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«Προτεραιότητα η ακαδημαϊκή 
ολοκλήρωση και η εξωστρέφεια 

του ΔΠΘ» 

Οι στόχοι και προτεραιότητες του νέου Πρύτανη του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης Φώτη Μάρη, όπως παρουσιάστηκαν σε 

συνέντευξη στον Παρατηρητή Κομοτηνής. Συνεχίζει την προσπάθεια για 
ένα ενιαίο πανεπιστήμιο στην ΑΜΘ � 8

Έρχεται στη Θράκη ο 
πρωθυπουργός μέσα στο πρώτο 

15μερο του Γενάρη 

Μετά τη Ροδόπη, πιθανώς να επισκεφθεί και τον Έβρο. Για τις 14/1 
ορίστηκε ως ημερομηνία της τελετής έναρξης υλοποίησης της «Μο-

νάδας Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης» � 5

Μητρόπολη 
Αλεξανδρούπολης: 

Καταβολή 
επιδόματος Γ' τέκνου 

Από τη Δευτέρα 
για τους δικαιούχους

� 7

Καλεντάρι 2023: 
Αυτά είναι τα 

μεγαλύτερα αθλητικά 
γεγονότα της νέας 

χρονιάς!

Από Μουντομπάσκετ με την 
Εθνική Ελλάδας μέχρι Μουντι-

άλ γυναικών

� 16

Εντυπωσίασε στην Αθήνα το Εντυπωσίασε στην Αθήνα το 
Χορωδιακό Σύνολο Σαμοθράκης Χορωδιακό Σύνολο Σαμοθράκης 
«Αρμονίας Γένεσις» «Αρμονίας Γένεσις» 

Χειμερινές εκπτώσεις 2023 Χειμερινές εκπτώσεις 2023 
από την ερχόμενη Δευτέρα    από την ερχόμενη Δευτέρα    

«Fuel Pass ή Κάρτα Πολίτη για 
βενζίνη στη Βόρεια Ελλάδα»

Ζητούν οι πρατηριουχοι αφού κατά συρροή συνεχίζουν 
να επισκέπτονται οι πολίτες της Βόρειας Ελλάδας τα 
πρατήρια υγρών καυσίμων της Βουλγαρίας και της 

Βόρειας Μακεδονίας

� 6

Στην Αλεξανδρούπολη το 
πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα 

TAE KWON DO

� 9

�  7  7
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Αυξημένη η προσέλευση 
παιδιών στα 
Νοσοκομεία του Έβρου 

● Έξαρση στα κρούσματα γρίπης σε παιδιά καταγράφεται στα Νοσοκομεία Αλεξανδρού-
πολης και Διδυμοτείχου

● Η νοσηλεία τoυς είναι πολυήμερη μέχρι να κάνει τον κύκλο της η γρίπη. Τι δηλώνουν 
στην ΕΡΤ οι διοικητές τους κ.κ. Ρούφος, Καπετανίδης 

● Την ίδια στιγμή, προβληματίζει έντονα η έλλειψη βασικών φαρμάκων. ΣΦΕΕ: Πού πα-
ρατηρούνται προβλήματα διαθεσιμότητας φαρμάκων και πού οφείλονται

� 4
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∆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
1884
Ιδρύεται στο Λονδίνο η Φαβιανή 
Εταιρία (Fabian Society). Πρό-
κειται για ένα βρετανικό κίνημα 
διανοουμένων με σοσιαλιστικές 
αποχρώσεις, που θα ανοίξει το 
δρόμο για τη δημιουργία του Ερ-
γατικού Κόμματος.

1885
Επεισόδιο Νίκολσον. Όργανο της 
τάξης χειροδικεί εναντίον του 
βρετανού επιτετραμμένου στην 
Αθήνα, Άρθουρ Νίκολσον, και 
προκαλεί διπλωματικό επεισόδιο.

1887
Ο Παναγής Βαλλιάνος προσφέ-
ρει το ποσό των 2.500.000 δραχ-
μών για την ανέγερση της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης.

1930
Αρχίζει τη λειτουργία της η Αγρο-
τική Τράπεζα της Ελλάδας, με 
πρώτο διοικητή τον δικηγόρο και 
πολιτικό Κωνσταντίνο Γόντικα. 
Τον Ιούλιο του 2012 το υγιές 
κομμάτι της θα απορροφηθεί από 
την Τράπεζα Πειραιώς.

1960
Σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχη-
μα ο γάλλος συγγραφέας Αλμπέρ 
Καμί. «Στο ποδόσφαιρο χρωστάω 
όσα ξέρω για ηθική και καθήκον» 
έγραφε το 1957, χρονιά που τι-
μήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνί-
ας. Στα νεανικά του χρόνια στο 
Αλγέρι ασχολήθηκε ενεργά με το 
ποδόσφαιρο (έπαιζε τερματοφύ-
λακας), το οποίο αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει όταν αρρώστησε 
από φυματίωση.

1967
Οι Doors κυκλοφορούν το πρώ-
το άλμπουμ τους, που φέρει το 
όνομά τους. Περιέχει τις επιτυ-
χίες: «Break On Through (To the 
Other Side)», «Alabama Song», 
«Light My Fire» και «The End».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1985
Έφη Αχτσιόγλου, ελληνίδα δικη-
γόρος και πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ).)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1901
Νικόλαος Γύζης, έλληνας ζω-
γράφος, που ανήκε στη λεγόμε-
νη «Σχολή του Μονάχου». (Γεν. 
1/3/1842)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Ελπίδες συμφωνίας για το νέο χώρο του ΚΤΕΛ
4

IAN
2013

Σε νέα σύσκεψη στο τέλος του μήνα, θα γί-
νει νέα προσπάθεια, με ελπίδες για συγκερασμό 
των προτάσεων, για τη δημιουργία του σταθμού 
λεωφορείων του ΚΤΕΛ στην Αλεξανδρούπολη. 
Οι προτάσεις στις οποίες κατέληξαν όλοι μαζί οι 
εμπλεκόμενοι φορείς συζητήθηκαν σε σύσκεψη 
στην περιφερειακή ενότητα Έβρου, παρουσία 
μάλιστα της διοίκησης του ΚΤΕΛ, που εμφανί-
στηκε πρόθυμη να συζητήσει τις προτεινόμενες 
λύσεις, τονίζοντας ωστόσο πως το οικόπεδο που 
έχει εξασφαλίσει προς τη Χιλή είναι μία καλή 
και άμεση λύση. Συζητήθηκαν οι εναλλακτικές 
προτάσεις που κατατέθηκαν και οι οποίες θεω-
ρούνται συμβατές με τα χωροταξικά και κυκλο-
φοριακά δεδομένα της Αλεξανδρούπολης, μια 
και η κατασκευή του ΚΤΕΛ στο οικόπεδο της 
εταιρίας στο δρόμο προς τη Χιλή, όπως υποστή-
ριξε ο ∆ήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν 
είναι συμβατή με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέ-
διο που ισχύει σήμερα, αλλά και επί της ουσίας 
δεν ικανοποιεί το αρμόδιο όργανο για τη χωρο-
θέτησή του, που είναι το δημοτικό συμβούλιο

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:41
Δύση - 17:02
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“Τοπίο στην ομίχλη” επικρατούσε από χθες το πρωί στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» στην Αλεξανδρούπολη αφού 
η ορατότητα ήταν στα 100 μέτρα πράγμα απαγορευτικό για την προσγείωση πτήσεων σε αυτό.
Σύμφωνα με τον Αερολιμενάρχη Στέλιο Ζαντανίδη δεν πραγματοποιήθηκαν δυο πρωινές πτήσεις, η Sky Express 
δεν απογειώθηκε από την Αθήνα και η Aegean 140 δεν μπόρεσε να προσγειωθεί και επέστρεψε πίσω.

«Οι κίνδυνοι που αντιμετω-
πίζει το ΔΠΘ έρχονται συνή-
θως από έξω προς τα μέσα, 
είτε πρόκειται για την ενερ-
γειακή κρίση, ή για την μει-
ωμένη χρηματοδότηση στον 
τακτικό προϋπολογισμό»»

ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΠΘ 

Είπαν

Πρόκειται για ένα επισκέ-
ψιμο Μνημείο (για το Τέ-
μενος Βαγιαζήτ) όπου ο 
επισκέπτης ντόπιος η ξέ-
νος,  θα μπορεί να βλέπει 
την αρχιτεκτονική, τον ζω-
γραφικό του διάκοσμο, να 
πληροφορείται όλη την δι-
αδικασία αποκατάστασης 
του αλλά και την ευρύτερη 
ιστορία της περιοχής

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

Για πρώτη φορά ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης συνδιοργανώνει με την Ελ-
ληνική Ομοσπονδία TAE KWON DO 
και το Υπουργείο Παιδείας το πανελ-
λήνιο σχολικό πρωτάθλημα λυκείων 
TAE KWON DO.

Στις 27-29 Μαρτίου 2023 στο κλει-
στό γυμναστήριο "Μιχάλης Παρασκευ-
όπουλος" μια μεγάλη διοργάνωση όπου 
πάνω από 3.000 αθλητές, γονείς και 

συνοδοί θα βρίσκονται στην Αλεξαν-
δρούπολη για το σπουδαίο αθλητικό 
γεγονός. Οι συντονισμένες ενέργειες 
του αντιδημάρχου αθλητισμού Θεό-
δωρου Βουρδόλη δίνουν τη δυνατότη-
τα στα δικά μας παιδιά να αγωνιστούν 
στην πόλη τους και τους ευχόμαστε 
να διακριθούν, καθώς οι αγώνες αυτοί 
τους δίνουν μόρια για τις πανελλήνι-
ες εξετάσεις!

Reuters: Στις “φωτογραφίες της 
χρονιάς” ένας πελαργός από την Ξάνθη!

Τα… δίνει όλα ο Ερντογάν πριν τις 
εκλογές

Αυξήσεις μισθών και συντάξεων του 
Δημοσίου κατά 25% ανακοίνωσε ο πρό-
εδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν , με φόντο την μείωση του πληθωρι-
σμού αλλά και τις εκλογές που θα γίνουν 
στη χώρα μέσα στο 2023. Μιλώντας στη 
διάρκεια τελετής στην Άγκυρα, ο Ερντο-
γάν δήλωσε πως η κυβέρνηση θεωρεί 
ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος έφθασε τον 
Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδο των 

τελευταίων 24 ετών, θα μειωθεί περαι-
τέρω το 2023.

Ελεύθερη είσοδος για…
Χωρίς καταβολή αντιτίμου θα μπορούν 

να επισκέπτονται μουσεία και αρχαιολογι-
κούς χώρους εν ενεργεία και συνταξιούχοι 
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας, Δευτε-
ροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Αυτό προκύπτει από την Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση της υπουργού Πολιτισμού 

Μια φωτογραφία από την Ξάνθη 
περιλαμβάνεται στις “φωτογραφίες της 
χρονιάς”, στον κόσμο, όπως τις κατέ-
ταξε το μεγάλο ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Reuters.

Πρόκειται για τη φωτογρα-
φία του Ξανθιώτη φωτορε-
πόρτερ του Reuters Γιάννη 
Κούρτογλου, με ένα πελαργό o 
οποίος στέκεται σε ένα φανο-
στάτη, το σούρουπο με φόντο 
το φεγγάρι . Ο γνωστός φωτο-
γράφος ήταν σε διακοπές στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του, όταν 
κατέγραψε την εικόνα στη δι-
ασταύρωση του Πετροχωρίου 
για την Εγνατία Οδό.

Το Reuters επέλεξε τις 49 
πιο σημαντικές εικόνες της 
χρονιάς από τον πλανήτη, στην 
κατηγορία “animals” και της 
δημοσίευσε την Παρασκευή, 
μέσα στις οποίες βρίσκεται και 

η φωτογραφία του Γιάννη Κούρτογλου
Φωτογραφία: Reuters/Yiannis 
Kourtoglou

και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και του 
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θε-
όδωρου Σκυλακάκη. Στην περίπτωση των 
αναπληρωτών και των ωρομισθίων καθη-
γητών, η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθε-
ρης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν 
το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

Σε απόγνωση τα χιονοδρομικά 
κέντρα…   

Καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν 
σε αφύσικα υψηλά επίπεδα και θυμίζουν 
περισσότερο άνοιξη και λιγότερο χειμώ-
να, τα χιονοδρομικά κέντρα σε όλη την 
Ευρώπη βρίσκονται σε απόγνωση. Κα-

νονικά θα έπρεπε να ήταν γεμάτα από 
κόσμο καθώς η περίοδος των χειμερινών 
διακοπών για τους Ευρωπαίους έχει ξεκι-
νήσει. Ωστόσο στην καλύτερη περίπτωση 
το χιόνι είναι ελάχιστο. 

Το ίδιο και στην Ελλάδα που η έλλειψη 
του χιονιού στα χιονοδρομικά κέντρα είναι 
επίσης πρωτοφανής για την εποχή.  Είναι 
απολύτως σίγουρο πως κάποια στιγμή το 
χιόνι θα έρθει ωστόσο η χειμερινή τουρι-
στική περίοδος θα είναι τόσο μικρή που 
δεν θα φτάνει στα χιονοδρομικά κέντρα 
και τις επιχειρήσεις να βγάλουν τα έξοδα 
τους. (Φβ Ομορφα Ταξίδια)

Γ.Π.

