 40 τ.μ., πέμπτου 
ορόφου, ενός υπνοδωματίου, 
ενοικιάζεται στα 7 ευρώ ανά 
τ.μ.

Διαμέρισμα 46 τ.μ., στο κέ-
ντρο της Αλεξανδρούπολης, 
πρώτου ορόφου, ενός υπνο-
δωματίου, ενοικιάζεται στα 
10.43 ευρώ ανά τ.μ.

Στην Ξάνθη, διαμέρισμα 
125 τ.μ., πρώτου ορόφου, τρι-

ών υπνοδωματίων ενοικιάζεται 
στα 3.52 ευρώ ανά τ.μ.

Στην περιοχή Κυψέλη της 
Ξάνθης, γκαρσονιέρα 45 τ.μ., 
πρώτου ορόφου, ενοικιάζεται 
στα 5.11 ευρώ ανά τ.μ.

Στο κέντρο, διαμέρισμα 150 
τ.μ., πρώτου ορόφου, τριών 
υπνοδωματίων, ενοικιάζεται 
στα 2.67 ευρώ ανά τ.μ.

Στην Κομοτηνή, διαμέρισμα 
82 τ.μ., δευτέρου ορόφου, δύο 
υπνοδωματίων, ενοικιάζεται 
στα 5.73 ευρώ ανά τ.μ.

Στο κέντρο, γκαρσονιέρα 55 
τ.μ., ισόγεια, δύο υπνοδωματί-
ων, ενοικιάζεται στα 5.09 ευ-
ρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα 120 τ.μ., στο κέ-
ντρο, δευτέρου ορόφου, δύο 
υπνοδωματίων, ενοικιάζεται 
στα 2.92 ευρώ ανά τ.μ.

Φοιτητική κατοικία: Πού κινούνται οι τιμές 
πώλησης και ενοικίασης σπιτιών στη Θράκη

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ      

Οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την πορεία των τιμών στα ακίνητα 
των νομών της

Κύριε Διευθυντά,
Με ενδιαφέρον και ανησυχία παρακολουθώ το 

ζήτημα του πλάτανου επί της συμβολής των οδών 
Διονυσίου Σολωμού και Ελένης Φιλιππίδου και 
μόνο κατάπληξη μου προκαλεί η πρόσφατη συμ-
φωνία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Αλεξ/πολης με τη γνωμοδότηση του τμήματος 
πρασίνου υπέρ της κοπής του δέντρου. 

Θα συμφωνήσω απόλυτα με την παρέμβαση της 
Οικολογικής Εταιρείας Έβρου που δημοσιεύτηκε (Εφημ. 
Γνώμη 28/12/2022, σελ.7). Επιπλέον, θα θυμίσω -και ας 
με διορθώσουν οι ειδικοί- ότι η σημερινή οδός Διονυσίου 
Σολωμού ήταν ρέμα το πάλαι ποτέ, ενδεχομένως 
ανιών κλάδος του ξεχασμένου πλέον Μπουλματζά 
Ντερε  (το ρέμα που πνίγει), με εκβολή Ανατολικά 
των ορίων του πρώτου μικρού λιμανιού της πόλης μας.   

Μάλιστα, από άμεσες ή/και έμμεσες αφηγήσεις παλαιών κα-
τοίκων της περιοχής που φτάνουν πίσω στα μισά του 19ου αιώ-
να και δεσμεύομαι να βεβαιώσω, αναφέρεται ότι στις παρυφές 
εκείνου του ρέματος και μέχρι κάτω από το ύψωμα όπου σήμερα 
είναι χτισμένη η Μητρόπολη, κάτω από τα πλατάνια έπαιρναν θέση 
τα καρτέρια σε παγάνες που οργανώνονταν για αγριογούρουνα.   

Έτσι, το συγκεκριμένο δέντρο είναι όντως ένα πραγματικό θαύ-
μα. Είναι πιθανότατα απόγονος εκείνων των δέντρων που έζησαν 
την πόλη μας πριν από τη γέννησή της. Είναι νεαρό και υγιές δέ-

ντρο. Ο κορμός του δεν εμποδίζει κανέναν. Είναι 
μνημείο και μάθημα Ιστορίας των απαρχών μας. 
Κάτι εξίσου σημαντικό με το θρυλικό Δέντρο 
του Ερημίτη. Και πρέπει να γίνει σαφές : Οι 
ρίζες αυτού του δέντρου δεν απειλούν κανέ-
να πεζοδρόμιο. Αντίθετα, φτάνουν βαθύτερα 
και αγγίζουν την καρδιά της Ιστορίας ενός 

τόπου που μέρα-την-μέρα χάνει την μνήμη 
του καθώς τον λοβοτομούν όσοι αποκαλούν 

τα δέντρα εμπόδια, τις ρίζες τους παγίδες και τα 
φύλλα τους σκουπίδια. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το συγκεκριμένο 
δέντρο (και όχι μόνο αυτό) πρέπει να παρα-
μείνει και να συντηρηθεί με σεβασμό. Αν μη 
τι άλλο, αυτή είναι μια πράξη που πραγματικά 

βελτιώνει την ποιότητα ζωής όπως την εννοεί ο κοινός νους. 
Και όλοι ξέρουμε πλέον ότι η λογική της δαιμονοποίησης 
των μεγάλων δέντρων, του πριονιού και του ξαναφυτέματος 
σπάνια είχε απτά αποτελέσματα σε μια πόλη που παραμένει 
φτωχή σε πράσινο όπως η δική μας. 

Με τιμή,
Ιωάννης Κ. Τέντες
Καθηγητής Βιοχημείας
 Τμ. Ιατρικής ΔΠΘ.
itentes@med.duth.gr 

Άποψη

Ιστορία ενός Δέντρου - το παρελθόν ενός Τόπου

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. ΤΕΝΤΕ
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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑ-
ΚΗΣ ανακοινώνει την πρό-
σληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά έξι (6) ατό-
μων για την κάλυψη εποχι-
κών ή παροδικών αναγκών 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ρο-
δόπης, Καβάλας,  Έβρου, Ξάν-
θης και Δράμας

Οι θέσεις έχουν διάρκεια 

8 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι καλού-
νται να συμπληρώσουν την αί-
τηση με κωδικό εντυπο ασεπ 
ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υπο-
βάλουν, μαζί με τα απαιτού-
μενα από την παρούσα Ανα-
κοίνωση δικαιολογητικά  είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιο-
δότηση φέρει την υπογραφή 
τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συ-
στημένη επιστολή,  στα γρα-
φεία της υπηρεσίας μας στην 

ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Δημοκρατίας 1, 
Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή,  απευ-
θύνοντάς την στη Διεύθυνση 
Διοίκησης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, υπόψη κ. Δημητρίου 
Τσιναρίδη  (τηλ. επικοινωνίας: 
2531350164).Στην περίπτω-
ση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βά-
ση την ημερομηνία που φέρει 
ο φάκελος αποστολής,  ο οποί-
ος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των 

υποψηφίων. 
Η προθεσμία υποβολής των 

αιτήσεων δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δέκα (10) ημε-
ρών (υπολογιζόμενων ημερο-
λογιακά) και θα ανακοινωθεί 
στους παραπάνω  διαδικτυα-
κούς τόπους της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να 
αναζητήσουν τα έντυπα των 
αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία 
μας στην ανωτέρω διεύθυνση 
ή στους παραπάνω αναφερό-
μενους διαδικτυακούς τόπους 

του φορέα μας β) στο δικτυακό 
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) 
και συγκεκριμένα ακολουθώ-
ντας από την κεντρική σελί-
δα τη διαδρομή: Ενημερωτική 
Πύλη ->  Πολίτες -> Έντυπα – 
Διαδικασίες -> Διαγωνισμών 
Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) 
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλ-
λά και στην ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση (www.kep.gov.gr),  
απ' όπου μέσω της διαδρο-
μής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες 
και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα 
οδηγηθούν στην κεντρική σε-

λίδα του δικτυακού τόπου του 
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω 
της διαδρομής: Ενημερωτική 
Πύλη  ->  Πολίτες -> Έντυπα 
– Διαδικασίες -> Διαγωνισμών 
Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δύο θέσεις στο Δήμο Διδυ-

μοτείχου για 8 μήνες 

Ο Δήμος Διδυμοτείχου 
ανακοινώνει την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά δύο ατόμων  για την 
κάλυψη εποχικών ή περιοδι-
κών ή πρόσκαιρων αναγκών 
του Δήμου Διδυμοτείχου

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: όπως 
αυτά αναγράφονται στην ανα-
λυτική ανακοίνωση, την οποία 
μπορείτε να την βρείτε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου μας ( 
www.didymoteicho.gr)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

 Για τις  θέσεις με κωδικό 
100 & 101, προτάσσονται των 
λοιπών υποψηφίων, που κατα-
τάσσονται με τα ίδια προσό-
ντα πρόσληψης, ανεξάρτητα 
από το σύνολο των μονάδων 
που συγκεντρώνουν , οι μόνι-
μοι κάτοικοι όλων των Δήμων 
του Νομού Έβρου.

Υποβολή αιτήσεων 
συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλού-
νται να συμπληρώσουν την αί-
τηση με κωδικό εντυπο ασεπ 
ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υπο-
βάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, εφό-
σον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρη-
μένη από δημόσια αρχή, εί-
τε ταχυδρομικά με συστημέ-
νη επιστολή , στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλου-
θη διεύθυνση :Βας. Γεωργί-
ου & Ορφέως 1, 68300 Διδυ-
μότειχο, υπόψη κ. Σαραντάκη 
Σταυρούλας (τηλ. Επικοινωνί-
ας :2553350617). 

Νέες θέσεις εργασίας στον Έβρο 
και στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΜΘ, ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ    

Δύο θέσεις στο Δήμο Διδυμοτείχου 
για 8 μήνες 

Σε πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζει 
το ΑΣΕΠ την έκδοση και επεξεργα-
σία νέων προκηρύξεων ενώ έρχονται 
άμεσα οι πρώτες προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού για το 2023

Με αρκετές προκηρύξεις και πά-
νω από 500 συνολικά προσλήψεις 
θα κάνει ποδαρικό το ΑΣΕΠ αμέσως 
μετά τις γιορτές και μέσα στον Ιανου-
άριο του 2023.

Σύμφωνα με το έγγραφο του 
ΑΣΕΠ

72 στα Επιμελητήρια (1Κ/2023): 
Θα είναι η προκήρυξη των 72 μονί-
μων σε Επιμελητήρια όλης της χώ-
ρας. Θα προσληφθεί προσωπικό ΠΕ, 
ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ. Μόνο για το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδος θα διατεθούν 
64 θέσεις.

Η 2Κ/2023 θα είναι οι 126 μόνι-
μες θέσεις σε τρία υπουργεία: Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 35 
θέσεις (Πανεπιστημιακή, Τεχνολογική 
Εκπαίδευση), Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης: 52 θέσεις (Πανεπι-
στημιακή, Τεχνολογική Εκπαίδευση), 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 39 
θέσεις (Πανεπιστημιακή, Τεχνολογική 
Εκπαίδευση).

126 μόνιμοι στα Καταστήματα 
Κράτησης: Νέα προκήρυξη για την 
πρόσληψη 126 μονίμων στα Κατα-
στήματα Κράτησης του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, επεξεργά-
ζεται το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, θα προσληφθεί προσω-
πικό τριών βαθμίδων εκπαίδευσης: 
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και 
Δευτεροβάθμιας.

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Σύμ-
φωνα με τον προγραμματισμό της 
αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής, θα 
προσληφθούν 34 υπάλληλοι των 
βαθμίδων Πανεπιστημιακής και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα-
θώς και 4 δικηγόροι με σχέση έμμι-
σθης εντολής.

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Νέα προ-
κήρυξη μονίμων ετοίμασε το ΑΣΕΠ 
για την ενίσχυση του υπουργείου 
Δικαιοσύνης. Με τη νέα προκήρυ-
ξη θα ενισχυθούν ιατροδικαστικές 
υπηρεσίες. Θα προσληφθούν 61 μό-
νιμοι υπάλληλοι. Αυτές οι 61 θέσεις 
κατανέμονται ανάμεσα σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης. Δηλαδή θα 
προσληφθεί προσωπικό Πανεπιστη-
μιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθ-
μιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

80 μόνιμοι σε 13 φορείς: Νέα 
προκήρυξη για την πρόσληψη 80 
μονίμων υπαλλήλων επεξεργάζεται 
το ΑΣΕΠ για την ενίσχυση 13 δια-
φορετικών φορέων του δημοσίου. 
Ζητείται προσωπικό όλων των βαθ-
μίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ: Το ΑΣΕΠ ετοιμά-
ζει νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 
μονίμων υπαλλήλων σε δημόσιους 
φορείς κοινής ωφέλειας. Σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό της αρμόδι-
ας Ανεξάρτητης Αρχής, θα προσλη-
φθούν 29 υπάλληλοι των βαθμίδων 
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Η νέα προκήρυξη για 
την ενίσχυση των Τοπικών Οργανι-
σμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) 
έχει ήδη καταγραφεί στον κατάλογο 
προτεραιοτήτων και βρίσκεται υπό 
επεξεργασία

25 μόνιμοι σε τρεις φορείς: Επε-
ξεργασία σχεδίου προκήρυξης για 
την πλήρωση μίας (1) θέσεως Πα-
νεπιστημιακής εκπαίδευσης στον 
Συνήγορο του Καταναλωτή, για την 
πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Πα-
νεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκ-
παίδευσης στην Επιτροπή Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων, για την πλή-
ρωση είκοσι (20) θέσεων Πανεπιστη-
μιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης 
του ΟΔΑΠ.

Έγγραφο του ΑΣΕΠ 
«αποκαλύπτει» εκατοντάδες 
προσλήψεις που θα κάνουν 
«ποδαρικό» το 2023

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 
ενενήντα (90) συνολικά θέσεων προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), και 
ειδικότερα τριάντα τεσσάρων (34) θέσε-
ων ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών 
Κλειδούχων, τριάντα έξι (36) θέσεων 
ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες, πέντε (5) 
θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλε-
κτρονικοί, δέκα (10) θέσεων ειδικότητας 
ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι και πέντε (5) 
θέσεων ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μη-
χανημάτων Έργου στον Οργανισμό Σι-
δηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Εκ των ανωτέρω, είκοσι οκτώ (28) 
θέσεις πρόκειται να καλυφθούν ανά ει-
δικότητα από τις κατηγορίες πολυτέκνων 
ή τέκνων πολυτέκνων (14 θέσεις), τριτέ-
κνων ή τέκνων τριτέκνων (10 Θέσεις) και 
ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό, ή σύ-
ζυγο καθώς και τέκνων ατόμων με ποσο-
στό αναπηρίας 67% και άνω (4 θέσεις).

Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν συ-
μπληρώσει το 42ο έτος της ηλικίας τους 
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων.

Εμπειρία
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση 

με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου 
στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκη-
ση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έρ-
γα συναφή με το αντικείμενο της προς 
πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφε-
ται στην οικεία προκήρυξη μετά από την 
απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών 
με το οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη δι-
αγωνιστική διαδικασία και αν απαιτείται 
άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά από 
τη λήψη της αδείας.

Για την υποβολή των αιτήσεων συμμε-
τοχής στην προκήρυξη 1/2022, η οποία 
θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η είσοδος στη σχετι-
κή ιστοσελίδα του ΟΣΕ ΑΕ (htps://ose.
gr) και επιλέγοντας το σύνδεσμο :Ηλε-
κτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων του 
ΟΣΕ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υπο-
βάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
με επισύναψη των δικαιολογητικών τους 
έως 02.01.2023 

Εως 2 Ιανουαρίου οι αιτήσεις 
για τις προσλήψεις μονίμων 
στον ΟΣΕ
Προθεσμία έως τις 2 
Ιανουαρίου έχουν οι 
υποψήφιοι για τις 90 μόνιμες 
θέσεις εργασίας στον ΟΣΕ

Ποδαρικό στη νέα χρονιά με αρκετές 
προκηρύξεις και πάνω από 500 
συνολικά προσλήψεις

Περιφερειακή Ενότητα 
 Ροδόπης Κομοτηνή ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧANΑ-

ΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

Περιφερειακή Ενότητα 
Καβάλας Καβάλα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

Περιφερειακή Ενότητα 
Δράμας Δράμα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου Αλεξανδρούπολη ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

Περιφερειακή Ενότητα 
Ξάνθης Ξάνθη ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1

Ειδικότητα Διάρκεια
 σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων 
(Συντηρητών Κτιρίων) 8 μήνες 1

ΥΕ Εργατών Πρασίνου 8 μήνες 1
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Αντιπυρετικά φάρμακα, αντι-
βιώσεις, εισπνεόμενα, σιρόπια 
για το βήχα, αναλγητικά: Παρα-
μένουν εξαφανισμένα από τα ρά-
φια των φαρμακείων, η ζήτηση 
είναι τεράστια και μάλιστα έχει 
ενταθεί μετά τα Χριστούγεννα 
όπως αναφέρουν φαρμακοποι-
οί, ενώ από τις παραγγελίες που 
γίνονται ελάχιστα είναι τα τεμά-
χια που φτάνουν τελικά προς δι-
άθεση.

Εν μέσω έξαρσης των παι-
δικών ιώσεων και της εποχικής 

γρίπης, σε όλα τα παιδιατρικά 
φάρμακα οι ελλείψεις είναι τε-
ράστιες και γονείς αναγκάζονται 
να πηγαίνουν από φαρμακείο σε 
φαρμακείο για να βρουν γνωστό 
παιδικό σιρόπι που ρίχνει τον πυ-
ρετό και αντιβίωση με βάση τη 
δραστική ουσία αμοξυκιλλίνη. Το 
ίδιο συμβαίνει και με την παρα-
κεταμόλη.

Όπως αναφέρουν φαρμακο-
ποιοί, οι ελλείψεις- όχι μόνο σε 
παιδιατρικά σκευάσματα, αλλά 
και σε φάρμακα για την υπέρ-
ταση, για την καρδιά και το δια-
βήτη- έχουν ξεκινήσει από το 
Νοέμβριο, έχουν εντούτοις κο-
ρυφωθεί τις τελευταίες εβδομά-
δες. Τα αποθέματα είναι ελάχι-
στα, ίσως και ένα μόνο τεμάχιο 
σε κάθε φαρμακείο που εξαφα-
νίζεται γρήγορα, όπως τονίζουν.

Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος: Με ιατρική 
συνταγή τα φάρμακα

Την ίδια ώρα, τον κώδωνα 
του κινδύνου για τις σοβαρές 
ελλείψεις φαρμάκων που ανα-
μένονται κατά το νέο έτος πα-
γκοσμίως, κρούει ο Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος, επισημαίνο-
ντας σε ανακοίνωσή του πως το 
υπουργείο Υγείας φαίνεται να κι-
νείται προς λάθος κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει, την ώρα που 

όλα τα κράτη προετοιμάζουν τις 
αγορές φαρμάκων και την εφο-
διαστική αλυσίδα για λαίλαπα 
ελλείψεων που προκάλεσε η 
πανδημία και η μείωση της πα-
ραγωγής σε χώρες όπως η Ινδία 
και η Κίνα, στην Ελλάδα η ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας δεν δίνει 
τη δέουσα σημασία στις επανα-
λαμβανόμενες προειδοποιήσεις 
του ΠΙΣ, αλλά κινείται και προς 
την αντίθετη κατεύθυνση, επε-
κτείνοντας τους εμβολιασμούς 
χωρίς την απαραίτητη συντα-
γογράφηση. Τονίζει πως τα συ-
νταγογραφούμενα φάρμακα να 
χορηγούνται με συνταγή όπως 
ακριβώς γίνεται και με τα αντι-
βιοτικά.

Οι 3 αιτίες των ελλείψεων 

Οι συχνές ελλείψεις σε φάρ-
μακα που ταλαιπωρούν ασθενείς 
και φαρμακοποιούς, οφείλονται 
κατά κύριο λόγο σε τρεις βασι-
κούς παράγοντες:

• Το τελευταίο διάστημα κα-
ταγράφεται μειωμένη παραγωγή 
φαρμάκων σε παγκόσμιο επίπε-
δο, γεγονός που οφείλεται και 
στην πανδημία κατά την οποία 
υπήρχαν ελλείψεις σε πρώτες 
ύλες.