Στην Αλεξανδρούπολη το πανελλήνιο 
σχολικό πρωτάθλημα TAE KWON DO
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Αρκετά περιστατικά γρίπης 
σε παιδιά εμφανίζονται το τε-
λευταίο 15μερο στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης, κάτι που φαίνεται 
και από τις περιπτώσεις  νο-
σηλείας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ Ορε-
στιάδας, στην Παιδιατρική κλι-
νική του ΠΓΝΑ  σύμφωνα με 
τον διοικητή του Βαγγέλη Ρού-
φο  υπάρχει μεγάλη προσέ-

λευση παιδιών με συμπτώματα 
γρίπης ενώ σήμερα νοσηλεύ-
ονται 18 με 19 παιδιά, ενώ 
υπάρχουν και αλλά δυο ύπο-
πτα περιστατικά Covid.

Η νοσηλεία των παιδιών εί-
ναι πολυήμερη μέχρι να κάνει 
τον κύκλο της η γρίπη αλλά και 
η ταλαιπωρία των ιδίων όπως  
και των συνοδών τους.

«Δυστυχώς δεν έχουμε τε-

λειώσει είτε με τον κορονο-
ϊό είτε με την γρίπη» δηλώνει 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο κ Ρού-
φος. «Η χρονιά που διανύσαμε 
ήταν δύσκολη το ζήσαμε και 
οι υγειονομικοί ακόμη περισ-
σότερο».

Όσο για τα περιστατικά  
Covid, 15 άτομα νοσηλεύο-
νται σε απλές κλίνες και 1 στη 
ΜΕΘ.

Θεωρείται απαραίτητο 

όπως είπε να παίρνουμε μέ-
τρα ασφαλείας μετα και την 
χαλάρωση των γιορτών ώστε 
να προστατευθούμε από πιθα-
νές μολύνσεις.

Μεγάλη είναι και η προσέ-
λευση παιδιών με συμπτώμα-
τα γρίπης και άλλων ιώσεων 
στο Νοσοκομείο Διδυμοτεί-
χου. Σήμερα στην Παιδιατρι-
κή κλινική νοσηλεύονται 5 στα 

8 περιστατικά νούμερο σοβαρό 
για τα δεδομένα του Νοσοκο-
μείου τονίζει ο κ Καπετανίδης. 
Μεγάλη είναι η προσέλευση 
νοούνταν και στα επείγοντα 
περιστατικά του Νοσοκομείου 
όπως τονίζει ο διευθυντής της 
Παθολογικής κλινικής Ευάγγε-
λος Βουδούρης.

Η επιστροφή των 
ανεβολίαστων

Η επιστροφή των εμβο-
λιασμένων στο ΠΓΝΑ και το 
ΓΝΔ επετεύχθη. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που υπάρχουν 32 
με 35 εργαζόμενοι,  εκ των 
οποίων 8 γιατροί, στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο επι 
συνόλου 1400, επέστρεψαν 
στις θέσεις τους ενώ κάποιοι 
είχαν επιστρέψει νωρίτερα λό-
γω νοσησης.

Στο Νοσοκομείο Διδυμο-
τείχου 8 άτομα που ήταν σε 
αναστολή  επέστρεψαν στις 
θέσεις τους και προσαρμόζο-

νται στη νέα κατάσταση όπως 
αναφέρει ο διοικητής του Χρή-
στος Καπετανιδης. Αναφορι-
κά με τα Κέντρα Υγείας και τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν μέ-
χρι στιγμής. Στο Κέντρο Υγείας 
Δικαίων επέστρεψε μια νοση-
λεύτρια και στο Κέντρο Υγεί-

ας Σουφλιου 3 εργαζόμενοι 1 
γιατρός 1 νοσηλεύτρια και 1 
διοικητικός υπάλληλος.

Αύξηση νοσηλειών παιδιών 
στα Νοσοκομεία του Έβρου 

ΕΞΑΡΣΗ ΣΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΓΡΙΠΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ   

Τι δηλώνουν στην ΕΡΤ οι διοικητές 
τους κ.κ. Ρούφος, Καπετανίδης 

Σοβαρές ελλείψεις παρουσιάζουν 
εδώ και καιρό ευρείας χρήσης 

αντιβιοτικά, αντιβηχικά και 
αντιφλεγμονώδη με το υπουργείο 

Υγείας να φέρνει δέσμη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος

«Δυστυχώς δεν έχουμε τελειώ-
σει είτε με τον κορονοϊό είτε με 
την γρίπη. Η χρονιά που διανύ-
σαμε ήταν δύσκολη το ζήσαμε 
και οι υγειονομικοί ακόμη πε-
ρισσότερο».

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΟΥΦΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΓΝΑ

Δεν καταγράφονται ελλείψεις φαρ-
μάκων στα Νοσοκομεία ή στα φαρμα-
κεία του ΕΟΠΥΥ, πλην ελάχιστων εξαι-
ρέσεων. Το πρόβλημα των ελλείψεων 
παρατηρείται στα ιδιωτικά φαρμακεία 
και αφορά κυρίως φάρμακα με δρα-
στικές ουσίες όπως παρακεταμόλη, 
αμοξυκιλλίνη και κάποια πνευμονο-
λογικά εισπνεόμενα φάρμακα, αναφέ-
ρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλά-
δος (ΣΦΕΕ).

«Τα προβλήματα διαθεσιμότητας 
φαρμάκων που έχουν εμφανιστεί στη 
χώρα μας είναι πολύ μικρότερης κλί-
μακας από ότι σε άλλες χώρες της Ε.Ε 

και το φαινόμενο είναι παγκόσμιο ενώ 
οφείλεται σε έλλειψη πρώτων υλών και 
υλικών συσκευασίας σε συνδυασμό με 
την, ιδιαίτερα έντονη εφέτος, εποχική 
αύξηση των λοιμώξεων», σύμφωνα με 
την ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ το πρόβλημα 
αναμένεται να διορθωθεί σταδιακά μέσα 
στους επόμενους μήνες ενώ συνιστάται 
η χρήση άλλων υποκατάστατων φαρμά-
κων που είναι ευρέως διαθέσιμα, πάντα 
με την καθοδήγηση του θεράποντος ια-
τρού ή και του φαρμακοποιού. Θα πρέ-
πει ακόμη να αποφεύγεται η δημιουργία 
αποθεμάτων από τους καταναλωτές, 
αφού εντείνει τα προβλήματα.

Προσθέτει ότι με την εφαρμοζόμενη 
απαγόρευση των εξαγωγών σε περίπου 
260 φάρμακα, διαφαίνονται ήδη σημά-
δια βελτίωσης, ενώ αναμένεται αυτή 
να είναι ακόμη πιο σημαντική σε αυτά 
τα ελλειπτικά προϊόντα στο προσεχές 
χρονικό διάστημα. “Δεν θα πρέπει να 
διαφεύγει από την προσοχή μας ότι το 
φαινόμενο των παράλληλων εξαγωγών 

(επανεξαγωγή εισαχθέντων στη χώρα 
φαρμάκων σε άλλες χώρες της Ευρώ-
πης, όχι από τις φαρμακευτικές επιχει-
ρήσεις, αλλά από κύκλους της αλυσίδας 
εμπορίας φαρμάκου, λόγω διαφοράς τι-
μής) οφείλεται στο γεγονός ότι στη χώ-
ρα μας έχουμε από τα πιο φτηνά φάρ-
μακα της Ευρώπης”.

Σε σημερινή συνάντηση με τον 
Υπουργό Υγείας έγινε επίσης αναφο-
ρά στο γεγονός ότι πάνω από 1300 
φάρμακα βρίσκονται -σε ασυμφωνία 
με την ισχύουσα νομοθεσία- κάτω από 
την χαμηλότερη τιμή της Ευρωζώνης, 
με αποτέλεσμα να είναι προβληματική 
η διάθεση τους και εάν αποσυρθούν 

θα αντικατασταθούν με άλλα πολύ πιο 
ακριβά, αναφέρει ο ΣΦΕΕ.

«Εκφράστηκε η πρόθεση το ζήτημα 
αυτό να εξεταστεί, ώστε να διατηρηθούν 
τα φάρμακα αυτά στην Ελληνική αγορά 
μέσω στοχευμένης οικονομικής στήριξης 
που θα μπορούσαν να στηρίξουν την 
παραγωγή απαραίτητων καθιερωμένων 
φαρμάκων από την Ελληνική Φαρμακο-
βιομηχανία, αποφεύγοντας έτσι τις πα-
νάκριβες εισαγωγές μέσω ΙΦΕΤ, αλλά 
και βελτιώνοντας τη θέση της δικής μας 
βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή αγορά».

Η Ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία 
αναγνωρίζει την σημαντικότητα της 
επιστροφής της παραγωγής των φαρ-
μάκων, αλλά και πρώτων υλών στην 
Ευρώπη, έχει εστιάσει στη μείωση της 
εξάρτησης από Ινδία και Κίνα και παίρ-
νει τα απαραίτητα μέτρα να πραγμα-
τοποιηθεί αυτή η στρατηγική, η οποία 
βέβαια θέλει χρόνο και επενδύσεις και 
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αναφέ-
ρει ο ΣΦΕΕ.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΣΦΕΕ: Πού παρατηρούνται προβλήματα 
διαθεσιμότητας φαρμάκων και πού οφείλονται
«Λύση θα δοθεί σταδιακά 
τους επόμενους μήνες 
ενώ συνιστάται η χρήση 
άλλων υποκατάστατων 
φαρμάκων» 

Σύμφωνα με την τελευταία λίστα του ΕΟΦ 
σχετικά με τα ελλειπτικά φάρμακα, μεταξύ 
αυτών βλέπουμε πως λόγω αυξημένης ζή-
τησης η καθυστερημένης παράδοσης από το 
εξωτερικό υπάρχει έλλειψη σε:

- Αντιφλεγμονώδες με βάση τη δραστική 
ουσία φλουτικαζόνη.

- Aντιβιοτικό που ανήκει στις κεφαλοσπο-
ρίνες δεύτερης γενιάς.

- Δύο πασίγνωστα αντιβιοτικά με βάση 
την αμοξυκιλλίνη.

- Ένα ακόμη πασίγνωστο αντιβιοτικό με 
βάση τη δραστική κεφακλόρη (κεφαλοσπο-
ρίνη επίσης).

- Αντιϋπερτασικό με βάση τη δραστική 
ουσία κιναπρίλη.

- Φάρμακο για την ημικρανία με βάση τη 

δραστική εργοταμίνη.
Τα παραπάνω είναι μερικές ενδεικτικές 

περιπτώσεις, ενώ συνολικά όπως εκπρόσω-
ποι των φαρμακοποιών αναφέρουν 400 και 
πλέον σημαντικά σκευάσματα σε έλλειψη.

Μεταξύ αυτών που δεν έχουν δηλωθεί 
από τις αντίστοιχες φαρμακευτικές εταιρεί-
ες στον ΕΟΦ περιλαμβάνονται:

- Το νούμερο 1 αναλγητικό με βάση τη 
δραστική ουσία παρακεταμόλη.

- Αναλγητικό αντίστοιχο με το προηγούμε-
νο στην κατηγορία των ”cold & fl u”.

- Αποσυμφορητικό ρινικό σκεύασμα με βά-
ση τις ουσίες δεξαμεθαζόνη και τραμαζολίνη.

- Φάρμακο για το καρδιαγγειακό σύστημα 
με βάση τη δραστική καρβεδιλόλη.

- Πασίγνωστο οπιοειδές αναλγητικό».

Τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη
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Τη Ροδόπη σχεδιάζει να επι-
σκεφθεί ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στις 13 
Ιανουαρίου, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες που επικαλείται η 
εφημερίδα Χρόνος της Κομοτη-
νής. Το πρόγραμμα της επίσκε-
ψης δεν έχει ακόμη καταρτιστεί 
πλήρως, ωστόσο εκτιμάται ότι η 
περιοδεία του πρωθυπουργού 
στη Θράκη θα είναι τουλάχι-
στον διήμερη και θα περιλαμ-
βάνει επαφές και στον Έβρο, 
αναφέρει το “reportal”.

Πάντως, στις 14 Ιανουαρίου 
έχει προγραμματιστεί η Τελετή 
Έναρξης της Υλοποίησης της 

Επένδυσης «Μονάδα Ηλεκτρο-
παραγωγής Αλεξανδρούπολης» 
από τη σύμπραξη των 3 Ελλη-
νικών Ομίλων Ενέργειας : ΔΕΗ, 
ΔΕΠΑ, COPELOUZOS GROUP.

Ασφαλείς πληροφορίες του 
“R” αναφέρουν ότι το πρωθυ-
πουργικό επιτελείο σχεδιάζει 
παρουσία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στο εν λόγω event, 
ωστόσο μένει να οριστικοποι-
ηθεί το σχετικό πρόγραμμα και 
να “κλειδώσει” η επίσκεψη.

Θυμίζουμε ότι όπως είχε 
γράψει η «Γ», η 14η Ιανουα-
ρίου ως ημερομηνία της τελε-
τής έναρξης υλοποίησης της 

«Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής 
Αλεξανδρούπολης». Η επένδυ-
ση, ύψους 350-400 εκ. ευρώ, 
προχωρά με τη σύμπραξη της 
ΔΕΗ, που θα συμμετέχει με πο-
σοστό 51%, της ΔΕΠΑ, που θα 
συμμετέχει με 29% και του Ομί-
λου Κοπελούζου, που συμμετέ-
χει στο σχήμα με 20%.

Η νέα μονάδα ηλεκτρο-
παραγωγής με φυσικό αέριο 
θα κατασκευαστεί κοντά στην 
πλωτή μονάδα παραλαβής, 
αποθήκευσης και αεριοποίη-
σης Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου Αλεξανδρούπολης, που 
έχει σχεδιάσει η Gastrade, ανα-
φέρει η ΕΡΤ Ορεστιάδας.

Η άδεια για την κατασκευή 
της νέας μονάδας ηλεκτροπα-
ραγωγής στην Αλεξανδρούπο-
λη είχε χορηγηθεί από τη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 
την άνοιξη του 2019. Η κατα-
σκευή της θα ξεκινήσει στις αρ-
χές του νέου έτους και υπολο-
γίζεται ότι θα είναι έτοιμη στα 
τέλη του 2025.

Έρχεται στη Θράκη ο πρωθυπουργός 
μέσα στο πρώτο 15μερο του Γενάρη 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΝΑ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΟ      

Θυμίζουμε ότι η 14η Ιανουαρίου 
ορίστηκε ως ημερομηνία της τελετής 
έναρξης υλοποίησης της «Μονάδας 
Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης»

Καταψηφίστηκε στην τελευταία 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου Διδυμοτείχου, της περασμένης 
Τετάρτης (28/12), η κυκλοφοριακή 
μελέτη της πόλης, παρότι το θέμα 
αποσύρθηκε δύο φορές το προ-
ηγούμενο διάστημα, προκειμένου 
να δοθεί χρόνος για την αναζή-
τηση συναίνεσης και ομοφωνίας. 
Η συζήτηση του θέματος έγινε σε 
πάρα πολύ υψηλούς τόνους, με πο-
λύ έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ 
συμβούλων και με διακοπή 25 λε-
πτών για να επέλθει ηρεμία στην 
αίθουσα, πριν την ψηφοφορία. 

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι δύο 
αντικρουόμενες απόψεις που δια-
τυπώθηκαν, ήταν, από τη μία, αυτή 
της παράταξης του δημάρχου, Ρω-
μύλου Χατζηγιάννογλου, που πρό-
τεινε η μελέτη, συνοδευόμενη από 
τις παρατηρήσεις για τροποποιή-
σεις να «περάσει» από το δημοτικό 

συμβούλιο και να αποσταλεί στην 
Αποκεντρωμένη προς έγκριση, ώστε 
να ξεκαθαριστεί από τις αρμόδιες 
ελεγκτικές υπηρεσίες ποιες από τις 
ζητούμενες αλλαγές είναι σύννο-
μες και μπορούν να ενσωματωθούν 
από τον μελετητή στο τελικό σχέ-
διο, και από την άλλη, ήταν η θέση 
των παρατάξεων μειοψηφίας, που 
ζητούσαν πρώτα να αποτυπωθούν 
οι παρατηρήσεις για τροποποίηση 
στη μελέτη και μετά αυτή να απο-
σταλεί προς έγκριση στην Αποκε-
ντρωμένη. «Η μελέτη, ως έχει, είναι 
καταστροφική για την πόλη και τον 
εμπορικό κόσμο...», υποστήριξαν οι 
κ. κ. Τοκαμάνης και Πατσουρίδης. 
«Χωρίς τη μελέτη χάνουμε το open 
mall, ένα έργο ύψους 2 εκ. ευρώ», 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρ-
χος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζη-
γιάννογλου. 

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου παρότι το θέμα αποσύρθηκε δύο φορές 
για να βρεθεί συναίνεση  Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την 

απολογία του ο 36χρονος, ο οποί-
ος συνελήφθη στη Δράμα μετά από 
ένταλμα για βιασμό και απόπειρα βι-
ασμού δύο ανήλικων αγοριών.

Η κατηγορία του βιασμού αφορά 
τον 15χρονο γιό της συντρόφου του 
36χρονου, ενώ αυτή της απόπειρας 
βιασμού 16χρονο φίλο του πρώτου 
παιδιού. O 36χρονος συνελήφθη στις 
30 Δεκεμβρίου και σήμερα οδηγήθη-
κε στον ανακριτή.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει 

γνωστά, την προηγούμενη εβδομάδα 
ο 36χρονος είχε απασχολήσει τις αρ-
χές έπειτα από καταγγελία για από-
πειρα βιασμού ενός 15χρονου, που 
ήταν φίλος του θύματος. Το περι-
στατικό συνέβη το βράδυ των Χρι-
στουγέννων, όταν το παιδί πέρασε τη 
νύχτα στο σπίτι του φίλου του. Κατά 
τη διάρκεια της βραδιάς κι ενώ κοι-
μόταν, ο συλληφθείς επιχείρησε να 
τον κακοποιήσει σεξουαλικά. Ο ανή-
λικος κατάφερε να ξεφύγει και στη 
συνέχεια ενημέρωσε τη μητέρα του 

με την υπόθεση να περνά στα χέρια 
της αστυνομίας.
efsyn.gr

Δράμα: Προφυλακιστέος ο 36χρονος για 
βιασμό και απόπειρα βιασμού ανηλίκων

Η κατηγορία του βιασμού αφορά τον 15χρονο γιό 
της συντρόφου του 36χρονου

Καταψηφίστηκε η 
κυκλοφοριακή μελέτη 
του Διδυμοτείχου

Πέπλος πυκνής ομίχλης καλύπτει 
τις τελευταίες ημέρες τον νομό Έβρου 
σχεδόν στο σύνολό του. Η κατάσταση 
είναι πιο σοβαρή στο βόρειο τμήμα του 
νομού, αλλά το φαινόμενο δεν λείπει 
ούτε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, το πρωί της 3ης Ιανου-
αρίου η πρωινή πτήση της Aegean δεν 
κατάφερε να προσγειωθεί λόγω της 
πυκνής ομίχλης. Το αεροπλάνο επρό-
κειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο 

“Δημόκριτος” στις 07.30, όμως αυ-
τό δεν κατέστη εφικτό και επέστρεψε 
στην Αθήνα. Για τον ίδιο λόγο τροπο-
ποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα και 
των πτήσεων της Sky Express.

Παράλληλα, δύσκολη είναι η κί-
νηση και σε όλο το μήκος του οδι-
κού δικτύου του Έβρου και γι’ αυτό οι 
οδηγοί πρέπει να έχουν την προσοχή 
τους τεταμένη.

Σοβαρά προβλήματα από την 
ομίχλη σε όλο τον Έβρο
Χαμηλή η ορατότητα σε 
πολλά σημεία του νομού, 
δεν πραγματοποιήθηκαν 
δύο πτήσεις
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Κατά συρροή συνεχίζουν να 
επισκέπτονται οι πολίτες της 
Βόρειας Ελλάδας τα πρατήρια 
υγρών καυσίμων της Βουλγα-
ρίας και της Βόρεια Μακεδο-
νίας, προκειμένου να γεμίσουν 
τα ρεζερβουάρ τους, όπως επι-
σήμανε στην ΕΡΤ1 ο Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πρατηριούχων Εμπόρων Καυ-
σίμων, Θέμης Κιουρτζής.

Οι επισκέψεις στις γειτονι-

κές χώρες είναι κάτι που εξα-
κολουθεί να προβληματίζει τον 
κλάδο των βενζινοπωλών, οι 
οποίοι βλέπουν τα έσοδά τους 
να είναι μειωμένα. Στο πλαίσιο 
αυτό, όπως ανέφερε ο κ. Θέ-
μης Κιουρτζής, έχει ήδη προ-
ταθεί στο Υπουργείο Οικονο-
μικών να εφαρμοστεί, έστω 
δοκιμαστικά, το Fuel Pass ή 
Κάρτα Πολίτη, έτσι ώστε οι Έλ-
ληνες καταναλωτές που ζουν 

δίπλα σε χώρες με φθηνό καύ-
σιμο να επωφελούνται από χα-
μηλότερες τιμές.

Με αυτό τον τρόπο, ο κ. Κι-
ουρτζής ευελπιστεί ότι θα με-
τριαστούν σε θεαματικό βαθμό 
οι «εξορμήσεις» των Ελλήνων 

πολιτών σε γειτονικές χώρες 
και θα ενισχυθούν τα έσοδα 
των πρατηριούχων της χώρας 
μας. Παράλληλα, όπως εξήγη-
σε, η υιοθέτηση της εν λόγω 
πρωτοβουλίας δεν θα έπληττε 
τα οικονομικά της χώρας. Ειδι-

κότερα, ανέφερε ότι «ζητήσα-
με να γίνει αυτό δοκιμαστικά 
έστω και σε μια πόλη προκει-
μένου να καταλάβει η πολιτεία 
ότι το επιπλέον έσοδο που θα 
έχει από την αύξηση των πω-
λήσεων θα είναι αρκετά μεγα-

λύτερο από το προβλεπόμε-
νο και πως θα ισοσκελίσει τη 
μείωση των εσόδων από τον 
αυξημένο Ειδικό Φόρο Κατα-
νάλωσης.

Δηλαδή οι αυξημένες πω-
λήσεις θα φέρουν εξισορρόπη-
ση στα έσοδα από τη μείωση 
του Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης. Εξάλλου τι ζητήσαμε; Να 
εφαρμοστεί αυτό δοκιμαστικά, 
έστω ας γίνει αυτό πρώτα στη 
Κομοτηνή, να γίνει μια άσκηση 
και θα δουν ότι θα υπάρχουν 
καλά αποτελέσματα». Τιμές 
των καυσίμων στην Ελλάδα 
και στις γειτονικές χώρες

Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία για τις 26 Δεκεμβρί-
ου του 2022, η τιμή της αμό-
λυβδης βενζίνης στην Ελλάδα 
ήταν στα 1,827 ευρώ/λίτρο, 
όταν στη Βόρεια Μακεδονία 
και τη Βουλγαρία ανερχόταν 
στα 1,251 και 1,285 ευρώ/λί-
τρο αντίστοιχα. Όσον αφορά 
στο diesel, η τιμή του στην Ελ-
λάδα ήταν 1,791 ευρώ/λίτρο, 
όταν στη Βόρεια Μακεδονία 
και τη Βουλγαρία δεν ξεπερ-
νούσε τα 1,30 και 1,521 ευρώ/
λίτρο αντίστοιχα.

«Fuel Pass ή Κάρτα Πολίτη για 
βενζίνη στη Βόρεια Ελλάδα»

ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ «ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ» ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ 
ΧΩΡΕΣ       

Κατά συρροή συνεχίζουν να 
επισκέπτονται οι πολίτες της Βόρειας 
Ελλάδας τα πρατήρια υγρών καυσίμων 
της Βουλγαρίας και της Βόρειας 
Μακεδονίας 

Οι σχετικά χαμηλότερες τι-
μές του πετρελαίου θέρμαν-
σης έναντι των υπολοίπων 
πηγών ενέργειας για θέρμαν-
ση είχαν ως αποτέλεσμα την 
υψηλότερη κατανάλωση του 
καυσίμου. Οι πωλήσεις του 
πετρελαίου ανέβηκαν κατά 
6% με χιλιάδες καταναλωτές 
να σπεύδουν για την προμή-
θεια ποσοτήτων λίγο πριν την 
εκπνοή της περιόδου ισχύος 
των υψηλών ποσών κρατικής 
επιδότησης και των εκπτώσε-
ων των διυλιστηρίων.

Ως γνωστό το υπουργείο 
Οικονομικών ανακοίνωσε το 
ψαλίδισμα της επιδότησης 
του πετρελαίου θέρμανσης 
κατά 0,10 ευρώ ανά λίτρο με 
αποτέλεσμα η ενίσχυση στην 
αντλία να είναι από την 1η 
Ιανουαρίου 0,15 έναντι 0,25 
ευρώ ανά λίτρο.

Επιπλέον, και σύμφωνα με 
πληροφορίες, τα διυλιστήρια 
της Helleniq Energy δεν θα 
συνεχίσουν τη νέα χρονιά 
την έκπτωση 0,0375 ευρώ 
ανά λίτρο προς τις εταιρείες 
εμπορίας.

Έτσι συνολικά αναμένο-
νται αυξήσεις της τάξης των 
0,14 ευρώ ανά λίτρο να επι-

βαρύνουν σταδιακά στις τε-
λικές τιμές του πετρελαίου 
θέρμανσης. Πάντως, η αύξη-
ση των πωλήσεων του πετρε-
λαίου κίνησης και θέρμανσης 
κράτησε με θετικό πρόση-
μο το σύνολο της αγοράς 
των υγρών καυσίμων για το 
2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
εταιρειών εμπορίας πετρελαι-
οειδών η χρονιά που πέρα-
σε έκλεισε με οριακή άνοδο 

2% στις πωλήσεις των υγρών 
καυσίμων. Οι βενζίνες υποχώ-
ρησαν κατά 2% έναντι του 
2021 με τη μεγαλύτερη πτώ-
ση να καταγράφεται το τε-
λευταίο εξάμηνο του 2022.

Η αγορά κρατήθηκε όρθια 
χάρη στην άνοδο της κατανά-
λωσης του ντίζελ κίνησης και 
του πετρελαίου θέρμανσης, 
αναφέρουν πηγές της αγο-
ράς. Η αυξητική πορεία του 
τουρισμού είχε ως αποτέλε-
σμα την άνοδο της ζήτησης 
του πετρελαίου κίνησης κατά 
περίπου 3,5% με 4%. Η αύ-
ξηση σχετίζεται και με τους 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας 
κατά τη χρονιά που έφυγε.
news247.gr

Οριακά κατά 2% ανέβηκαν το 2022 
οι πωλήσεις των εταιρειών εμπορίας 
πετρελαιοειδών. Αναμένονται αυξήσεις της 
τάξης των 0,14 ευρώ ανά λίτρο το 2023

Οι τροχονομικοί έλεγχοι 
συνεχίστηκαν και την τελευ-
ταία εβδομάδα του έτους σε 
όλη την ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα το διάστημα 
από 25 έως 31 Δεκεμβρίου 
2022, διενεργήθηκαν 89.271 
τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών 
και οχημάτων και βεβαιώθη-
καν 17.753 παραβάσεις.