• Οι παράλληλες εξαγωγές 
αποτελούν έναν από τους βα-
σικούς λόγους που αδειάζουν 
τα ράφια των φαρμακείων. Το 
φαινόμενο αναπτύσσεται κυρί-
ως από φαρμακαποθήκες που 
εξάγουν ελληνικά φάρμακα στην 

Ευρώπη για να επιτύχουν καλύ-
τερες τιμές άρα υψηλότερο κέρ-
δος. Η αξία των παράλληλων 
εξαγωγών μπορεί να φθάσει και 
τα 600 εκατ. το χρόνο ανάλογα 
με τις ποσότητες που εξάγονται.

• Μία άλλη αιτία είναι ότι ορι-
σμένες φαρμακευτικές εταιρείες 
εφοδιάζουν με μειωμένες ποσό-
τητες φαρμάκων την ελληνική 
αγορά από τις αναγκαίες για να 
καλυφθούν οι Έλληνες ασθενείς. 
Γι αυτό πρόσφατα ο υπουργός 
Υγείας είχε έρθει σε συνεννόηση 
με τον κλάδο ώστε να αυξηθούν 
οι ποσότητες των σκευασμάτων 
που εισάγονται και παρουσιά-
ζουν έλλειψη στην Ελλάδα.

8 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην έκθεση που δημοσι-
οποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 
29/12, γίνεται ανασκόπηση 
των διαθέσιμων επιδημιολο-
γικών δεδομένων των συστη-
μάτων επιτήρησης του ΕΟΔΥ 
για τις ιογενείς λοιμώξεις του 
αναπνευστικού συστήματος 
(SARSCoV-2, ιοί γρίπης και 
αναπνευστικός συγκυτιακός 
ιός – RSV) στη χώρα μας για 
την εβδομάδα 51/2022 (19–
25 Δεκεμβρίου 2022).

Συνοπτικά την εβδομάδα :

Γριπώδεις συνδρομές (ανε-

ξαρτήτως παθογόνου)

✓ καταγράφηκε περαιτέ-

ρω αύξηση σε σχέση με την 
προηγούμενη εβδομάδα στην 
κοινότητα

✓ η αύξηση αφορούσε σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες

✓ στις ηλικιακές ομάδες 
0-4, 5-14 και άνω των 65 
ετών ο αριθμός γριπωδών 
συνδρομών ανά 1.000

επισκέψεις ξεπέρασε τον 
αντίστοιχο αριθμό για την πε-
ρίοδο 2019-2020 (προ παν-
δημίας)

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη 

COVID-19

✓ ο αριθμός των εισαγω-
γών για COVID-19 ήταν στα 

ίδια επίπεδα με την προηγού-
μενη εβδομάδα

✓ καταγράφηκαν 109 νέες 
διασωληνώσεις ασθενών με 
λοίμωξη COVID-19

✓ καταγράφηκαν 137 θά-
νατοι με διάμεση ηλικία τα 85 
έτη (εύρος 56-96)

✓ η υπο-παραλλαγή ΒΑ.5 
εξακολουθεί να είναι η συχνό-
τερη υπο-παραλλαγή της Όμι-
κρον στη χώρα μας

✓ η ποσοστιαία αναλογία 
των δύο υπο-παραλλαγών 
ΒQ.1 και BQ.1.1 παρουσιάζει 
αύξηση σε σχέση με τις υπό-
λοιπες υπο-παραλλαγές του 
στελέχους ΒΑ.5

✓ μεταξύ των στελεχών 
BA.2, η συχνότερα αναγνωρι-
ζόμενη υπο-παραλλαγή είναι 
η BA.2.75

✓ η επιτήρηση του ιικού 
φορτίου στα αστικά λύματα 

έδειξε αύξηση της κυκλοφο-
ρίας του ιού SARSCoV2 σε 3 
από τις 7 περιοχές που ελέγ-
χθηκαν

Ιός της γρίπης

✓ η θετικότητα για γρίπη 
στην κοινότητα παρουσίασε 
περαιτέρω αύξηση

✓ καταγράφηκαν 7 νέα σο-
βαρά κρούσματα εργαστηρι-
ακά επιβεβαιωμένης γρίπης 

τύπου Α, που αφορούσαν νο-
σηλευόμενους σε ΜΕΘ και 2 
νέοι θάνατοι την εβδομάδα 
51/2022

✓ συνολικά από την εβδο-
μάδα 40/2022 έως και την 
εβδομάδα 51/2022 νοσηλεύ-
τηκαν 24 άτομα με γρίπη σε 
ΜΕΘ και καταγράφηκαν 3 θά-
νατοι ασθενών με εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένη γρίπη

✓ συνολικά από την εβδο-
μάδα 40/2022 έως και την 
εβδομάδα 51/2022 αναλύ-
θηκαν στα 2 κέντρα αναφο-
ράς 150 δείγματα θετικά για 
ιούς γρίπης, εκ των οποίων τα 
149 (99%) ήταν στελέχη τύπου

Α και το ένα (1%) ήταν στέ-
λεχος τύπου Β

✓ από τα 149 στελέχη τύ-
που Α τα 147 (99%) ταξινομή-
θηκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) 
και 2 (1%) στον υπότυπο 
Α(Η1Ν1) pdm09

Αναπνευστικός συγκυτιακός 
ιός – RSV

✓ η θετικότητα αυξήθηκε 
σε σχέση με την προηγούμε-
νη εβδομάδα σε δείγμα από 
μαζικές δειγματοληψίες στην 
κοινότητα (non-sentinel δείγ-
ματα)

ΕΟΔΥ: Έκρηξη κρουσμάτων γρίπης, 
137 θάνατοι από κορονοϊό

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ OI 
ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ             

Ειδικότερα τα κρούσματα της γρίπης 
έχουν… πολλαπλασιαστεί

Ελλείψεις σε παιδικά φάρμακα με τις ιώσεις σε έξαρση 
Γιατί εξαφανίζονται τα αποθέματα Τον 
κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές 
ελλείψεις φαρμάκων, κρούει 
ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

Οι σοβαρές ελλείψεις 
στα φάρμακα επηρεά-
ζουν και τα μικρά παι-
διά καθώς την ώρα που 
οι ιώσεις έχουν «κρεβα-
τώσει» τον παιδικό πλη-
θυσμό, από την αγορά 
λείπουν παιδικά αντιπυ-
ρετικά σιρόπια, αντιβι-
οτικά αλλά και φάρμα-
κα για το αναπνευστικό 
σύστημα. Γενικότερα τα 
παιδιατρικά σκευάσματα 
είναι τα πιο δύσκολα να 
βρεθούν αυτήν την επο-
χή, όπως ισχυρίζονται οι 
φαρμακοποιοί.

Info «Προς το παρόν υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις. Θα πρέπει 
οι γονείς να μην επιμένουν στο 
ένα συγκεκριμένο σιρόπι που 
γνωρίζουν. Υπάρχουν σιρόπια 
άλλων εταιρειών που έχουν την 
ίδια δράση. Θα πρέπει να μας 
εμπιστευθούν όταν τους προτεί-
νουμε κάτι άλλο. Και οι γιατροί 
θα πρέπει να μην “κλειδώνουν” 
τις συνταγές, ώστε να μας αφή-
νουν την ευκολία να χορηγή-
σουμε ένα άλλο γενόσημο από 
αυτό που οι ίδιοι έχουν γράψει»

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Οι εορταστικές εκδηλώ-
σεις του πάρκου των Χρι-
στουγέννων του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης φτάνουν στο 
αποκορύφωμά τους, λίγα 
24ωρα πριν την έλευση της 
Πρωτοχρονιάς. 

Οι δράσεις για μικρούς και 
μεγάλους συνεχίζονται κα-
θημερινά στο πάρκο Εθνικής 
Ανεξαρτησίας που έχει φορέ-
σει τα γιορτινά του. 

Στο πρόγραμμα συναντά 
κανείς δημιουργικά εργαστή-
ρια αλλά και συναυλίες. 

Αναλυτικότερα το πρόγραμ-

μα των επόμενων ημερών: 

Παρασκευή 30/12/2022
17:00-19:00 Βλέπω ταινί-

ες, μαθαίνω πως φτιάχνονται 
και γυρίζω τη δική μου…

Μέχρι τις 05/01 βλέπου-
με και μαθαίνουμε πώς να 
φτιάχνουμε ταινίες με τους 
μικρούς μας φίλους στο Πάρ-
κο των Χριστουγέννων με την 
καθοδήγηση της Δήμητρας 
Μαργαριτίδου.

17:00-20:00 Βάλε γκολ 
στο Χριστουγεννιάτικο χω-
ριό! (Α.Ο. Καππαδοκων)

20:00 Συναυλία από ΤΑ 
ΠΡΟΦΕΣΟΡΙΑ  (ρεμπέτικα)

 
Δράση με παιχνίδια e- 
sports - games

Μικρούς και μεγάλους σας 
περιμένουμε στο Το Πάρκο 
των Χριστουγέννων να έρ-
θετε στην Δράση μας στις 
30/12 ώρα 11: 00 ακριβώς, 
για να κλείσουμε με παιχνί-
δια e- sports - games στους 
υπολογιστές για όλες τις ηλι-
κίες και δώρα gaming στην 
στιγμή να κερδίσει ο καλύτε-

ρος, στην μάχη αυτή.
Δεν σταματάμε όμως εκεί, 

γιατί πίστα drone θα στίσου-
με εμείς, μέσα στην σκηνή, 
για να παίξετε όλοι σας εσείς 
και δώρα drones να λάβε-
τε στην στιγμή!!! Για να κλεί-
σουμε όμορφα ετούτη την 
χρονιά με του Άι Βασίλη Δή-
μου Αλεξανδρούπολης και 
της Ρομποτεχνολογίας όλα 
τα καλά!!

Σάββατο 31/12/2022
13:00 Έθιμο της καμήλας 

& Ντιβιτζήδες (Θα ακολουθή-
σει παραδοσιακό ξεφάντωμα 
με ζωντανή μουσική)

20:00 Συναυλία από τη 
ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ

 
Κυριακή 01/01/2023

20:00 Συναυλία από τους 
ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ (ethnic rock 
& έντεχνο)

Δευτέρα 2/1 – Τρίτη 3/1
17:00-19:00 Βλέπω ταινί-

ες, μαθαίνω πως φτιάχνονται, 
γυρίζω τη δική μου με την 
καθοδήγηση της Δήμητρας 
Μαργαριτίδου

18:00 Xριστουγεννιάτικη 
μεταγλωττισμένη παιδική ται-
νία (Κ.Λ.Α.)
Γ.Π.
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Το πάρκο Χριστουγέννων μας καλεί 
σε δράσεις και συναυλίες 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ     
        
Οι δράσεις για μικρούς και μεγάλους 
συνεχίζονται καθημερινά στο πάρκο 
Εθνικής Ανεξαρτησίας που έχει φορέσει 
τα γιορτινά του. 