Πιο αναλυτικά, παραβάσεις 
βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια, 
ως ακολούθως:
• 2.348 στην Αττική,
• 2.310 στη Θεσσαλία,
• 2.168 στη Θεσσαλονίκη,
• 1.789 στην Κεντρική Μακε-
δονία,
• 1.581 στην Ήπειρο,
• 1.456 στην Κρήτη,
• 1.392 στη Δυτική Ελλάδα,
• 1.272 στη Στερεά Ελλάδα,
• 1.183 στην Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη,
• 902 στην Πελοπόννησο,
• 442 στο Νότιο Αιγαίο,
• 414 στη Δυτική Μακεδονία,
• 373 στο Βόρειο Αιγαίο και
• 358 στα Ιόνια Νησιά.
Ειδικότερα, οι παραβάσεις, που 
βεβαιώθηκαν αφορούν:
• 6.478 για παράνομη στάθ-
μευση,
• 4.220 για υπερβολική ταχύ-
τητα,
• 710 για οδήγηση χωρίς άδεια 

ικανότητας οδήγησης,
• 563 για οδήγηση σε κατά-
σταση μέθης,
• 512 για μη χρήση ζώνης 
ασφαλείας,
• 314 για μη χρήση προστατευ-
τικού κράνους,
• 295 για Κ.Τ.Ε.Ο.,
• 209 ανασφάλιστα οχήματα,
• 186 για παραβίαση σηματο-
δότη,
• 124 για χρήση κινητού τη-
λεφώνου,
• 115 για αντικανονικούς ελιγ-
μούς,
• 114 για κίνηση στο αντίθετο 
ρεύμα κυκλοφορίας,
• 100 για θορύβους,
• 80 για αντικανονικό προσπέ-
ρασμα,

• 76 μη τήρηση απόστασης 
ασφαλείας,
• 74 για φθαρμένα ελαστικά,
• 67 για αντίθετη κίνηση σε μο-
νόδρομο,
• 48 για μη χρήση παιδικών κα-
θισμάτων,
• 31 για υπέρβαρο φορτίο,
• 24 για παραβίαση σήματος 
τροχονόμου,
• 21 για παραβίαση προτεραι-
ότητας,
• 19 για καυσαέρια,
• 18 για αντικανονική χρήση 
φώτων,
• 17 μη κίνηση σε δεξιό άκρο 
οδού,
• 14 για απόσπαση προσοχής 
οδηγού,
• 14 για κίνηση στην αριστε-
ρή λωρίδα,
• 2 για έλλειψη ζώνης ασφα-
λείας,
• 1 για παραβίαση προτεραι-
ότητας πεζών σε διάβαση και
• 3.307 λοιπές παραβάσεις.

1.183 παραβάσεις του 
ΚΟΚ στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη
Την τελευταία εβδομάδα του 2023. 
Οι 563 αφορούσαν οδήγηση υπό την 
επίδραση οινοπνεύματος 

Ποδαρικό με ανατιμήσεις 
στο πετρέλαιο θέρμανσης 
κάνει το 2023
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Οι χειμερινές εκπτώσεις 
2023 ξεκινούν τη Δευτέρα, 
9 Ιανουαρίου, και θα διαρκέ-
σουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 
2023. Στην περίοδο των χειμε-
ρινών εκπτώσεων περιλαμβά-
νεται μία Κυριακή με ανοιχτά 
μαγαζιά που φέτος είναι στις 
15 Ιανουαρίου.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος 
(ΣΕΛΠΕ) εξέδωσε ανακοίνωση 
με την έναρξη και τη διάρκεια 
των χειμερινών εκπτώσεων.

Η ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ:
«Ενημερώνουμε το αγορα-

στικό κοινό ότι από 9 Ιανουα-
ρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 
θα πραγματοποιηθούν πανελ-
λαδικά οι χειμερινές εκπτώ-
σεις.

Την πρώτη Κυριακή των εκ-
πτώσεων δηλαδή στις 15 Ια-
νουαρίου τα εμπορικά κατα-

στήματα θα είναι ανοικτά σε 
όλη την επικράτεια από 11 π.μ. 
έως 8 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια των χει-
μερινών εκπτώσεων οι λια-
νεμπορικές επιχειρήσεις θα 
προσφέρουν μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων σε πολύ χαμηλές 
τιμές, με άψογη εξυπηρέτηση 
και σεβασμό στο καταναλω-
τικό κοινό.

Πληροφορούμε επίσης το 
καταναλωτικό κοινό ότι οι 
εταιρίες -μέλη μας έχουν λά-
βει όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την πιστή τήρηση όλων των 
υγειονομικών κανόνων».

Οδηγός για τις χειμερινές 
εκπτώσεις:

Η Ένωση Εργαζομένων Κα-
ταναλωτών Ελλάδος εξέδωσε 
έναν χρήσιμο οδηγό με τους 5 
κανόνες, τους οποίους θα πρέ-
πει να γνωρίζουν οι κατανα-

λωτές για τις εκπτώσεις:
- Να κάνουν έρευνα αγοράς 

και να ελέγχουν όχι μόνο την 
τιμή (αρχική και νέα) αλλά και 
την ποιότητα των προϊόντων. 
Επίσης, να αναζητούν στο δια-
δίκτυο την τιμή του προϊόντος 
που πρόκειται να επιλέξουν, 
βάσει κωδικού ή αριθμού μο-
ντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι 
ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει 
είναι η πιο συμφέρουσα.

- Να οριοθετήσουν τις ανά-
γκες τους και να προγραμματί-
σουν με λίστα τις αγορές που 
πρόκειται να κάνουν, οι οποίες 
θα συμβαδίζουν με τον προ-
σωπικό ή οικογενειακό τους 
προϋπολογισμό, αποφεύγο-
ντας αλόγιστες δαπάνες.

- Να ενημερωθούν για τις 
λεπτομέρειες και τους όρους 
της συναλλαγής τους όταν 
αγοράζουν προϊόντα με δό-

σεις. Ιδίως για αγορές με πι-
στωτική κάρτα, να είναι πάντα 
ενημερωμένοι για τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της συ-
γκεκριμένης αγοράς.

- Τα προϊόντα θα πρέπει να 
φέρουν την αρχική τιμή και την 
τιμή προσφοράς (όχι το ποσο-
στό έκπτωσης). Προσοχή! Στις 
προσφορές συχνά αναγράφε-
ται ότι δεν γίνονται αλλαγές, 
γι’ αυτό εάν μετανιώσουν, δεν 

έχουν τη δυνατότητα αλλαγής.
- Να ζητούν πάντα την από-

δειξη για τα προϊόντα που 
έχουν αγοράσει. Σε περίπτω-
ση που το προϊόν είναι ελατ-
τωματικό και θελήσουν να το 
επιστρέψουν ή να το αλλά-
ξουν, η επίδειξη της απόδειξης 
είναι απαραίτητη.

Οι 5 Κυριακές του 2023 με 
ανοιχτά καταστήματα:

- 15 Ιανουαρίου 2023 – Αυ-
τή είναι η πρώτη Κυριακή των 
χειμερινών εκπτώσεων

- 09 Απριλίου 2023 – Κυ-
ριακή των Βαΐων

- 16 Ιουλίου 2023 – Η πρώ-
τη Κυριακή των θερινών εκ-
πτώσεων

- 24 Δεκεμβρίου 2023 – Η 
τελευταία μέρα πριν τα Χρι-
στούγεννα

- 31 Δεκεμβρίου 2023 – Η 
τελευταία μέρα πριν την Πρω-
τοχρονιά.

Mετά την κατάργηση των 
ενδιάμεσων εκπτώσεων οι εκ-
πτωτικές περίοδοι είναι:

- Χειμερινέ ς εκπτώ σεις, από  
τη δεύ τερη Δευτέ ρα του Ια-
νουαρί ου μέ χρι το τέ λος του 
Φεβρουαρί ου

- Θερινέ ς εκπτώ σεις, από  τη 
δεύ τερη Δευτέ ρα του Ιουλί ου 
μέ χρι το τέ λος του Αυγού στου

Χειμερινές εκπτώσεις 2023 
από την ερχόμενη Δευτέρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΠΕ)   

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό 
των Θεοφανείων εχουν προγραμματι-
στεί στην Δημοτική Ενότητα Τυχερού 
με επίκεντρο τη Λίμνη/. Συγκεκριμένα: 

Ορίζεται σημαιοστολισμός Λίμνης 
Τυχερού από την 8η πρωινή ώρα της 
5ης μέχρι της 6ης Ιανουαρίου 2023 με 
μέριμνα της Δημοτικής Ενότητας Τυ-
χερού.

Ορίζεται Φωταγώγηση των Δημο-
σίων, Δημοτικών και Κοινοτικών Κα-
ταστημάτων, καθώς και των καταστη-
μάτων των ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κατά 
τις βραδινές ώρες της 5ης και 6ης Ια-

νουαρίου 2023, λαμβάνοντας μέριμνα 
για την εξοικονόμηση ενέργειας στο 
πλαίσιο και της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕ-
Α/68315/502/01.07.2022(ΦΕΚ 3424 
Β’) Κ.Υ.Α. , όπως ισχύει.

6 Ιανουάριου 2023
Στις ενορίες Αγίου Ιωάννου Προ-

δρόμου Τυχερού και Αγίου Νεκταρί-
ου Τυχερού

Ώρα 7:00 : Λειτουργία Θεοφανίων
Ώρα 10.00: Μεγάλος Αγιασμός Θε-

οφανίων
Ώρα 11:00:Τελετή Αγιασμού των 

υδάτων και ρίψη του Τίμιου Σταύρου 
στην Λίμνη Τυχερού 

- Στη συνέχεια στο χώρο της Λίμνης 
θα υπάρχει μπουφές από τους τοπικούς 
Συλλόγους και μουσική. 

Το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων 

Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρου-
πόλεως ανακοινώνει ότι από την 
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 αρχίζει 
η καταβολή του Επιδόματος Τρίτου 
Τέκνου. Σύμφωνα με σχετική απόφα-
ση της αρμόδιας Επιτροπής Επιδό-
ματος Τρίτου Τέκνου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος ο τρόπος της καταβολής 
των χρημάτων είναι πλέον ο εξής:

α) Ο/Η δικαιούχος με την ταυτό-
τητά του, υποχρεούται να προσέλθει 
και να υπογράψει την κατάσταση.

β) Θα πραγματοποιείται εντός της 
ημέρας μέσω internet banking η κα-
τάθεση των χρημάτων στο λογαρια-
σμό που έχει δηλώσει ο κάθε δικαι-
ούχος στην Ιερά Μητρόπολη.

Η προσέλευση των δικαιούχων 
στο Ανθίμειο Εκκλησιαστικό Κέντρο 
(Πλαταιών και Αμφιπόλεως, παρα-
πλεύρως του Ι. Ναού Αγίας Κυρια-
κής) θα πραγματοποιείται  σύμφωνα 
με το πρώτο γράμμα του επιθέτου 
τους και με συγκεκριμένο ωράριο για 
κάθε ημέρα, ως ακολούθως:

• Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 
από Α έως και Ε το πρωί από 9.00’-
13.00’.

• Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 από Ζ 
έως και Κ το πρωί από 9.00’-13.00’.

• Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 
από Λ έως και Ο το πρωί από 9.00’-
13.00’.

• Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 
από Π έως και Τ το πρωί από 9.00’-
13.00’.

• Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 
από Φ έως και Ω το πρωί από 9.00’-
13.00’.

Οι δικαιούχοι που δυσκολεύονται 
με το ανωτέρω πρόγραμμα, ανεξαρ-
τήτως του αρχικού γράμματος του 
επωνύμου τους, μπορούν να προ-
σέρχονται και:

• το απόγευμα της Πέμπτης 12 Ια-
νουαρίου 2023, από 18.00’-20.30’,

• το απόγευμα της Παρασκευής 13 

Ιανουαρίου 2023, από 18.00’-21.00’.
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να 

είναι συνεπείς στις παραπάνω ημε-
ρομηνίες και ώρες, ώστε να τηρη-
θεί αυστηρά το Πρόγραμμα και να 
ολοκληρωθεί ομαλά και εγκαίρως 
η διαδικασία. Βασικός στόχος είναι 
αποφυγή του συνωστισμού στο χώ-
ρο των γραφείων της Μητροπόλεως 
αλλά, κυρίως, η καλύτερη δυνατή δι-
απεραίωση του νέου τρόπου κατα-
βολής των χρημάτων. 
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης: 
Καταβολή επιδόματος Γ' τέκνου

Από τη Δευτέρα για τους 
δικαιούχους 

Εορτασμός Θεοφανείων 
στο Τυχερό 
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Δύο είναι οι κύριες κατευ-
θύνσεις, της ακαδημαϊκής ολο-
κλήρωσης και της εξωστρέφει-
ας, που θα ακολουθήσει η νέα 
διοίκηση του ΔΠΘ, που αναμέ-
νεται να αναλάβει τη διοίκηση 
του Πανεπιστημίου τις πρώτες 
μέρες του 2023 με Πρύτανη 
τον κ. Φώτη Μάρη. Ο κ. Μά-
ρης μίλησε στο «Ράδιο Παρα-
τηρητής 94fm» για το θέμα της 
επέκτασης του Πανεπιστημίου 
στην ΑΜΘ και της ίδρυσης νέ-
ων τμημάτων που περιλαμβά-
νει το σχέδιο της νέας διοίκη-
σης του ΔΠΘ, τις επικείμενες 
συνεργασίες με ξένα πανεπι-
στήμια αλλά και την ίδρυση 
αγγλόφωνων προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών προγραμ-
μάτων.

Επέκταση σε Καβάλα-
Δράμα και νέα τμήματα 

Η πρότασή του, τόνισε, συν-
διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε 
μέσα από συζητήσεις με την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, και έγι-
νε όσο το δυνατόν πληρέστε-
ρη, εξού και υποβλήθηκε στο 
τελευταίο στάδιο της διαδικα-
σίας για την εκλογή πρύτανη. 
Η κίνηση της νέας διοίκησης, 

σημείωσε, πρέπει να είναι σε 
δύο κατευθύνσεις, με την πρώ-
τη να αφορά την ακαδημαϊκή 
ολοκλήρωση του Πανεπιστη-
μίου, που περιλαμβάνει τα νέα 
τμήματα που έχει αιτηθεί, και 
την ενσωμάτωση των τμημά-
των του ΔΙΠΑΕ που βρίσκονται 
στις πόλεις της Καβάλας και 
της Δράμας, ώστε να μιλάμε 
για ένα νέο αδιαίρετο πανεπι-
στήμιο στην Περιφέρεια ΑΜΘ. 

«Από αυτό έχει να κερδίσει 
και το πανεπιστήμιο, και η πε-
ριοχή» σημείωσε, γιατί θεω-
ρούν πως όπως όταν έγινε ο 
σχεδιασμός για το ΔΙΠΑΕ, έτσι 
και σήμερα, δεν υποστηρίζει 
ούτε τα ιδρύματα της περιο-
χής, ούτε την ίδια, για αυτό και 
θα πρέπει το Πανεπιστήμιο να 
γίνει Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. 

Άλλωστε το ΔΠΘ ήδη ξεκί-
νησε να δραστηριοποιείται σε 
Καβάλα και Δράμα, μέσω των 
γραφείων του Europe Direct 
ΑΜΘ και άλλων εμβληματικών 
δράσεων, μιας και ερευνητικά 
του έργα έχουν να κάνουν με 
εταιρείες που εδρεύουν αυ-
τοί. «Από αυτή τη σύνθεση φι-
λοδοξούμε να αξιοποιήσου-

με δυνάμεις, να αναδειχθούν 
καινούριες προτάσεις, και να 
ισχυροποιηθούμε συνολικά» 
τόνισε, και ενώ γνωρίζει πως 
είναι δύσκολο, θεωρεί όμως 
σκόπιμο και αναγκαίο να τεθεί 
στο Δημόσιο διάλογο και συ-
ζητώντας με τα αρμόδια όργα-
να, να προχωρήσουν στα επό-
μενα βήματα. 

Συνεργασίες με πανεπιστή-

μια σε Ευρώπη και Αμερική 

Το δεύτερο σκέλος έχει να 
κάνει με την εξωστρέφεια και 
την Διεθνοποίηση του Πανε-
πιστημίου, που έχει να κάνει 
με συγκεκριμένα πεδία. Κατ’ 
αρχήν θέλουν να υποστηρί-
ξουν το Αγγλόφωνο προπτυχι-
ακό πρόγραμμα των Κλασικών 
σπουδών, ενώ τους ενδιαφέ-
ρει και η ανάπτυξη των Αγγλό-
φωνων μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων, που θα ξεκινήσουν 

τους επόμενους μήνες.
Παράλληλα θα διερευνη-

θούν οι δυνατότητες δημιουρ-
γίας επιπλέον αγγλόφωνων 
προγραμμάτων, σε πεδία που 
θα αποφασίσει το Ίδρυμα. Πέ-
ρα των προγραμμάτων, το πα-
νεπιστήμιο προχωρά ήδη στην 
συμμετοχή του σε μια ομάδα 
εννέα πανεπιστημίων, με κύριο 
χαρακτηριστικό την περιφερει-
ακότητα, για την αξιοποίηση 
του θεσμού του ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου, με την πρό-
ταση με επικεφαλής το πανε-
πιστήμιο του Limerick της Ιρ-
λανδίας να υποβάλλεται στις 
αρχές του 2023. 

«Με αυτό τον τρόπο φιλο-
δοξούμε να μπούμε στο κομ-
μάτι του Ευρωπαϊκού πανεπι-
στημίου, παίρνοντας και την 
αντίστοιχη χρηματοδότηση» 
ανέφερε, και πιστεύει πως εί-
τε το 2023 είτε στο 2024. Πα-

ράλληλα προωθούν την συ-
νεργασία και με πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ, με την πρώτη συ-
νεργασία να έχει ήδη εγκριθεί 
από την Σύγκλητο, και θα ακο-
λουθήσουν και άλλες. Υπάρ-
χει έντονο ενδιαφέρον που θα 
ξεκινήσει με μικρότερες δρά-
σεις που θα αποφασίσουν τα 
Τμήματα, και θα εξελιχθεί στη 
συνέχεια. 

Τέλος φιλοδοξία τους είναι 
να δημιουργήσουν παράρτημα 
του ΔΠΘ εκτός Ελλάδας, σε 
χώρα που θα αποφασίσουν τα 
όργανα του πανεπιστημίου, εί-
τε μόνοι τους, είτε σε συνεργα-
σία με άλλο πανεπιστήμιο στα 
θεματικά πεδία που θα απο-
φασίσουν. 

Απαραίτητη η ενίσχυση με 
προσωπικό

Πέρα από το θέμα της επέ-
κτασης του πανεπιστημίου, 

παραμένουν τα ζητήματα που 
αφορούν την καθημερινότητα 
του ΔΠΘ, από την οικονομική 
στήριξη μέχρι την ενίσχυση με 
προσωπικό, διοικητικό και μέ-
λη ΔΕΠ, για αυτό και πρότεινε 
τη δημιουργία γραφείου δια-
κυβέρνησης κινδύνων. 

«Οι κίνδυνοι που αντιμετω-
πίζει το ΔΠΘ έρχονται συνή-
θως από έξω προς τα μέσα, 
είτε πρόκειται για την ενερ-
γειακή κρίση, ή για την μει-
ωμένη χρηματοδότηση στον 
τακτικό προϋπολογισμό» ση-
μείωσε, καθώς και κίνδυνοί 
που προκύπτουν από την ανα-
διαμόρφωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε ένα πλήρως 
ανταγωνιστικό περιβάλλον και 
εντός Ελλάδας, που περιορί-
ζουν το εύρος των φοιτητών 
που απευθύνεται το πανεπι-
στήμιο. 

Αυτοί οι εξωτερικοί κίνδυ-
νοι θα συνεχίζουν να απειλούν 
το ΔΠΘ, για αυτό και θέλουν 
να αντιμετωπίσουν μια συ-
γκεκριμένη στρατηγική για να 
αντιμετωπιστούν αυτές οι προ-
κλήσεις. Ειδικά δε για το κομ-
μάτι του ανθρώπινου δυναμι-
κού, το ζήτημα είναι απόλυτης 
προτεραιότητας, και ξεπερνά 
και το θέμα των οικονομικών. 

Το Πανεπιστήμιο πριν από 
δέκα χρόνια είχε 400 άτομα 
διοικητικό προσωπικό, και σή-
μερα έχει κάτω από 200, την 
ώρα που έχουν αναπτυχθεί 
πολλές νέες δομές και μονά-
δες, που απαιτούν εξειδικευ-
μένο προσωπικό. Για αυτό και 
θα διεκδικήσουν περισσότε-
ρες θέσεις, διαφορετικά δε 
θα μπορέσει να εκπληρώσει 
το ρόλο του το πανεπιστήμιο 
στην περιοχή.
Νατάσα Βαφειάδου
Παρατηρητής Θράκης 

«Προτεραιότητα η ακαδημαϊκή 
ολοκλήρωση και η εξωστρέφεια του ΔΠΘ» 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΡΑΚΗΣ ΦΩΤΗ ΜΑΡΗ             

 Συνεχίζει η προσπάθεια για ένα ενιαίο 
πανεπιστήμιο στην ΑΜΘ - Σκέψεις για 
την δημιουργία παραρτήματος εκτός 
Ελλάδας - Συνεργασίες με πανεπιστήμια 
σε Ευρώπη και Αμερική, αλλά και έμφαση 
στα αγγλόφωνα προγράμματα

Τ
ο 2023 είναι έτος Αυτοδιοι-
κητικών εκλογών. Έχει ανα-
κοινωθεί ότι στις 8 Οκτω-
βρίου 2023 θα ψηφίσουμε 
για τους Δήμους και τις Πε-

ριφέρειες, και – αν υπάρχει δεύτερος 
γύρος –  θα πάμε στις κάλπες και στις 
15 Οκτωβρίου.

Σε πολλά κείμενά μου ασχολήθηκα 
με τη θέση και τη σχέση του Πολιτι-
σμού σε όλα τα επίπεδα αυτοδιοίκησης. 
Έχοντας υπόψη μου τις πολιτιστικές 
δράσεις της περιοχής μας, έχω την 
πεποίθηση ότι σε γενικές γραμμές οι 
δημοτικές αυτοδιοικήσεις ασχολού-
νται με θέματα πολιτισμού και αρκετές 
έχουν δημιουργήσει αντίστοιχες δομές 
και θεσμούς.

Στο πρώτο κείμενο του 2023 επι-
κεντρώνω το ενδιαφέρον μου στην 
Περιφερειακή Συνείδηση και Ματιά, 
με την προοπτική των προσεχών πε-
ριφερειακών εκλογών.

Ψηφίζουμε εκπροσώπους μας  στις 
Περιφερειακές εκλογές, χωρίς να έχου-
με σχηματισμένη ή ολοκληρωμένη ει-
κόνα για την Περιφέρεια.

Από τη στιγμή που δεχόμαστε την  
ιστορική και πολιτιστική ενότητα του 
χώρου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, οφείλουμε 
να καλλιεργήσουμε και προωθήσου-
με  σε όλα τα επίπεδα τη γνώση αυτού 
του χώρου. Πρώτα και καλύτερα η ίδια 
η Περιφέρεια, αφού έχει το όνομα, ας 
έχει και τη χάρη.

Αναζητούμε τρόπους ώστε η έννοια 
της Περιφέρειας να  μην έχει απλά τυ-
πικό χαρακτήρα, αλλά να αποκτήσει 
ουσιαστικό περιεχόμενο.

Ενδεικτικά, το έχω προτείνει και άλ-
λοτε, θεωρώ ότι χρήσιμο είναι να ορ-
γανωθεί ένα Συνέδριο για την κατα-
γραφή αφενός του παρελθόντος και 
παρόντος του χώρου μας, αφετέρου 
για τη διατύπωση του Οράματος και 
του «οδικού χάρτη» της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

Επιπλέον, κάθε αντιπεριφέρεια χω-
ριστά μπορεί να οργανώσει για την 
επικράτειά της κάτι ανάλογο. Βέβαια, 
αυτό μπορεί να προηγηθεί του Περι-
φερειακού Συνεδρίου. Όλες οι δράσεις 
είναι συμπληρωματικές και όχι αντα-
γωνιστικές.

Πιστεύω μέσα από τον διάλογο και 
τη διατύπωση απόψεων και προτάσε-
ων συλλογικοτήτων αλλά και μεμονω-
μένων ατόμων, είναι δυνατόν να προ-
χωρήσει η γνώση του χώρου και του 
χρόνου της περιφέρειάς μας.

Γιατί, αγαπώ έναν  τόπο σημαίνει 

ότι τον γνωρίζω σε βάθος.
Εύχομαι το 2023 – έτος αυτοδιοικη-

τικών εκλογών – να σημάνει έναν νέο 
δρόμο εμπέδωσης της Περιφερειακής 
Συνείδησης και Ματιάς.

 Θανάσης Μουσόπουλος
Φιλόλογος-συγγραφέας-ποιητής
Δημοσιεύθηκε 
στην εφημ Εμπρός ξάνθης

Άποψη

2023 – Έτος εμπέδωσης της Περιφερειακής Συνείδησης

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Από τις 15 μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 
2022, το Χορωδιακό Σύνολο «Αρμονίας 
Γένεσις» του Συλλόγου Φίλων Μουσικής 
Σαμοθράκης βρέθηκε στην Αθήνα, όπου 
σε συνεργασία με το Μουσείο Σχολικής 
Ζωής και άλλους φορείς πραγματοποί-
ησε μια σειρά από παραστάσεις με ρε-
περτόριο από την πλούσια μουσική παρά-
δοση της Σαμοθράκης, αλλά και άλλων 
περιοχών (Κύπρος, Κάτω Ιταλία κλπ) κα-
θώς και ένα πλούσιο χριστουγεννιάτικο 
πρόγραμμα. Συγκεκριμένα την Παρα-
σκευή 16 Δεκεμβρίου το Φωνητικό σύ-

νολο του συλλόγου μας, άνοιξε μια όμορ-
φη εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου 
του Κώστα Στοφόρου στον πολυχώρο 
του πνευματικού κέντρου του Δήμου 
Νέας Ιωνίας ενώ στο τέλος συμπράξαμε 
με την παραδοσιακή χορωδία της Νέας 
Ιωνίας και τραγουδήσαμε μαζί κάλαντα 
Θράκης και πανελλήνια κάλαντα.