Η ΓΝΩΜΗ
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www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΧΘΩΩ15-9ΚΨ           
  Αλεξανδρούπολη, 28.12.2022

   Αρ. Πρωτ: 43274

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ             
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών                 
 Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,                  
 Προμηθειών & Αποθήκης   
 Λ. Δημοκρατίας 306 
 68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 Πληρ: Μαργαρίτα Κόκκορη, 
 Τηλ: 2551064231
 Mail: markok@alexpolis.gr  

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

Για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστι-
κά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς της σύμβα-
σης: εργασία και ανταλλακτικά μαζί), για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023, συνολικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 62.924,15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%), διάρκειας έως 31-12-2023 και με εξασφαλισμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό οικ. έτους 2023.

Αντικείμενο της σύμβασης  αποτελεί η συντήρηση και επισκευή των 
μηχανημάτων πρασίνου που διαθέτει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, απαραί-
τητη για την εύρυθμη λειτουργία των εργαλείων και λοιπών μηχανημάτων 

πρασίνου που χρησιμοποιούνται σε  γήπεδα και λοιπούς κοινόχρηστους 
χώρους  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ενώσεις οικονομικών φορέων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εν-
διαφερόμενοι προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι 
την 23η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:01μ.μ, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η 
αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 9.00 πμ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής, 
ποσού  800,00 €.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
2551064231).  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασί-
ας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμε-
ση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, από 
τη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 180638) και στην 
ιστοσελίδα  www.alexpolis.gr (πεδίο «Διακηρύξεις»).  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Ζαμπούκης

ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Πληροφορίες: ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2554350135
E-mail: eskerlet@0890.syzefxis.gov.gr          

      ΤΙΤΛΟΣ: “Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού                                                   

               στο δημοτικό φωτισμό Δήμου Σουφλίου”

   

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12396/28-12-2022

Ο Δήμος Σουφλίου  προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, 
με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρ-
θρο 87 του ν. 4412/2016 για την “Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού στο δημοτικό φωτισμό Δήμου Σουφλίου”.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ. και η διαδικασία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα διενεργηθεί 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ..

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Αναλυτικά  στοιχεία  και  προδιαγραφές  των προς  προμήθεια  ειδών και  υλικών  καθώς  και  οι  εργασίες 

ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμ-

βάσεων: (CPV) : 34993000-4, 34991000-0, 31518600-6 , 31531000-7, 31532800-2.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι 

ο Δήμος Σουφλίου.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.: 20.6662.01 με σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου των οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 
2029 & 2030, ως αναλυτικά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

σε ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

2022 20.6662.01 12.999,86 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

2023 20.6662.01 197.319,30 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

2024 20.6662.01 197.319,30 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2025 20.6662.01 197.319,30 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

2026 20.6662.01 197.319,30 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

2027 20.6662.01 197.319,30 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

2028 20.6662.01 197.319,30 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

2029 20.6662.01 197.319,30 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2030 20.6662.01 197.319,30 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

                     1.591.554,26  
€

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομι-
κών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις 
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας 
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Βασική προϋπόθεση συμμέτοχης όλων των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να ασκούν δρα-
στηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή ή/και εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού)  και 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – 
μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση ενώσεων οικονο-
μικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών. Επιπλέον η συμμετοχή στο διαγωνισμό 
προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους 
όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και 
έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά 
στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέ-
χοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εί-
κοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (25.670,23 ευρώ)), που αντιστοιχεί στο 2% 
του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον Φ.Π.Α..

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου: www.soyfl i.gr.

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
-Ο-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  

ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο αριθ. 3184/22.12.2022 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκαν οι προ-
κηρύξεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ για τις ανάγκες 
Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντι-

κείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Αλλεργιολογία».
ΑΔΑ: 6Ξ7Κ46ΨΖΥ1-349    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 31531
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Ρευματολογία».
ΑΔΑ: 66ΘΠ46ΨΖΥ1-ΤΚΟ   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 31532
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Τετάρτη 1 

Μαρτίου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιό-
τητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία 
αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες 
παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής:  Πανεπιστημι-
ούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (Δραγάνα), T.K. 68100, 
Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510 30928.

          Κομοτηνή  29/12/2022
Ο Πρύτανης

Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής



Η ΓΝΩΜΗ 
 30   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2022 ΑΠΟΨΕΙΣ  11

Η προσμονή του νέου χρόνου 
δημιουργούσε πάντα προσ-
δοκίες για ένα καλύτερο 
μέλλον. Τα ήθη και τα έθι-
μα διατηρούνται μέχρι τις 
ημέρες μας. Όσο για τα κά-

λαντα, η βασιλόπιτα και το «ποδαρικό», δι-
αφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

Πολύ σημαντικό για την καλοτυχία είναι το 
ποιος θα κάνει «ποδαρικό» στο σπίτι την πρώτη 
ημέρα του χρόνου.

Ένα ακόμη άλλο έθιμο σημαντικό είναι το 
«σπάσιμο του ροδιού» στην είσοδο του σπι-
τιού, αφού και από την αρχαιότητα ακόμη, θε-
ωρούνται σύμβολα ευημερίας, αφθονίας και 
γονιμότητας. Το ρόδι το έσπαζε πάντα ο σπιτο-
νοικοκύρης και στη συνέχεια έμπαινε στο σπίτι 
με το δεξί πόδι.

Φυσικά δεν γίνεται πρωτοχρονιάτικο τραπέζι 
χωρίς βασιλόπιτα.

Τα κάλαντα αποτελούσαν πάντα σταθερό 
σημείο αναφοράς κάθε Πρωτοχρονιάς, διαφο-
ρετικά σε κάθε περιοχή. Όσο για τα Θρακιώτικα 
κάλαντα έδιναν παλαιότερα κυρίαρχο ρόλο στο 
νοικοκύρη του σπιτιού: 

Αφέντη μου στην τάβλα σου χρυσή καντή-
λα καίει,

δίχως άλυσο κρέμεται δίχως το λάδι καίει,
κι’ αν βάλεις λάδι και κερί, φέγγεις την αφε-

ντιά σου,
κι’ αν βάλλεις περισσότερο, φέγγεις τον κό-

σμο όλο, 
κι’ από τα παραθύρια φέγγει η γειτονιά σου,
φέγγει και τις αρχόντισσες και τις αρχοντο-

πούλες, 
που κοσκινίζουν τα φλουριά
που δριμονίζουν τα’ άσπρα.
Κι’ εμείς τον αυγενίζουμε, Θεός να τον φυ-

λάει.
Τέλος, διαφορετικού ύφους είναι τα κάλαντα 

που ακούγονται σε ορεινές περιοχές της χώρας: 
Άγιε Βασίλη σαν ξέρεις γράμματα
πες μας την αλφαβήτα.
Και το ραβδί του ακούμπησε να πει την αλ-

φαβήτα.
Ξερό χλωρό ήταν το ραβδί
χλωρούς κλώνους πετάει
κι’ απάνω στα κλωνάρια του 

πέρδικες κελαηδούσαν.
Δεν ήσαν μόνο πέρδικες 
ήσαν και περιστέρια.
Κατέβηκε μια πέρδικα 
να βρέξει τα φτερά της
και βρέχει τον αφέντη της 
τον πολυχρονεμένο μας Βασίλη.

***
Ο καθένας μας μπορεί να έχει τις ιδέες του 

και να τις χρησιμοποιεί όπως νομίζει, αλλά όταν 
εκλέγεται μέλος του Κοινοβουλίου, οφείλει, σύμ-
φωνα με τον όρκο που δίνει, να σέβεται το λει-
τούργημά του, να είναι πιστός στο δημοκρατικό 
πολίτευμα, να υπακούει στο Σύνταγμα και 
στους νόμους και να μη χρησιμοποιεί 
την ασυλία που του παρέχεται για 
να… πλένει τον εαυτό του.

Τον Αράπη κι αν τον πλύνεις, 
το σαπούνι σου χαλάς... 

    
       ***

Ο κάθε άντρας έχει το δικό του 
«μέτρο» αναζήτησης μιας γυναί-
κας. Ο καθένας αναζητά την ιδα-
νική γυναίκα με το δικό του τρόπο. 
Άλλος τη θέλει σεξουαλική, άλλος 
τη θέλει αισθησιακή, άλλος τη θέ-
λει μελαχρινή κι’ άλλος ξανθιά. Άλλος πάλι τη 
θέλει να έχει τύπο κι’ ας μην είναι όμορφη. Άλ-
λος τη θέλει έξυπνη και δυναμική παρά να είναι 
μια κούκλα άψυχη.

Όσο για μένα, πώς προτιμώ τη γυναίκα; Προ-
τιμώ τη γυναίκα μου, που έχει καταφέρει να συ-
μπληρώνει τα κενά της ζωής μου. 

Όποιον και να ρωτήσεις, τη γυναίκα τη θέλει 
στα μέτρα τα δικά του. Άλλος τη θέλει να είναι 
ειλικρινής, αν και η απόλυτη ειλικρίνεια μπορεί 
να σκοτώσει μια σχέση, εντούτοις προτιμά την 
ειλικρίνεια από την ψεύτικη, γιατί ο έρωτας με 
ενέσεις ψευτιάς δε μπορεί να κρατήσει πολ-
λά χρόνια.

Μόνο μια ειλικρινής σχέση μπορεί να στε-
ριώσει σήμερα.

Για το πια είναι η ιδανικότερη γυναίκα, δε θα 
μπορέσω να σας την «παρουσιάσω», αφού στον 
κάθε άντρα το μέτρο αναζήτησης της ιδανικό-
τερης γυναίκας είναι διαφορετικό κι’ αναζητά ο 
καθένας με το δικό του τρόπο την πιο ιδανική 

γυναίκα της ζωής του.
Όσο για το ποιος είναι ο ιδανικότερος άντρας 

για τη γυναίκα, μ’ αυτό το θέμα θα ασχοληθώ 
μια άλλη φορά.