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου κλείσαμε 
την εκδήλωση της “Γυναικεία Λογοτεχνι-
κής Συντροφιάς» στην απονομή διακρί-
σεων του 67ου διαγωνισμού συγγραφής 
και εικονογράφησης βιβλίων για παιδιά 

και νέους στον πολυχώρο του δημαρχείο 
Παλαιού Φαλήρου. Το ίδιο βράδυ βρεθή-
καμε στη Μουσική Σχολή Εστουντιαντίνα, 
στο Γκύζη, με πρόσκληση της φίλης και 
εξαιρετικής μουσικού Βάσως Καρυώτη, 
όπου παρουσιάσαμε ένα χριστουγεννιά-
τικο πρόγραμμα και έπειτα απολαύσαμε 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο 
τον κόσμο από τα μουσικά και χορωδι-
ακά σύνολα της σχολής.

Την επόμενη μέρα Κυριακή 18 Δε-
κεμβρίου ακολουθώντας την καταπλη-
κτική διαδρομή του Παπαδιαμάντη στα 
στενά δρομάκια της Πλάκας, με οδηγό 

τον αγαπητό Κώστα Στοφόρο, τραγου-
δήσαμε καντάδες αναβιώνοντας την επο-
χή που ακουγόταν εκεί στην Πλάκα και 
παράλληλα μας περίμενε μια ευχάριστη 
έκπληξη αφού συναντηθήκαμε και τρα-
γουδήσαμε μαζί με την παραδοσιακή χο-
ρωδία Αγίου Νικολάου Ραγκαβά με την 
αγαπημένη Καίτη Κουλια.

Ήταν μια πανέμορφη μουσική περιπέ-
τεια με πλούσιες μουσικές εμπειρίες, με 
πρόβες, παραστάσεις, συναντήσεις και 
συμπράξεις με άλλες παρόμοιες μουσι-
κές ομάδες..! Όλα αυτά συμβάλλουν με 
τον καλύτερο τρόπο στην ωρίμανση και 

εξέλιξη του νεοσύστατου φωνητικού συ-
νόλου, από ανθρώπους που λατρεύουν 
το τραγούδι και τη χορωδιακή μουσική, 
τους απασχολεί σοβαρά η βελτίωση, η 
γνώση και η ερμηνεία, και δίνουν σ’ αυ-
τό προσωπικό χρόνο για εξάσκησης και 
μελέτη..! Παράλληλα η ομάδα μας έγινε 
πρεσβευτής του νησιού μας στην πρω-
τεύουσα, συμβάλλοντας στη διάδοση του 
πλούσιου μουσικού της Σαμοθράκης μέ-
σα από το συλλογικό τραγούδι. 

Σύλλογος Φίλων Μουσικής Σαμοθρά-
κης ”Αρμονίας Γένεσις”
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Εντυπωσίασε και στην Αθήνα το 
Χορωδιακό Σύνολο «Αρμονίας Γένεσις»

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ 
ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ  
             
«Η ομάδα μας έγινε πρεσβευτής του νησιού μας 
στην πρωτεύουσα, συμβάλλοντας στη διάδοση του 
πλούσιου μουσικού της Σαμοθράκης μέσα από το 
συλλογικό τραγούδι» σημειώνουν.

Μεγάλο στοίχημα, για όλους τους 
παράγοντες της Θάσου, και σημαντι-
κή διαφήμιση για το νησί γενικότερα, 
αποτελεί το σχέδιο του πρώην δημάρ-
χου Κώστα Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος 
μερίμνυσε για την αποκατάσταση του 
αρχαίου θεάτρου του νησιού στην αρ-
χική του μορφή.

Συγκεκριμένα, το πλάνο είναι το 
θέατρο, να επιστρέψει στην παλιά του 
δόξα, και να «ντυθεί» με το εξ ολοκλή-
ρου με το φημισμένο ανά τον κόσμο 
λευκό μάρμαρο που εξορύσσεται στα 
λατομεία της Θάσου.

Οι εργασίες αποκατάστασης, που 
ξεκίνησαν το 2011, υπό την επίβλεψη 
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμ-
βουλίου, σήμερα, έντεκα χρόνια μετά, 
συνεχίζονται και όλοι αναμένουν την 
ολοκλήρωση του.

Το αρχαίο θέατρο, ένα από τα πιο 
εμβληματικά μνημεία του νησιού, 
έκλεισε στα τέλη Καλοκαιρού του 
2012 μετά την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος εκδηλώσεων του ετήσιου 
πολιτιστικού θεσμού του Φεστιβάλ 
Φιλίππων – Θάσου και έκτοτε παρα-
μένει ένα εργοτάξιο, όπου καθημερι-
νά εκτελούνται έργα αποκατάστασης 
και ανάδειξης της πλούσιας ιστορίας 
του νησιού.

Η θέα από το αρχαίο θέατρο της 
Θάσου κόβει την ανάσα. Η ομορφιά 
της εικόνας προς το λιμάνι και τα 
ερείπια της πόλης που σήμερα κατα-
λαμβάνει ο σύγχρονος οικισμός της 
πρωτεύουσας του νησιού, ο Λιμένας, 
κάνουν τον επισκέπτη να αναλογιστεί 

τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν 
σε κάθε θεατή του παρελθόντος, όταν 
παρακολουθούσε από εκεί έργα αρχαί-
ου δράματος και Αττικής κωμωδίας.

Το νησί του βορειοανατολικού Αι-
γαίου με τον πλούσιο και υπερχιλιε-
τή πολιτισμό του είχε πάντα το δικό 
του θέατρο.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι στη 
Θάσο υπήρχε θέατρο ήδη από την 
εποχή του Ιπποκράτη, τον 5ο αιώνα 

π.Χ., αλλά δεν γνωρίζουν ακόμα αν 
βρισκόταν στο ίδιο σημείο της πόλης.

Ανηφορίζοντας κάποιος το λιθό-
στρωτο μονοπάτι που οδηγεί στο 
αρχαίο θέατρο πραγματικά εντυπω-
σιάζεται. Πρόκειται για ένα θέατρο 
διαφορετικό, μέσα στην αγκαλιά της 
φύσης, «πνιγμένο» στο πράσινο. Πριν 
από τις πρώτες εργασίες αποκατά-

στασης τα πεύκα σκίαζαν τις ξύλινες 
κερκίδες.

Φτάνοντας στην είσοδο του εργο-
ταξίου, έστω και από μακριά, νιώθεις 
έκπληκτος από το λευκό μάρμαρο της 
εισόδου του μεγάλου αναλημματικού 
τοίχου και την άρτια συντήρηση που 
έχει γίνει. Το μυαλό γυρνάει αιώνες 
πίσω, στέκεται νοητά στα χρόνια των 
μονομαχιών την περίοδο της ρωμαϊ-
κής κυριαρχίας και του αρχαίου χο-
ρού την περίοδο της μεγάλης ακμής 
του νησιού.

Καθώς αντικρίζεις το εργοτάξιο γί-
νεσαι μάρτυρας μιας μεγάλης, δύσκο-
λης και επίπονης προσπάθειες που δι-
αρκεί έντεκα χρόνια τώρα προκειμένου 

το εμβληματικό μνημείο να επανέλ-
θει στην αρχική του μορφή. Έντεκα 
χρόνια που το αρχαίο θέατρο δεν εί-
ναι επισκέψιμο, αλλά οι αλλαγές που 
έχουν ήδη συντελεστεί σε αυτό είναι 
εμφανείς.

Βέβαια το ερώτημα για κάθε τέτοιο 
τεχνικό έργο είναι αν θα μπορούσε να 
γίνει με γρηγορότερους ρυθμούς. Την 

απάντηση δίνει ο πρώην δήμαρχος 
Θάσου Κώστας Χατζηεμμανουήλ, ο 
οποίος μιλώντας στο ΑΠΕ–ΜΠΕ το-
νίζει εξ αρχής πως τόσο ο ίδιος όσο 
και οι συνεργάτες του γνώριζαν το 
μακρινό 2011 ότι δεν ήταν ένα έργο 
εύκολο. «Με την ανάληψη της θητεί-
ας μου υποσχέθηκα ότι θα πετάξω τα 
σάπια κόντρα πλακέ από τις κερκίδες 
του κοίλου και θα τα αντικαταστήσω 
με ολόλευκο μάρμαρο Θάσου», επιση-
μαίνει ο κ. Χατζηεμμανουήλ και συνε-
χίζει: «δεν θέλαμε όμως να κάνουμε 
μια ακόμα αναστήλωση, θέλαμε την 
αναστήλωση ενός μνημείου που θα 
έμενε στις επόμενες γενιές.

Θέλαμε να χρησιμοποιηθούν υλικά 
και να ακολουθηθούν μέθοδοι σύμ-
φωνα με τα τότε πρότυπα. Θέλαμε 
ένα αρχαίο θέατρο ντυμένο με το λευ-
κό μάρμαρο του νησιού. Όλο αυτό 
απαιτούσε την εξασφάλιση μεγάλων 
χρηματοδοτήσεων, την προμήθεια 
μαρμάρου, διαγωνιστικές διαδικασί-
ες που είναι χρονοβόρες οπότε, ναι, 
χρειάζεται χρόνος και υπομονή χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι πιθανόν δε θα 
μπορούσαν να επισπευσθούν κάποιες 
διαδικασίες. Αλλά η ουσία είναι ότι το 
έργο προχωράει».

Δεν ήταν όμως μόνο οι κερκίδες 
που έπρεπε να αντικατασταθούν. Ο 
κ. Χατζηεμμανουήλ υπογραμμίζει σή-
μερα πως τα έργα αναστήλωσης στο 
αρχαίο θέατρο είναι τα σημαντικότερα 
και σπουδαιότερα που έχουν υλοποιη-
θεί στο κτίσμα από τον 3ο αιώνα π.Χ. 
που το θέατρο μετατράπηκε σε αρένα. 
«Στόχος ήταν να διασωθεί το αρχαίο 
θέατρο, να διασωθεί το κοίλο, να γί-
νουν όλα τα απαραίτητα έργα υποδο-
μής. Να στερεωθεί ο μεγάλος αναλημ-
ματικός τοίχος, που είναι κτισμένος με 
μαρμάρινους δόμους εξαιρετικής ποιό-

τητας και ο οποίος συγκρατεί όλο τον 
λόφο πάνω στον οποίο είναι χτισμέ-
νο το θέατρο. Τίποτα δεν ήταν εύκο-
λο και τίποτα δε μπορούσε να αφεθεί 
στην τύχη».

Εκείνο που πρέπει να τονιστεί εί-
ναι ότι η απόφαση του ΚΑΣ στηρίχθη-
κε σε μια αποτύπωση του επιφανούς 
και ιδιαίτερα αγαπητού αρχαιολόγου 
της Θάσου Τόνι Κοζέλι και στη μελέτη 
αποκατάστασης του καθηγητή Αρχιτε-
κτονικής Γιώργου Καραδέδου, η οποία 
προέβλεπε αποκατάσταση του κοίλου 
με όγκους μαρμάρου στις διαστάσεις 
των αρχαίων ειδωλίων εδραζόμενους 
σε πλακαρές πέτρες, όπως ακριβώς 
γινόταν στην αρχαιότητα.

Σήμερα, έντεκα χρόνια μετά, παρά 
τις όποιες καθυστερήσεις, η εξέλιξη 
του έργου είναι εμφανής σε όλους 
τους τομείς. Ιδιαίτερα στο κοίλο, έχουν 
ολοκληρωθεί οι απαραίτητες υποδο-
μές στις πρώτες δώδεκα κερκίδες που 
αναμένουν την επένδυσή τους με το 
λευκό μάρμαρο της Θάσου.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας 
– Θάσου, τα τελευταία χρόνια κατα-
βάλλει μεγάλη προσπάθεια για την συ-
νέχιση του έργου. Η προϊσταμένη της 
Εφορείας Σταυρούλα Δαδάκη συνέ-
βαλε καθοριστικά στην ωρίμανση των 
μελετών για την έναρξη της β’ φάσης 
του έργου, ενταγμένη στο ΕΣΠΑ 2014-
2020, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με 
χρηματοδότηση 3.500.000 ευρώ, ενώ 
είχε προηγηθεί και η α’ φάση με χρη-
ματοδότηση ύψους 1.800.000 ευρώ.

Τέλος, σημαντική στην εξέλιξη του 
όλου έργου, ήταν και η συμβολή του 
σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο ανέ-
λαβε την εκπόνηση της τοπογραφικής 
μελέτης – αποτύπωσης της ευρύτερης 
περιοχής του αρχαίου θεάτρου.

Θάσος: Το αρχαίο θέατρο του νησιού 
αποκτά την παλιά του αίγλη
Το πρόγραμμα αποκατάστασής του, σημαντική στην 
εξέλιξη του όλου έργου, ήταν και η συμβολή του 
σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»
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Υγεία

Έλληνες ερευνητές 
αναπτύσσουν θεραπεία 

κατά του πλέον 
επιθετικού όγκου του 

εγκεφάλου

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων συμμετείχε στην ανάπτυ-
ξη νέας θεραπείας που θα μπορούσε να 
βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματι-
κότητα της ακτινοθεραπείας σε ασθενείς, 
οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με την πλέον 
θανατηφόρα μορφή όγκου στον εγκέφαλο

Ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου 
Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημεί-
ας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επι-
κεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 
Ανδρέα Τζάκο, σε συνεργασία με ερευ-
νητές από το Imperial College του Λον-
δίνου και άλλες ερευνητικές ομάδες του 
εξωτερικού, συμμετείχε σε μελέτη, όπου 
διαπιστώθηκε πως ένα φάρμακο που κα-
τακερματίζει το αμινοξύ αργινίνη, έκανε 
τους όγκους του γλοιώματος (GBM) πιο 
ευαίσθητους στην ακτινοθεραπεία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυ-
τής δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστη-
μονικό περιοδικό Journal of Clinical 
Investigation (συντελεστής απήχησης 
περιοδικού 19.4 (2021)).