     
***

Κάθε πρόοδος έχει και τα θύματά της. Για 
να γίνω αντιληπτός, θα σας φέρω μερικά πα-
ραδείγματα… Το αυτοκίνητο είναι μια πρόοδος, 
που όμως είχε θύματα τους αμαξάδες. Το δί-
κτυο ύδρευσης έπληξε τους νερουλάδες. Επί 
των ημερών μας και στον τομέα που εργάζο-
μαι, η λεγόμενη φωτοσύνθεση αχρήστευσε τους 

τυπογράφους. 
Δυστυχώς σήμερα είμαστε θύματα 
της προόδου.

***
Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει 

σελίδα, να μπει στο δρόμο της 
ανάπτυξης, να μπει σε μια βιώσι-

μη τροχιά για να σταθεί στα πόδια 
της, να προστατεύσει τους οικονομικά 

ασθενέστερους πολίτες.
 Το ίδιο έργο το ζούμε εδώ 

και χρόνια. Διαπιστώνονται τα 
προβλήματα και η εκάστοτε κυ-
βέρνηση τα φορτώνει κατά κύριο 

λόγο στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δυστυχώς 
δεν παρουσιάζονται έργα και αρκούνται στην 
απλή καταγραφή των προηγούμενων λαθών. 
Υποσχέσεις και δεσμεύσεις, αλλά δεν είναι αρ-
κετές για να ξεθολώσουν το τοπίο.

Στη μάχη των διαπιστώσεων είμαστε πρώ-
τοι. Εμείς όμως οι πολίτες τί κάνουμε; Απολύτως 
τίποτα. Παραμένουμε θεατές, λες και δεν μας 
αφοράν, αλλά κάποιους άλλους. Παραμένουμε 
θεατές και όχι μέρος των προβλημάτων, διαπι-
στώνοντας απλά τα προβλήματα. «Έλα μωρέ, 
τόσα χρόνια τα ίδια συμβαίνουν»; Δεν τολμά 
κανείς να τα βάλει με το χάος.

Είναι θέματα που χρειάζονται διακομματική 
συνεργασία. Να χαράξουμε μία εθνική πολιτι-
κή διαπιστώσεων. Αρκεί να υπάρχει πολιτική 
βούληση…, ανεξαρτήτως του… χρώματος της 
εκάστοτε κυβέρνησης. 

 Η αλλαγή νοοτροπίας να μπει στην 
«ημερήσια διάταξη» στον καθένα μας και όλοι 
μαζί ως κοινωνία να μην παραμένουμε θεατές 

ή συνεργοί θεωρητικών διαπιστώσεων, που θα 
συνεχίσουν να περιγράφουν την καθημερινότη-
τά μας, ότι δεν αφορούν εμάς αλλά κάποιους 
άλλους. Πεδίο ευθύνης έχουμε κι εμείς… Να μη 
βαδίζουμε με παρωπίδες.

Οι περισσότεροι συμπολίτες μας απογοητευ-
μένοι, βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια δύσκολη 
οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα, θύ-
ματα ενός διαρκούς πολιτικού εμπαιγμού. Κι’ 
αν οι πολιτικοί αρκούνται στη μάχη των διαπι-
στώσεων, εμείς που έχουμε… διαπιστώσει την 
αδυναμία αυτή, τί κάνουμε για να την ανατρέ-
ψουμε; Απολύτως τίποτα. Να μη «χορταίνουμε» 
με την αντίδραση και την αγανάκτησή μας μόνο 
και να μη γινόμαστε ένα με τα προβλήματά μας. 
Όχι θεατές ή συνεργοί…

***
Σήμερα και ποιος δεν πολιτικολογεί…, ιδιαί-

τερα όμως εμείς οι Έλληνες που η πολιτικολογία 
θεωρείται προσόν για τον καθένα.

Οι συζητήσεις στα καφενεία ανεβάζουν και 
κατεβάζουν κυβερνήσεις.    

Η πολιτική όμως απαιτεί… ταλέντο. Όπως 
ένας ζωγράφος για να ζωγραφίσει χρειάζεται 
να έχει ταλέντο, ή ένας τραγουδιστής πρέπει να 
έχει καλή φωνή, έτσι και η πολιτικολογία, πρέ-
πει να έχει κανείς ταλέντο για να πολιτικολογεί.

Πολλοί μπερδεύουν, την πολιτική ή την κομ-
ματική τοποθέτησή τους με το χάρισμα της πο-
λιτικολογίας.

Βέβαια κανείς δεν είναι αλάθητος και δε λέω 
πως έχουμε την αξίωση να μη γίνονται σφάλμα-
τα, που άλλωστε είναι ανθρώπινα. Άλλο όμως 
σφάλμα κι’ άλλο όμως άγνοια…

Ο απλός πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να 
γνωρίζει τα πάντα, όχι όμως και να καταπιάνεται 
με θέματα που δεν τα γνωρίζει και να προσπα-
θεί να δίνει λύσεις με ανακρίβειες ή βλακείες… 
Αν κι’ εδώ που τα λέμε, όλοι οι άνθρωποι είναι 
υπεύθυνοι, επώνυμοι και ανώνυμοι.  

Ο αείμνηστος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κωνσταντίνος Καραμανλής κάποτε σε συνέντευ-
ξή του είπε: «Η Ελλάς μοιάζει με τρελοκομείο». 

Αυτό το «τρελοκομείο» όμως ποιος το έκτι-
σε; Ασφαλώς οι ίδιοι οι πολιτικοί μας, αυτοί που 
μας κυβερνούν και όχι εμείς οι απλοί πολίτες. 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα
Με αλάτι και πιπέρι

Σ ε έναν κόσμο όπου επικρατεί η άκρα-
τη κατανάλωση, η δημιουργία επί-
πλαστων αναγκών και η ικανοποί-
ηση και του τελευταίου 
ενστίκτου, το να είσαι 
vegan είναι πολύ πιο 

extreme από το να είσαι αριστερός. 
Θα έλεγα ότι είναι το ίδιο extreme 
με το να είσαι αναρχικός. Το να 
αγωνίζεται κανείς για έναν ιδανικά 
ισότιμο κόσμο ενάντια σε κάθε είδους 
διακρίσεις, όντας σε έναν κόσμο όπου 
κυριαρχεί η ανισότητα και οι ατομικές 
απολαύσεις, είναι πραγματικά μια πο-
λύ extreme συνθήκη με στρεσογόνα 
επίδραση στην κοινωνικότητα, την κα-
θημερινότητα και τον ψυχισμό του. 

Ωστόσο δεν χρειάζεται να είναι κανείς αριστερός 
για να είναι vegan. Δεν χρειάζεται να το κάνει για 
τους άλλους, μπορεί να το κάνει μόνο για τον εαυ-
τό του, για την προσωπική του υγεία. Δεν χρειάζε-
ται να συναισθάνεται τους υπόλοιπους ζωντανούς 
οργανισμούς που καταλήγουν στο πιάτο του, ούτε 
να νοιάζεται για την αειφορία του πλανήτη και το 
μέλλον των μελλοντικών γενεών. Αρκεί μόνο το εν-

διαφέρον του για τα επίπεδα της χοληστερίνης και 
την πιθανότητα εμφράγματος. Γιατί, σύμφωνα με 
τη διεθνή βιβλιογραφία, οι λόγοι για τους οποίους 

γίνεται κανείς vegan, αφορούν τόσο την περι-
βαλλοντική του ευαισθησία, όσο και την 

ατομική του υγεία. Κι όπως αναφέρει η 
καθηγήτρια του Πάντειου Πανεπιστή-
μιου, Αναστασία Ψειρίδου, στο άρθρο 
της ‘’Ο vegan τρόπος ζωής προωθεί 13 
από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυ-

ξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2015-
2030’’ στο vegantimes.gr, όπου κι αν στη-

ρίζεται η χορτοφαγική διατροφή, από 
όποια κριτήρια κι αν κατευθύνεται, το 
σίγουρο είναι ότι οδηγεί στον δρόμο 
της βιώσιμης ανάπτυξης, καλύπτοντας 
μάλιστα τους δεκατρείς από τους δε-

καεφτά στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που τέθη-
καν από τα Ηνωμένα Έθνη.

Μια παρόμοια υπόθεση, σε συνδυασμό με το πο-
λιτικό ιδεολογικό υπόβαθρο των ελλήνων καταναλω-
τών και ελληνίδων καταναλωτριών, αναμένεται να 
επιβεβαιώσει η διδακτορική έρευνα που πραγματο-
ποιώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπό την 
επίβλεψη της επίκουρης καθηγήτριας ΔΠΘ, Έλενας 

Ράπτου. Η έρευνά μας αφορά την ηθική κατανάλω-
ση τροφίμων και δύο από τα θέματα που εξετάζουμε 
είναι σε ποιο βαθμό η ηθική κατανάλωση σχετίζεται 
με τη χορτοφαγική διατροφή και την πολιτική ιδεο-
λογία των καταναλωτών. Το ερωτηματολόγιο της 
έρευνας είναι ακόμη ανοιχτό και είναι διαθέσιμο στον 
σύνδεσμο https://forms.gle/C6JPGfA7RBnfduRy8.

Αν λοιπόν δεν είστε ακόμη έτοιμες/οι για μια τό-
σο extreme στροφή στις διατροφικές σας συνήθει-
ες, όπως το να γίνετε vegan, 
συμπληρώνοντας το ερωτημα-
τολόγιο της έρευνας μπορείτε 
να διαπιστώσετε ότι υπάρχουν 
πολλά μικρότερα βήματα που 
μπορείτε να κάνετε στην κα-
τεύθυνση της βιώσιμης ανά-
πτυξης και να επιλέξετε αυτά 
που σας ταιριάζουν.

Αυτές τις μέρες, λίγο πριν 
‘’πάει ο παλιός ο χρόνος’’,  με 
το βλέμμα μας στραμμένο στο 
εορταστικό τραπέζι και τις δι-
ατροφικές μας επιλογές να 
ταλαντεύονται διλημματικά 
ανάμεσα στο γουρούνι και τη 

γαλοπούλα, μοιάζει να είναι το καταλληλότερο δι-
άστημα για να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας 
με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ανεξάρτητα από τις ιδεο-
λογικές μας αφετηρίες. 