Το γλοίωμα είναι ο πιο κοινός τύπος 
πρωτοπαθούς όγκου εγκεφάλου υψη-
λού βαθμού κακοήθειας στους ενήλικες 
και επίσης ο πλέον επιθετικός και θα-
νατηφόρος. Η αργινίνη είναι ένα αμινο-
ξύ που χρησιμοποιείται από τα κύτταρα 
για την παραγωγή πολύπλοκων μορίων 
που ονομάζονται πρωτεΐνες και οι οποί-
ες εκτελούν ένα ευρύ φάσμα κυτταρικών 
λειτουργιών.

Το συγκεκριμένο αμινοξύ είναι ένα ζω-
τικής σημασίας θρεπτικό συστατικό για 
την ανάπτυξη για μια σειρά καρκινικών 
κυττάρων και ειδικά αυτών που έχουν 
γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης και, επομέ-
νως, η στέρηση των όγκων από το αμι-
νοξύ αυτό έχει διερευνηθεί ως πιθανή 
αντικαρκινική στρατηγική σε διάφορους 
τύπους όγκων, συμπεριλαμβανομένου του 
γλοιώματος.

Η νέα μελέτη εστίασε τόσο σε όγκους 
γλοιώματος που μπορούν να παράγουν 
αργινίνη όσο και σε όγκους που δεν εί-
ναι σε θέση να παράγουν αργινίνη με την 
εφαρμογή ενός φαρμάκου που καταστρέ-
φει την αργινίνη (ADI-PEG20) συνδυαστι-
κά με τη χρήση ακτινοθεραπείας.

Τα αποτελέσματά της μελέτης έδειξαν 
πως η μείωση της προσφοράς της αρ-
γινίνης κάνει τους όγκους περισσότερο 
ευαίσθητους στην ακτινοθεραπεία. Πα-
ρατηρήθηκε πως η αφαίρεση της αργινί-
νης αναπρογραμματίζει τα κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος γύρω από 
τον όγκο με αποτέλεσμα να αυξάνεται 
η πιθανότητα αυτά να επιτεθούν και να 
εξουδετερώσουν τα καρκινικά κύτταρα.

Τα επόμενα βήματα αφορούν στη διε-
ρεύνηση της ασφάλειας και της αποτελε-
σματικότητας στη χρήση της θεραπευτικής 
αυτής προσέγγισης σε ανθρώπους στο 
πλαίσιο μελλοντικών κλινικών μελετών.

Πηγή: ygeiamou.gr

Γνώμη

Τα δώρα της επιστήμης το 2023

Το 2023 θα είναι μια ακόμη χρονιά επιστημονικών 
επιτευγμάτων. Ας δούμε ορισμένα από τα πιο ενδιαφέ-
ροντα εξ αυτών.

Η επιστημονική κοινότητα εργάζεται πυρετωδώς σε 
κάθε τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας και η 
χρονιά που μόλις ξεκίνησε αναμένεται να προσφέρει 
στην ανθρωπότητα πολλές και σημαντικές ανακαλύ-
ψεις και επιτεύγματα. Ας ρίξουμε μια ματιά σε ορισμέ-
νους από τους πιο σημαντικούς επιστημονικούς σταθ-
μούς του 2023.

Εμβόλια
Μετά την επιτυχή ανάπτυξη των εμβολίων mRNA 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, πολλά από 
αυτά βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Η BioNTech στο Μάιντς 
της Γερμανίας που πρωτοστάτησε στα εμβόλια κατά του 
κορωνοϊού αναμένεται να ξεκινήσει δοκιμές πρώτης σε 
άνθρωπο για εμβόλια mRNA κατά της ελονοσίας, της 
φυματίωσης και του έρπητα των γεννητικών οργάνων 
τις επόμενες εβδομάδες. Η BioNTech συνεργάζεται με 
την Pfi zer για να δοκιμάσει ένα υποψήφιο εμβόλιο με 
βάση το mRNA για τη μείωση του ποσοστού του έρπη-
τα ζωστήρα. Η Moderna στο Κέμπριτζ της Μασαχου-
σέτης έχει επίσης υποψήφια εμβόλια mRNA για τους 
ιούς που προκαλούν έρπητα των γεννητικών οργάνων 
και έρπητα ζωστήρα.Άλλοι ερευνούν τη δυνατότητα χο-
ρήγησης εμβολίων για τον COVID-19 χρησιμοποιώντας 
ρινικά σπρέι ταχείας δράσης. Αυτά τα σπρέι ήταν απο-
τελεσματικά στα ζώα, αλλά ο δρόμος για τις δοκιμές 
σε ανθρώπους μπορεί να είναι μακρύς.

Αστρονομία
Το διαστημικό τηλεσκόπιο Ευκλείδης που κατασκευά-

ζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) 
αναμένεται να εκτοξευθεί φέτος και προορίζεται να πε-
ριφέρεται γύρω από τον Ήλιο για έξι χρόνια για να τρα-
βήξει φωτογραφίες που θα βοηθήσουν στη δημιουργία 
ενός τρισδιάστατου χάρτη του Σύμπαντος αλλά και να 
συλλέξει δεδομένα που θα φωτίσουν κοσμικά μυστή-
ρια όπως την ύπαρξη της σκοτεινής ύλης. Το 2023 είναι 
προγραμματισμένη η εκτόξευση της αποστολής απεικό-
νισης και φασματοσκοπίας ακτίνων Χ της διαστημικής 
υπηρεσίας της Ιαπωνίας (JAXA) όπου ένας δορυφόρος 
σε τροχιά γύρω από τη Γη που θα ανιχνεύει την ακτι-
νοβολία ακτίνων Χ από μακρινά αστέρια και γαλαξίες.

Το Παρατηρητήριο Vera C. Rubin στη Χιλή πρόκειται 
να ξεκινήσει τη λήψη εικόνων τον Ιούλιο του 2023. Το 
τηλεσκόπιο, το οποίο έχει ειδικό σχεδιασμό τριών κα-
τόπτρων και κάμερα που περιέχει περισσότερα από τρία 
δισεκατομμύρια εικονοστοιχεία ανιχνευτών στερεάς κα-
τάστασης, θα μπορεί να σαρώσει το ολόκληρος ο νό-
τιος ουρανός σε μόλις τρεις νύχτες. Και το μεγαλύτερο 
κατευθυνόμενο τηλεσκόπιο στον κόσμο – το ραδιοτη-
λεσκόπιο Xinjiang Qitai (QTT) στο Xinjiang της Κίνας 
– θα ενεργοποιηθεί. Το πλήρως κατευθυνόμενο πιάτο 
του QTT, που εκτείνεται σε 110 μέτρα, θα του επιτρέ-
ψει να παρατηρεί το 75% των αστεριών στον ουρανό 
ανά πάσα στιγμή.

Λίστα πανδημιών
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένεται να 

δημοσιεύσει μια αναθεωρημένη λίστα παθογόνων πα-
ραγόντων προτεραιότητας. Περίπου 300 επιστήμονες 
θα επανεξετάσουν τα στοιχεία σε περισσότερες από 25 
οικογένειες ιών και βακτηρίων για να εντοπίσουν πα-
θογόνα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκαλέ-
σουν μελλοντικές εστίες πανδημίας. Οι οδικοί χάρτες 
έρευνας και ανάπτυξης για κάθε παθογόνο παράγοντα 
προτεραιότητας θα σκιαγραφούν τα κενά γνώσης, θα 
θέτουν ερευνητικές προτεραιότητες και θα καθοδη-
γούν την ανάπτυξη εμβολίων, θεραπειών και διαγνω-
στικών δοκιμών.

Γονιδιακή θεραπεία
Το επόμενο έτος αναμένεται να ζητηθεί η έγκριση 

χρήσης μιας θεραπείας γονιδιακής επεξεργασίαςμετά 
από πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα από κλινικές δο-
κιμές που χρησιμοποίησαν την μέθοδο CRISPR–Cas9 για 

τη θεραπεία της β-θαλασσαιμίας και της δρεπανοκυττα-
ρικής νόσου, δύο γενετικών διαταραχών του αίματος. 
Η θεραπεία exagamglogene autotemcel (exa-cel) ανα-
πτύσσεται από τις εταιρείες της Μασαχουσέτης Vertex 
Pharmaceuticals στη Βοστώνη και CRISPR Therapeutics 
στη Μασαχουσέτη. Λειτουργεί συλλέγοντας τα βλαστο-
κύτταρα ενός ατόμου και χρησιμοποιώντας τη τεχνολο-
γία CRISPR–Cas9 για να επεξεργαστεί το ελαττωματι-
κό γονίδιο, πριν εγχύσει τα κύτταρα πίσω στο άτομο. Η 
Vertex αναμένεται να υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό 
Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) τον Μάρτιο 
για έγκριση ώστε το exa-cel να είναι διαθέσιμο σε άτο-
μα με β-θαλασσαιμία ή δρεπανοκυτταρική νόσο.

Φυσική
Οι φυσικοί αποκάλυψαν τα πρώτα αποτελέσματα του 

πειράματος Muon g — 2 τον περασμένο Απρίλιο και 
αναμένεται να δημοσιεύσουν πιο ακριβή αποτελέσματα 
το 2023. Το πείραμα μελετά πώς συμπεριφέρονται τα 
βραχύβια σωματίδια γνωστά ως μιόνια στα μαγνητικά 
πεδία και δημιουργεί μια ευαίσθητη δοκιμή το τυπικό 
μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής.

Το Υπόγειο Παρατηρητήριο Νετρίνων Jiangmen στη 
νότια Κίνα θα αρχίσει επίσης να ψάχνει για φυσική πέ-
ρα από το τυπικό μοντέλο, χρησιμοποιώντας έναν ανι-
χνευτή που βρίσκεται 700 μέτρα κάτω από τη γη για 
να μετρήσει με ακρίβεια την ταλάντωση των νετρίνων 
– ηλεκτρικά ουδέτερα υποατομικά σωματίδια.

Ένα άλλο πολυαναμενόμενο γεγονός για τους φυ-
σικούς των σωματιδίων είναι τα εγκαίνια της Ευρω-
παϊκής Πηγής Spallation (ESS) κοντά στην πόλη Lund 
της Σουηδίας. Το πανευρωπαϊκό έργο θα δημιουργήσει 
έντονες δέσμες νετρονίων για τη μελέτη της δομής των 
υλικών, χρησιμοποιώντας τον πιο ισχυρό γραμμικό επι-
ταχυντή πρωτονίων που κατασκευάστηκε ποτέ. Το ESS 
θα υποδεχθεί τους πρώτους ερευνητές του το 2023.

Φάρμακα
Στις αρχές Ιανουαρίου, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ 

θα ανακοινώσουν εάν ένα φάρμακο που επιβράδυνε τον 
ρυθμό γνωστικής έκπτωσης σε μια ισχυρή κλινική δο-
κιμή1 μπορεί να γίνει διαθέσιμο σε άτομα με νόσο του 
Αλτσχάιμερ. Αναπτύχθηκε από τη φαρμακευτική εται-
ρεία Eisai και την εταιρεία βιοτεχνολογίας Biogen, το 
lecanemab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που καθα-
ρίζει την πρωτεΐνη αμυλοειδούς-β που συσσωρεύεται 
στον εγκέφαλο. Η κλινική δοκιμή περιελάμβανε 1.795 
άτομα με Αλτσχάιμερ πρώιμου σταδίου και έδειξε ότι 
το lecanemab επιβράδυνε τη διανοητική πτώση κατά 
27% σε σύγκριση με ένα εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, 
ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό είναι μόνο ένα 
μέτριο όφελος και άλλοι ανησυχούν για την ασφάλεια 
του φαρμάκου. Ένα άλλο φάρμακο για το Αλτσχάιμερ, 
που ονομάζεται μπλαρκαμεσίνη – που αναπτύχθηκε από 
την Anavex Life Sciences στη Νέα Υόρκη – θα συνεχί-
σει να κάνει τον δρόμο του μέσω κλινικών δοκιμών. Η 
μπλακαμεσίνη ενεργοποιεί μια πρωτεΐνη που βελτιώνει 
τη σταθερότητα των νευρώνων και την ικανότητά τους 
να συνδέονται μεταξύ τους.

Πυρηνικά απόβλητα
Η πρώτη εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών απο-

βλήτων στον κόσμο πρόκειται να αρχίσει να λειτουργεί 
το επόμενο έτος στο Olkiluoto, ένα νησί στα ανοιχτά της 
νοτιοδυτικής ακτής της Φινλανδίας. Η φινλανδική κυβέρ-
νηση ενέκρινε την κατασκευή του υπόγειου αποθετηρί-
ου το 2015, για την ασφαλή διάθεση των αναλωμένων 
πυρηνικών καυσίμων. Έως και 6.500 τόνοι ραδιενερ-
γού ουρανίου θα συσκευαστούν σε χάλκινα δοχεία, τα 
οποία θα καλυφθούν με πηλό και θα θαφτούν μέσα σε 
σήραγγες από γρανιτένιο βράχο 400 μέτρα κάτω από 
τη γη. Το πυρηνικό υλικό θα παραμείνει σφραγισμένο 
εκεί για αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια – μέχρι 
τότε τα επίπεδα ακτινοβολίας θα είναι ακίνδυνα.

Πηγή : https://www.na� emporiki.gr/
(Κώ στας Παπαζαχαρί ου, αναδημοσί ευση 3/1/2023)
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Με στόχο να περιοριστεί ο 
ρυθμός αύξησης των εκπρό-
θεσμων οφειλών από φόρους, 
οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ 
και έχουν ξεπεράσει πλέον τα 
112,5 δισ. ευρώ, η ΑΑΔΕ και το 
υπουργείο Οικονομικών έχουν 
στα σκαριά αλλαγές στο νομο-
θετικό καθεστώς του ακατά-
σχετου λογαριασμού.