Καλή χρονιά σε όλους και όλες και χρόνια πολλά, 
ηθικά και βιώσιμα!

Γιώργος Ρουμελιώτης
Υποψήφιος διδάκτωρ Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ
Μέλος ΚΕ ΜέΡΑ25

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

Σκέψεις
Χρόνια πολλά και βιώσιμα!
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας κουλός, ένας κουτσός και ένας τυφλός μα-

θαίνουν ότι κάποιος δέρνει τη γυναίκα του.

- "Μου ‘ρχεται να του δώσω μια γροθιά στα 

μούτρα," λέει ο κουλός.

- "Εγώ θέλω να του δώσω μια γερή κλωτσιά...." 

λέει ο κουτσός.

- "Εγώ αηδιάζω να βλέπω τέτοια πράγματα," 

λέει ο τυφλός."

* * * * * * 

Πρωί-πρωί ο Σήφης έκανε εξωτερικά μερεμέ-

τια στο σπίτι του, ανεβασμένος σε μια σκάλα. Περ-

νώντας ο Μανούσος για την στάνη, τον βλέπει και 

του λέει για να τον πειράξει:

- "Μωρέ Σήφη, εμένα δε με κόφτει μωρέ, που θα 

πέσεις απ’ τη σκάλα και θα σκοτωθείς. Μα θα σπάσει 

μωρέ η κεφαλή σου και θα γεμίσει ο τόπος άχερα."

Και ο ετοιμόλογος Σήφης από τη σκάλα:

- "Και `συ μωρέ Μανούσο, πρωί-πρωί το φαΐ 

σκέφτεσαι..."

* * * * * * 

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος 

θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.

 Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:

- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"

Κι ο δεύτερος:

- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα 

βήματα της!!"

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Αθλητικός σύλλογος της Στοκχόλμης.
3. UFΟ… αλά ελληνικά (αρχικά).
6. Παλιά ένοπλα τμήματα της υπαίθρου 
(αρχικά).
7. Επιφώνημα χορευτών.
8. Σχηματίζουν το "Ψ".
10. Δύο από τα… επτά.
11. Κιόλας, ήδη.
12. Έντγκαρ Άλαν…: Αμερικανός λογοτέ-
χνης.
13. Φυτό με τρυφερό βλαστό.
14. Πάλι… αρχαίων.
16. … Ματίς: Γάλλος ζωγράφος.
18. Συμπαγές (ξ.λ.).
20. Δείχνει… με αγένεια.
22. Γίνεται και επί κοντώ.
23. Απειλή στο σκάκι.
24. Νέα, νεαρή (ιδιωμ.).
25. Πανελλήνιος ο έρανός του (αρχικά).
26. Συνεχόμενα στον… πάγο.
27. Άραβας γενάρχης.
28. Αρχικά γνωστού φόρου.
29. Βάσκικη αυτονομιστική οργάνωση.
30. Επίμονη αναζήτηση (μτφ.).
31. Δεν έχει ταίρι αυτή.

-- Συστατικά --
• 6 φλ.τσ. αλεύρι
• 2 φλ.τσ. βούτυρο, φρέσκο
• 1 φλ.τσ. ζάχαρη άχνη
• 3 κ.σ. κονιάκ
• Λίγη βανίλια
• Αμύγδαλα, ασπρισμένα και ψιλοκομμένα
• Ζάχαρη άχνη, κοσκινισμένη

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, με ένα μίξερ χτυπάμε καλά το βούτυρο 

με τη ζάχαρη, ώσπου η ζύμη να γίνει αφράτη.
• Στη συνέχεια, ρίχνουμε κονιάκ, τη βανίλια 

και όσο αλεύρι χρειαστεί για να γίνει σφι-
χτή η ζύμη.

• Παίρνουμε μικρά κομματάκια ζύμης, τα ζυ-
μώνουμε ελαφρά και τα πλάθουμε.

• Έπειτα, τα βάζουμε σε ένα ταψί το οποίο 
έχουμε προηγουμένως βουτυρώσει λίγο, για 
να μην κολλήσουν.

• Τέλος, τα ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για 
20 λεπτά.

• Πριν καλά – καλά κρυώσουν, τα πασπαλίζου-
με με μπόλικη ζάχαρη άχνη.

• Καλή απόλαυση!!

--Συμβουλές--
• Πλάθουμε τους κουραμπιέδες μας σε ό,τι 

σχήμα θέλουμε (αστεράκια, μισοφέγγαρα ή 
στρογγυλούς).

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Οι πιο εύκολοι κουραμπιέδες

Κάθετα

1. Δείκτης του πλούτου μιας χώρας (αρχικά).

2. Πανσέδες, μενεξέδες.

3. Παιδική λεξούλα.

4. Άρθρο για ουδέτερα.

5. Η πρόθεση της… απολογίας.

6. Αρχικά επιμελητηρίου μας.

7. Πανέμορφο λιμανάκι της Θήρας.

9. … Τροπέ: γαλλικό θέρετρο.

11. Τα 'χει… όποιος δεν έχει μυαλό.

12. Παράγγελμα για… πυροβολισμούς.

14. Αρχιερέας των Ιουδαίων.

15. Δερματόπτερο έντομο.

17. Διαρρέει το Τιρόλο.

18. Είναι μόνο… μία.

19. Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας.

21. Τα καθαρίζουν… σε χάχα.

23. Αυτά παρέα με τα… μέα.

25. Εδώ, επάνω (ιδιωμ.).

26. Μωρού… βόλτα.

28. Λίγα… φράγκα.

29. Δίψηφο φωνήεν.
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Σημαντική ημέρα για την 
Τάμτα η οποία μετά από 23 ολό-
κληρα χρόνια παραμονής της 
στην Ελλάδα απέκτησε ελλη-
νική ταυτότητα. Η δημοφιλής 
pop τραγουδίστρια έκανε σχετι-
κή ανάρτηση στα social media, 
κρατώντας στα χέρια της τη νέα 
της ταυτότητα, χαμογελαστή και 
ευδιάθετη. Η Τάμτα, η οποία ήρ-
θε στην Ελλάδα ως μετανάστρια 
από τη Γεωργία, ανάρτησε ένα 
στόρι στον προσωπικό της λο-
γαριασμό στο Instagram, δεί-
χνοντας με χαρά την ελληνική 
ταυτότητα που κατάφερε να 
εκδώσει. «Μετά από 23 χρόνια 
επιτέλους… Μεγάλη χαρά και 
συγκίνηση» έγραψε χαρακτηρι-
στικά στη δημοσίευσή της.

Η Τάμτα έχει αναφερθεί σε 
αρκετές συνεντεύξεις της στα 
δύσκολα χρόνια στην Γεωργία 
αλλά και τα όσα αντιμετώπι-
σε ερχόμενη στην Ελλάδα, σε 
μια περίοδο γεμάτη οικονο-
μικές δυσκολίες για την οικο-
γένειά της

«Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα 
μέναμε σε ένα υπόγειο στους 
Αμπελόκηπους με δύο δωμά-

τια. Μέναμε εγώ, η μαμά μου 
και η κόρη μου. Η μαμά μου φι-
λοξενούσε πολλές κυρίες από 
τη Γεωργία που έπαιρναν ρεπό 

από τα σπίτια που δούλευαν», 
είχε εξομολογηθεί η Τάμτα για 
τα πρώτα δύσκολα χρόνια στην 
Ελλάδα.

Η Αλεξία Τράικο, η νικήτρια 
του φετινού GNTM έδω-

σε συνέντευξη και 
αναφέρθηκε με-
ταξύ άλλων, στην 
οικογένειά της. 
Το νεαρό μοντέ-
λο που κατάφε-
ρε να ξεχωρίσει 

ανάμεσα στις υπό-
λοιπες διαγωνιζόμε-

νες βρέθηκε καλεσμέ-
νη στο πλατό της εκπομπής 

«Breakfast@Star».
Αρχικά, αναφέρθηκε στον πα-

τέρα της, ο οποίος ζει στην Αμερι-

κή. «Γενικά, είμαστε λίγο χωρισμέ-
νοι μεταξύ μας με την οικογένειά 
μου. Ο μπαμπάς μου είναι στην 
Αμερική, έχει ξαναπαντρευτεί. 
Είχα πάντα τους φίλους μου δί-
πλα μου, ήταν εκεί και κάλυπταν 
όλο το κενό», είπε χαρακτηριστι-
κά, ενώ πρόσθεσε πως ο πατέρας 
της έβλεπε τον τελικό από την 
Αμερική και την κάλεσε αμέσως, 
στο τηλέφωνο, μόλις ανακοινώ-
θηκε το αποτέλεσμα.

Συμπλήρωσε επίσης, πως: 
«Ήταν πάντα εκεί δίπλα μου, να 
με συμβουλεύει. Ήταν πολύ συ-
γκινημένος, αν και δεν ήθελε να 

το δείχνει. Είναι αυτό το κλασσι-
κό, ότι οι άνδρες δεν κλαίνε. Αυτό 
που μου είχε λείψει πολύ παλιό-
τερα, είναι ότι δεν είχα ακούσει 
"μπράβο". Ήταν κομβική στιγμή 
για εμένα το GNTM, η νίκη είναι 
συμβολική».

Τέλος, αναφέρθηκε στη μη-
τέρα της. Όπως είπε, δεν έχουν 
καλές σχέσεις. «Δεν έχουμε τόσο 
καλές σχέσεις, δεν είμαστε καν 
κοντά, αλλά εντάξει. Γνωρίζω ότι 
μπορεί να είναι περήφανη για εμέ-
να, παρ' όλο που δεν έχουμε τό-
σο καλή σχέση», είπε κλείνοντας.

GNTM - Αλεξία Τράικο: «Ήταν κομβική στιγμή 
για εμένα, η νίκη είναι συμβολική»

Τα άκουσε και 
τα βαθμολόγησε η 
Επιτροπή Κοινού

Εφτά τραγούδια βαθμολόγησαν 
σήμερα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ 
τα 70 μέλη της Επιτροπής Κοινού, 
που για πρώτη φορά μετέχει με αυ-
τόν τον τρόπο στη διαδικασία επι-
λογής του τραγουδιού, το οποίο θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φε-
τινή Eurovision, που θα διεξαχθεί τον 
Μάιο στο Λίβερπουλ.

Οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια 
που άκουσε η Επιτροπή Κοινού είναι 
τα ακόλουθα:

Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου «We are 
Young»

Μελίσσα Μαντζούκη «Liar»
Bίκτωρ Βερνίκος «What they say»
Μόνικα «I’ m proud»

Leon of Athens «Somewhere to 
go»

Κλαυδία «Holy water»
Μαρία Μαραγκού-Αντωνία Καού-

ρη «Shout out»
Η ψηφοφορία έγινε στο Studio Ε 

της ΕΡΤ, που είχε διαμορφωθεί ειδικά 
για τη σημερινή ημέρα. Τα 7 τραγού-
δια βαθμολογήθηκαν, όπως ακριβώς 
και στην Eurovision, ενώ συμβολαιο-
γράφος επικύρωσε τις ψήφους των 
70 μελών πριν τοποθετηθούν στην 
κάλπη.

Υπενθυμίζεται ότι η τελική επιλογή 
της ΕΡΤ θα συνδιαμορφωθεί από τη 
σημερινή ψηφοφορία, που θα ανα-
δείξει τα επικρατέστερα τραγούδια, 

και από την αντίστοιχη της 7μελούς 
Επιτροπής της ΕΡΤ, με συντελεστή 
βαρύτητας 50,6% στην ψήφο της 
Επιτροπής Κοινού, έναντι 49,4% της 
ψήφου της Επιτροπής της ΕΡΤ.

Τα 70 μέλη της Επιτροπής Κοινού 
προέκυψαν με κριτήρια που είχαν 
προανακοινωθεί για την 
ηλικιακή αντιπροσώ-
πευση του κοινού 
ύστερα από κλή-
ρωση που έγι-
νε ανάμεσα στις 
2.982 συμμετο-
χές που δέχθηκε 
η ΕΡΤ στην πλατ-
φόρμα της.

Eurovision: Εφτά τραγούδια στην τελική ευθεία

Ένας πολύτεκνος αγρότης από 
την Ουγκάντα που έχει 102 παι-
διά και 568 εγγόνια από 12 συζύ-
γους, αποφάσισε να σταματήσει 
να μεγαλώνει την οικογένειά του.

 Ο 67χρονος Μούσα Χασά-
χια ζήτησε από τις συζύγους του 
να χρησιμοποιούν αντισύλληψη, 
ώστε να μπορούν να συντηρήσει 
τόσα στόματα.

Όπως είπε στη Sun: «Το εισό-
δημά μου γίνεται όλο και μικρό-
τερο με τα χρόνια λόγω του αυ-
ξανόμενου κόστους ζωής και η 
οικογένειά μου γίνεται όλο και 

μεγαλύτερη. Παντρευόμουν τη 
μία γυναίκα μετά την άλλη. Πώς 
μπορεί ένας άντρας να είναι ικα-
νοποιημένος με μία γυναίκα».

Ο Μούσα Χασάχια και η οι-
κογένειά του ζουν στη Λουσάκα 
της Ουγκάντα, όπου η πολυγαμία 
είναι νόμιμη.

Είπε ότι όλες οι γυναίκες του 
ζουν στο ίδιο σπίτι, ώστε να μπο-
ρεί να τις «παρακολουθεί», 
για να «μην κλεφτούν 
με άλλους άνδρες».

Η νεότερη σύ-
ζυγός του, η Ζου-

λάικα που είναι μητέρα 11 παι-
διών του, δήλωσε: «Δεν πρόκειται 
να κάνω άλλα παιδιά. Είδα την 
άσχημη οικονομική μας κατάστα-
ση και παίρνω το αντισυλληπτικό 
χάπι», σημείωσε.

 Περίπου το ένα τρίτο των παι-
διών είναι ηλικίας μεταξύ έξι και 
51 ετών και ζουν μαζί του στο 
αγρόκτημά του.

Μάλιστα, το μεγαλύτερο 
παιδί του είναι 21 χρό-

νια μεγαλύτερο από 
τη νεότερη σύζυ-
γό του!

Ο 67χρονος που έχει 102 παιδιά 
και 568 εγγόνια

Μετά από 23 χρόνια η Τάμτα απέκτησε
 ελληνική ταυτότητα 

Showbiz

Αυτό 
θα πει μεγάλη 

οικογένεια:… Δείτε 
την φωτογραφία 

«Με προσβάλλει η μουσική τραπ και νομίζω ότι προσβάλλει πολύ κόσμο της γενιάς μου, και όχι μόνο. 
Δυστυχώς, τα νέα παιδιά –και το μαθαίνω από φίλες μου καθηγήτριες σε σχολεία- ακούνε μόνο αυτό. 
Πρόκειται για την κατακρεούργηση της μουσικής αυτό το πράγμα που ακούνε. Είναι αίσχος οι στίχοι» 

Φωτεινή Βελεσιώτου, τραγουδίστρια, ερμηνευτρια

Η νικήτρια 
του διαγωνισμού 
μοντέλων μίλησε 

για τη νίκη της

Η 
δημοφιλής 

pop τραγουδίστρια 
μοιράστηκε τη χαρά της 

με ανάρτηση στο 
Instagram
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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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Έτσι θα διακοσμήσετε 
κάθε χώρο του σπιτιού 
σας χωρίς χρήματα!

Πρόβλημα: Έχετε χαμηλά ταβάνια
Λύση: Για να φαίνεται πως ο χώ-

ρος σας είναι ψηλοτάβανος δεν έχε-
τε παρά να κρεμάσετε τις κουρτίνες 
σας από πιο ψηλά. Κρεμάστε τις από 
πολύ ψηλά και αφήστε τις να ακου-
μπάνε μέχρι το πάτωμα.

Πρόβλημα: Δεν μπορείτε να κά-
νετε τρύπες στους τοίχους

Λύση: Αν μένετε σε σπίτι με ενοί-
κιο και δεν σας επιτρέπεται να κάνε-
τε τρύπες στους τοίχους απλά ακου-
μπήστε τον καθρέφτη σας ή το έργο 
τέχνης σας στο πάτωμα. Είναι μεγά-
λη τάση τελευταία και είναι πολλοί 
αυτοί που την έχουν υιοθετήσει. Γιατί 
όχι κι εσείς;

Πρόβλημα: Έχετε πολύ μικρή τρα-

πεζαρία
Λύση: Αν το τραπέζι της τραπεζα-

ρίας είναι πολύ μικρό βάλτε του ένα 
εντυπωσιακό και στιλάτο runner. Έτσι 
θα φεύγει η προσοχή από το μικρό 
του μέγεθος και θα πηγαίνει στην 
όμορφη διακόσμησή του.

Πρόβλημα: Δεν έχετε πολλά δια-
κοσμητικά στον χώρο σας

Λύση: Μια ωραία ιδέα είναι να 
βάλετε τα φρούτα που έχουν μεγάλη 
διάρκεια ζωής μέσα σε όμορφα βάζα 
ή μπολ. Διακοσμήστε με αυτά το σα-
λόνι και την κουζίνα σας. Τα πορτοκά-
λια, τα λεμόνια και τα λάιμ μπορούν 
να γίνουν όμορφα διακοσμητικά και 
να δώσουν χρώμα στο σαλόνι σας.

Πρόβλημα: Έχετε πολλά βιβλία 
και δεν ξέρετε πού να τα βάλετε ή 
πώς να τα διακοσμήσετε

Λύση: Απλά χρησιμοποιήστε τα 
βιβλία σας στη διακόσμηση του σπι-
τιού σας. Φτιάξτε με μερικά από αυτά 
όμορφα τραπεζάκια για το σαλόνι .
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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 
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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 09:00 - 15:00
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  -
ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη 12:00
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή -

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
Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 (έναντι Δημ. Βι-
βλιοθήκης) ✆2551029022

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

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

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Ανυσία

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, για σήμερα Παρασκευή με 
την Σελήνη στο δικό σου ζώδιο, θα έχεις 
σαφώς τονισμένη αυτοπεποίθηση, δυνα-
μικότητα και διάθεση για να κάνεις νέα 
ξεκινήματα! Αυτή η αλλαγή σου, υποκι-
νείται όχι μόνο από τις δικές σου επιθυ-
μίες, αλλά και από συγκυρίες, γεγονότα 
και ευκαιρίες που θα έρθουν σήμερα!.
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, για σήμερα Παρασκευή 
ετοιμάσου να ασχοληθείς με πιο σοβαρά 
και ουσιαστικά πράγματα, αφήνοντας πί-
σω ανούσιες, αλλά και προβληματικές, 
τοξικές καταστάσεις!       

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, ήρθε η ιδανική ημέρα, 
για να κοινωνικοποιηθείς, να αξιολογή-
σεις ορθά τις φιλίες σου και να οριοθετή-
σεις τις κοινωνικές σου συναναστροφές! 
Αυτή την Παρασκευή θα εκπληρώσεις τα 
μακροπρόθεσμα σχέδια και όνειρα σου!.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το ενδιαφέρον σου σήμερα Παρασκευή, 
αγαπητέ Καρκίνε, επικεντρώνεται σε θέ-
ματα που αφορούν την κοινωνική σου 
θέση και την καλή σου φήμη! Είσαι απο-
φασισμένος να αξιολογήσεις την μέχρι 
τώρα στάση σου στην κοινωνική ζωή και 
να βελτιώσεις ορισμένα κακώς κείμενα!  

ΛΕΩΝ
Είσαι αποφασισμένος σήμερα Παρα-
σκευή φίλε Λέοντα, να πεις ένα μεγάλο 
«Όχι», στα τετριμμένα της καθημερινό-
τητας και έχεις διάθεση για να διευρύ-
νεις τους ορίζοντες σου και να κάνεις 
καινούργια και διαφορετικά πράγματα 
σήμερα, ώστε απλά να περάσεις καλά!   

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, μέσω της τάσης σου για 
ενδοσκόπηση, θα έχεις τώρα την δυνα-
τότητα να ανακαλύψεις υποσυνείδητες 
πτυχές του εαυτού σου και της ψυχικής 
σου κατάστασης! Επιπλέον, θα έχεις την 
ευκαιρία, να αντιμετωπίσεις με επιτυ-
χία, έναν μέχρι τώρα κρυφό σου εχθρό 
ή αντίπαλο!

ΖΥΓΟΣ
Σήμερα Παρασκευή αγαπητέ Ζυγέ, εί-
ναι η ιδανική στιγμή να στρέψεις το εν-
διαφέρον σου στις διαπροσωπικές σου 
σχέσεις και επαφές και γενικά σε ό,τι με 
σχετίζεται με αυτές. Ευκαιρία να βελτιώ-
σεις τις σχέσεις σου, να συνεργαστείς με 
άλλους, να γνωρίσεις τον ίδιο σου τον 
εαυτό μέσα από αυτούς!   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, ήρθε η στιγμή, η καθημε-
ρινότητα σου να αποκτήσει πιο γρήγο-
ρους ρυθμούς, εξαιτίας των αυξημένων 
υποχρεώσεων που θα προκύψουν τώρα. 
Πρέπει λοιπόν, να σοβαρευτείς και να 
στρέψεις το ενδιαφέρον σου αποκλει-
στικά σε πρακτικά θέματα!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Για σήμερα Παρασκευή θα έχεις την ευ-
καιρία, φίλε Τοξότη, να αναπτύξεις με 
ποικίλους τρόπους, τις δημιουργικές πτυ-
χές της προσωπικότητας σου και να απο-
κτήσεις μια πιο χαρούμενη και παιχνιδιά-
ρικη, σχεδόν παιδική διάθεση!   

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, ήρθε η στιγμή για να κά-
νεις έναν απολογισμό των γεγονότων 
μέχρι τώρα, να ετοιμάσεις τις επόμενες 
κινήσεις σου, αλλά και να ετοιμαστείς, 
ώστε να αντιμετωπίσεις τις εξελίξεις στον 
σημαντικό και ευαίσθητο τομέα του σπι-
τιού και της οικογένειας!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Για σήμερα Παρασκευή αγαπητέ Υδρο-
χόε, η ανάγκη σου για επικοινωνία θα 
είναι σαφώς εντονότερη, αλλά και πιο 
ουσιαστική! Απολαμβάνεις με ποικίλους 
τρόπους επαφές και συζητήσεις, αλλά 
και κάποιες ευχάριστες συναντήσεις, ει-
δήσεις ή εξόδους!  

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, για σήμερα Παρασκευή θα 
ασχοληθείς με τα κεκτημένα σου και φυ-
σικά, με ό,τι έχει σημαντική αξία στην ζωή 
σου, είτε υλική, είτε συναισθηματική. Οι 
ευκαιρίες για να τα προστατέψεις και να 
έχεις θετικές εξελίξεις!

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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Οι υψηλές για την επο-
χή θερμοκρασίες θα είναι το 
κύριο χαρακτηριστικό του 
καιρού και για την Πρωτο-
χρονιά, με τους μετεωρολό-
γους να προσθέτουν  ότι με 
το νέο έτος υπάρχουν ενδεί-
ξεις εναρμόνισης του καιρού 
με την εποχή που διανύουμε.

Όπως σημειώνει χαρακτη-
ριστικά ο Κλέαρχος Μαρου-
σάκης «με υψηλές για την 
εποχή θερμοκρασίες γιορ-
τάσαμε τα φετινά Χριστού-
γεννα στη χώρα μας όπου 
ο καιρός θύμιζε περισσότε-
ρο Πάσχα παρά Χριστούγεν-
να. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στις περισσότερες περιοχές 
σημειώθηκαν θερμοκρασίες 
αρκετά πάνω από τα κανονι-
κά για την εποχή επίπεδα με 
τον υδράργυρο να “χτυπάει” 

20άρια προς τα δυτικά, κε-
ντρικά και νότια. Αν σε όλο 
αυτό το σκηνικό προσθέσου-
με ότι διανύουμε ημέρες που 
οι νύχτες βρίσκονται στο μέγι-
στο σε ότι αφορά τη διάρκειά 
τους αλλά και το ότι αυτές οι 
θερμοκρασίες καταγράφηκαν 
χωρίς την επίδραση κάποιου 
τοπικού φαινομένου όπως π.χ 
καταβάτες άνεμοι κτλ, κατα-
λαβαίνουμε νομίζω τη δυνα-
μική της θερμής αέριας μάζας 
η οποία να σημειώσουμε ότι 
ελάχιστα βρέθηκε πάνω από 
τη χώρα μας σε σχέση με τα 
νοτιότερα τμήματα της Ιτα-
λίας και την κεντρική Μεσό-
γειο όπου εστιάζεται ο κύριος 
όγκος της». 

Στο ίδιο μήκος κύματος και 
η εκτίμηση του Σάκη Αρνα-
ούτογλου για τον καιρό των 

επόμενων ημερών με τον 
μετεωρολόγο της ΕΡΤ να 
αναφέρει σε ανάρτησή του 
στο Facebook ότι «την φε-
τινή Πρωτοχρονιά θα πρό-
κειται ίσως για τη θερμότε-
ρη έναρξη ενός νέου έτους 
που έχει καταγραφεί ποτέ 
στη μετεο ιστορία της Ευρώ-
πης! Σύμφωνα και με τελευ-
ταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού 
Μοντέλου ECMWF αλλά και 
των υπολοιπων παγκόσμιων 
προγνωστικών μοντέλων, το 
σύνολο των χωρών της Ευ-
ρώπης βαδίζει τις επόμενες 
ημέρες σε μια νέα θερμή ει-
σβολή, η οποία και θα αποτε-
λειώσει σταδιακά την όποια 
εναπομείνασα χιονοκάλυψη 
ακόμα και κοντά στα 2000 
μέτρα στα περισσότερα χιο-
νοδρομικά της! Για τις περισ-
σότερες χώρες της γηραιάς 
ηπείρου θα πρόκειται λοιπόν, 
κατά πάσα πιθανότητα για τη 
θερμότερη έναρξη ενός νέου 
έτους που έχει καταγραφεί 
ποτέ στη μετεο ιστορία της!

Ο Σάκης Αρναούτογλου 
προσθέτει, όμως, ότι «μία 
αλλαγή στην όλη αυτή κα-
τάσταση και εναρμόνιση του 
καιρού με το ημερολόγιο “ψι-
θυρίζουν” κάποια μακροπρό-
θεσμα στοιχεία για το σύνολο 
της Ευρώπης συμπεριλαμβα-

νομένης και της χώρας μας 
για μετά τις 11-13 του Γε-
νάρη!!!»

Οι επιστήμονες 
προειδοποιούν για την 
κλιματική αλλαγή: «Η 
Ελλάδα θα υποφέρει…»

Τα ακραία φαινόμενα προ-
βληματίζουν τους ειδικούς, 
οι οποίοι τονίζουν ότι ο πλα-
νήτης εκδικείται αποτέλεσμα 
κυρίως της ανορθολογικής 
συμπεριφοράς του ανθρώ-
που. Μάλιστα κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου ότι οι 
συνέπειες της κλιματικής αλ-
λαγής θα είναι μεγάλες και θα 
τις υποστεί σε μεγάλο βαθμό 
και η Ελλάδα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν 
ότι εκτός από υψηλές θερμο-
κρασίες, η κλιματική αλλαγή 
θα φέρει και εξαφανίσει στο 
μέλλον περιοχές λόγω της 
ανόδου της στάθμης της θά-
λασσας. «Η Ελλάδα θα υπο-
φέρει από άλλες καταστάσεις 
οι οποίες έχουν να κάνουν με 
την κλιματική αλλαγή όπως η 
άνοδος της στάθμη της θά-
λασσας, εάν λιώσουν οι πάγοι 
της Γροιλανδίας. Αυτό θα έχει 
ως αποτέλεσμα πολλές περι-
οχές να εξαφανιστούν. Ειδι-
κά στη χώρα μας που έχει τε-
ράστιο μήκος ακτογραμμής» 

δήλωσε στην τηλεόραση του 
OPEN, ο διευθυντής ινστιτού-
του περιβάλλοντος, Μιχάλης 
Πετράκης.

Στην ίδια γραμμή και οι 
ωκεανογράφος Μιχάλης 
Βουσδούκας που τόνισε ότι 
«η Ελλάδα έχει πάνω από 
13.000 km ακτογραμμή του-

λάχιστον και το 30 με 40% 
από αυτές είναι αμμώδης. 
Μέχρι το τέλος του αιώνα, αν 
συνεχίσουμε τις εκπομπές του 
διοξειδίου του άνθρακα με το 
ρυθμό που κάνουμε αυτή τη 
στιγμή, η έρευνα μας δείχνει 
ότι μία στις 10 παραλίες θα 
εξαφανιστεί.
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Φιλόξενο, στο κέντρο της όμορφης Καβάλας, 
κοιτάει στον Νοτιά τον ήλιο και τη θάλασσα.

Το «ΝΕΦΕΛΗ», ένα ξενοδοχείο με ιστορία 35 
ετών, πρόσφατα ανακαινισμένο, είναι έτοιμο να 
σας υποδεχθεί για τις διακοπές ή τις επαγγελμα-
τικές δραστηριότητές σας.

Το ευγενικό και πρόθυμο προσωπικό θα φρο-
ντίσει για την ευχάριστη διαμονή σας στην  «Γα-
λάζια» πόλη μας.

Το ξενοδοχείο «ΝΕΦΕΛΗ» διαθέτει αίθουσες 
όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν εταιρικές 
συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις. 

Σαλόνι ή στο μπαρ μπορείτε να πάρετε το πρω-
ινό ή τον καφέ σας, ενώ στο εστιατόριο με κήπο, 
το γεύμα σας.

Από το Roof Garden μπορείτε απολαύσετε ένα 
κρύο ποτό, την πανοραμική θέα της πόλης και το 
απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και του ουρα-
νού, από τη Θάσο στο Άγιο Όρος

Ερυθρού Σταυρού 50

65403,  Καβάλα

Τηλ: 2510–227441–44
info@ nefeli.com.gr
web:  nefeli.com.gr

Σας καλωσορίζουμε στο Ξενοδοχείο μας !

Τα δωμάτια είναι εξοπλι-
σμένα με ό,τι είναι δυνατόν 
να κάνει την παραμονή σας 
ευχάριστη και άνετη, όπως 
αυτόνομος κλιματισμός, δο-
ρυφορική τηλεόραση, δωρε-
άν Internet, ψυγείο, σεσου-
άρ μαλλιών. 

Στην Καβάλα

Με υψηλές θερμοκρασίες θα κάνει 
ποδαρικό η νέα χρονιά

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΟΙΞΗ ΠΑΡΑ 
ΧΕΙΜΩΝΑ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για 
την κλιματική αλλαγή: «Η Ελλάδα θα 
υποφέρει…»
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