 Έτσι τους επόμενους μήνες 
θα δοθεί η δυνατότητα στους 
φορολογουμένους να ρυθμί-
ζουν τις οφειλές τους προς το 
Δημόσιο και να δημιουργούν 
προοδευτικά έναν ακατάσχετο 
λογαριασμό.

Πώς λειτουργεί το μέτρο
Σύμφωνα με τη ρύθμιση, για 

να κερδίσουν ακατάσχετο όριο 

πάνω από τα 1.250 ευρώ οι 
φορολογούμενοι με οφειλές 
προς το Δημόσιο θα πρέπει:

• Να έχουν ρυθμίσει τα χρέη 
τους και να έχει προηγηθεί η 
πληρωμή δύο δόσεων.

• Να δηλώσουν τον λογα-
ριασμό για τον οποίο ζητείται 
περιορισμός της κατάσχεσης.

• Να πληρώνουν με συνέ-
πεια τις δόσεις της ρύθμισης.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν 
κάποιος χάσει τη ρύθμισή του 
θα χάνει και το ευεργέτημα της 
σταδιακής αποδέσμευσης του 
λογαριασμό.

Ο λογαριασμός
• Ο φορολογούμενος με δε-

σμευμένο τραπεζικό λογαρια-
σμό αφού υπαχθεί σε ρύθμιση 

θα πρέπει να πληρώσει δύο δό-
σεις των ρυθμισμένων οφειλών 
του για να μπορεί τον τρίτο μή-
να να ζητήσει αύξηση του ακα-
τάσχετου ορίου.

• Ως βάση υπολογισμού 
λαμβάνεται υπόψη το άθροι-
σμα των δόσεων ρυθμίσεων 
του μήνα. Στο ποσό αυτό εφαρ-

μόζεται ο πρώτος συντελεστής 
3 ο οποίος δίνει το νέο ύψος 
του ακατάσχετου λογαριασμού.

• Για να αυξήσει κάποιος το 
όριο του ακατάσχετου θα πρέ-
πει η μηνιαία δόση της ρύθμι-
σης που εξυπηρετεί να είναι με-
γαλύτερη των 400 ευρώ. Όσο η 
ρύθμιση συνεχίζει να τηρείται, 

ο συντελεστής θα αυξάνεται.
• Τα όρια του ακατάσχετου 

καθορίζονται κάθε μήνα και 
ισχύουν για ένα μήνα.

• Όταν πλησιάζει η εξόφλη-
ση της οφειλής, το ακατάσχετο 
όριο πριν ο λογαριασμός ξε-
μπλοκάρει εντελώς, το ακατά-
σχετο όριο θα φθάνει στο ανώ-

τατο ύψος με την εφαρμογή 
του μέγιστου συντελεστή 4,5.

Για κοινό λογαριασμό, το 
ακατάσχετο όριο ισχύει για τον 
καθένα από τους συνδικαιού-
χους μόνο εφόσον και οι δύο 
έχουν δηλώσει τον ίδιο λογα-
ριασμό ως ακατάσχετο

Η Τουρκία και η Βουλγαρία 
υπέγραψαν σήμερα Τρίτη (3/1) 
συμφωνία για την προμήθεια 
έως 1,5 δισεκ. κυβικών μέτρων 
φυσικού αερίου το χρόνο.

Η νέα συμφωνία καλύπτει 
περίοδο 13 ετών, δήλωσε ο 
τούρκος υπουργός Ενέργει-
ας και Φυσικών Πόρων Φατίχ 
Ντονμέζ, ο οποίος επισκέπτε-
ται τη Σόφια και είχε συνομι-
λίες με το βούλγαρο ομόλογό 
του Ρόσεν Χριστόφ.

Η συμφωνία για το αέριο 
υπογράφηκε ανάμεσα στις 
δύο χώρες από τους διευθυ-
ντές της Turkish Petroleum 
Pipeline Company (BOTAS) 
και της Bulgargaz και έρχεται 
ένα μήνα μετά τη συνάντηση 
των ηγετών και των υπουρ-
γών Ενέργειας των δύο χω-
ρών στην Κωνσταντινούπολη.

«Είμαστε ευχαριστημένοι 
για το γεγονός ότι τα θέματα 
που συζητήθηκαν στην Κων-

σταντινούπολη μετατράπη-
καν σε συγκεκριμένα βήματα 
σήμερα στη Σόφια, λιγότερο 
από ένα μήνα μετά την τελευ-
ταία συνάντησή μας», δήλωσε 
ο Ντονμέζ.

Πέφτει η τιμή του φυσικού 

αερίου, αντίθετα κινείται 

αυτή του πετρελαίου

Η τιμή του φυσικού αερί-
ου στην Ευρώπη υποχώρησε 

φτάνοντας στο επίπεδο που 
βρισκόταν πριν από την έναρ-
ξη του πολέμου στην Ουκρα-
νία. Αντίθετα, ανοδική πορεία 
ακολουθεί το πετρέλαιο.

Οι καλές καιρικές συνθή-

κες δεν επιβάλλουν νέες αγο-
ρές για την Ευρώπη και ήδη η 
τιμή του φυσικού αερίου δια-
μορφώνεται στα 77  € / MWh, 
που σε ετήσια μεταβολή ισο-
δυναμεί με μείον 10%.

Στο πετρέλαιο θεωρείται 
δεδομένη η αυξημένη ζήτηση 
από την πλευρά της Κίνας για-
τί αίρονται οι περιορισμοί που 
συνδέονται με την πανδημία.

Η τιμή του Brent είναι 86$ 
το βαρέλι, που συνιστά ετήσια 
μεταβολή κατά 11%.

Ο πληθωρισμός των τρο-
φίμων «τρέχει» με ποσοστό 
15% και πρωταγωνιστεί στις 
προκλήσεις της νέας χρονιάς 
ενώ και η αύξηση των επιτο-
κίων, που χαρακτηρίζεται  «θε-
ραπεία» για τον πληθωρισμό, 
απειλεί με ύφεση χώρες της 
Ευρώπης.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-
Anadolu

Βουλγαρία και Τουρκία υπέγραψαν 
συμφωνία για προμήθειες φυσικού αερίου

ΕΩΣ 1,5 ΔΙΣΕΚ. ΚΥΒΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ - Η ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟ 13 ΕΤΩΝ   

Πέφτει η τιμή του φυσικού αερίου, 
αντίθετα κινείται αυτή του πετρελαίου
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Δίκτυο Πόλεων - Δ.Ε.Π.ΑΝ.

Λ. Γαλατσίου 3 , Τ.Κ. 11141, Αθήνα, Ελλάδα

Tel. +30 210 7297272 – 

E: info@depan.gr 

S: www.depan.gr
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) προκη-
ρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την πράξη με τίτλο ««ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

Αντικειμενικός σκοπός της προμήθειας, είναι η επέκταση των υποδο-
μών και συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού στα εσωτερικά δί-
κτυα διανομής πόσιμου ύδατος κύριων οικισμών, ώστε να επιτυγχάνεται 
ολοκληρωμένη διαχείριση των εσωτερικών δικτύων, μέσω ηλεκτρονικής 
αποτύπωσης του δικτύου διανομής νερού. Έτσι, με την εγκατάσταση κατάλ-
ληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, 
θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από κομβικά σημεία 
του εσωτερικού δικτύου της πόλης ώστε να ενημερώνεται το σύστημα για:

• Εντοπισμό Διαρροών (και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και 
εξοπλισμού για άμεσο συντονισμό εργασιών και αντιμετώπιση/ελαχιστο-
ποίηση απωλειών)

• Ισοζυγίου νερού
• Κατανάλωση νερού, και
• Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος
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 οποία περι-
λαμβάνονται ως παραρτήματα στην αναλυτική Διακήρυξη. 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς 
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 και 

32441200-8.
 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιό-
τητας «Περιβάλλον». . 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Βελτίω-
ση υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας 
«Περιβάλλον» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 10300/2021 
και ημερομηνία 22-10/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΨΞ46ΜΤΛ6-Π4Χ) της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 
και φέρει τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρ-
ροών Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και Μετρητών Κατανάλωσης του 
Δήμου Διδυμοτείχου». 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που 
χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται 
με δανειακή σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Διδύμοτείχου και του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.847.915,44 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
2.296.706,00 € – ΦΠΑ : 551.209,44 €).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής πο-
σού σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και δώδεκα 
λεπτών (45.934,12 €), που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 
2 Φεβρουαρίου 2023. και ώρα 15:00

Η διαδικασία 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 συστήμα-
τος, (α/α 180174) όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - 
στοιχεία του διαγωνισμού.

Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημο-
σίευση 29/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Αθήνα 29 / 12 / 2022
Ο Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Π.ΑΝ.

Κουτσιώρης Βασίλειος

ΧVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Yπ’ αριθ. 07/2022

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Δη-
μόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή/προ-
μηθευτών τυποποιημένων ειδών κυλικείου και ειδών ζαχαροπλαστικής, 
για τις ανάγκες κυλικείων – ΚΨΜ και συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων – 
Ανεξ. Υπομονάδων – Υπηρεσιών της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας (συμπεριλαμβα-
νομένης της ΤΔ 41 ΣΠ) για 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης έξι μήνες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ 
με συστημικό αριθμό 180948.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από τη XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρα-
τόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο Τ.Κ. 68300, τηλέφωνο: 25530.46495, 
email: 16mkmp@army.gr, καθημερινά έως τις 14:00, πλην Σαββάτου 
– Κυριακής.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία.

Ακατάσχετος λογαριασμός: Πώς θα κερδίζουν 
οι συνεπείς οφειλέτες

Οι προϋποθέσεις για ένταξη στο μέτρο. 
Πώς θα «χτίζεται» το νέο ακατάσχετο όριο 
με βάση τις δόσεις που πληρώνονται
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8 4 5

5 8 3 4

3 5 2

6 9 2

8 1 5 3

1 3 9

7 1 9

2 8 4 7

9 4 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jan  3 08:25:34 2023 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

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

1 6 7 5

9 2 3

8 5 2

9 6 5 4

6 9

7 5 9 2

1 6 3

4 1 7

3 9 2 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κάποτε που λέτε κατέβαινε την Πανεπιστημίου 

ένας ανθρωπάκος ήσυχα, ήσυχα με το αυτοκίνητό 

του, αργά το βράδυ. Πάνω που μπήκε στην Ομό-

νοια, φρρρρρτ τον σταματάει ένας δερματόδετος 

αυστηρός αξιωματικός της τροχαίας.

- Αδεια και δίπλωμα κύριε, του λέει με φωνή 

που έσταζε εξουσία.

Όπως ο οδηγός έψαχνε το ντουλαπάκι να βρει 

τα χαρτιά του, κάνει μία έτσι το όργανο και βλέπει 

στο πίσω κάθισμα μια στοίβα μυτερά μαχαίρια που 

γυάλιζαν στο φως. Φανερά σοκαρισμένος από το 

θέαμα τον ρωτάει αγριεμένα:

- Τι τα θέλεις αυτά τα μαχαίρια νυχτιάτικα;

Και ανοίγοντας την πόρτα του οδηγού, του ζη-

τάει να βγει από το αυτοκίνητο παίρνοντας παράλ-

ληλα αμυντική στάση.

- Να σας εξηγήσω κύριε πόλισμαν, του απα-

ντάει φοβισμένος ο άνθρωπος. Η δουλειά μου εί-

ναι ζογκλέρ και μόλις σχόλασα από το τσίρκο που 

δουλεύω και πάω σπίτι μου. Τα μαχαίρια είναι για 

το νούμερό μου.

- Ωραία μας τα λες ρε φίλε, κάγχασε δύσπιστα 

το όργανο, για δείξε μου πως το κάνεις και κοίτα 

να λες αλήθεια γιατί την έβαψες !

Τι να κάνει ο άνθρωπος, παίρνει τρία - τέσσε-

ρα μαχαίρια και αρχίζει να τα πετάει στον αέρα με 

φανερή επιδεξιότητα.

Ένας τύπος που περνούσε με το αυτοκίνητό του 

από δίπλα, βλέπει το θέαμα και γυρίζει και λέει στον 

συνεπιβάτη που κάθεται δίπλα του:

- Πω πω ρε φίλε… Ευτυχώς που έκοψα το ποτό. 

Κοίτα τι σε βάζουνε να κάνεις τώρα !

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Ακολουθεί το "επ' ώμου".

3. Σ' αυτήν και η Ιαπωνία.

6. Μαρία… σε μπουκάλι.

7. Επιτατικό μόριο (αρχ.).

8. Τα έχει το… κόλπο.

10. Περιεχόμενο… σάκου.

11. Προδίδει… κόρακα.

12. Τώρα λέγεται Στρατονομία (αρχικά).

13. Αρχικά κρατικής μας ορχήστρας.

14. Δύο από μια… πηγή.

16. Στοιχειοθήκη τυπογραφείου.

18. Πιάνει… αναμμένα κάρβουνα.

20. Θεός των Σουμερίων.

22. Στο στίβο γίνεται και σε μήκος.

23. Αρχικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

24. Ακτογραφικός όρος.

25. Αμερικάνικη μυστική υπηρεσία.

26. Γειτονικά στο αλφάβητο.

27. Υποθετικός σύνδεσμος.

28. Εδώ… κι αυτό (ιδιωμ.).

29. Αυτά παρέα με τα… μέα.

30. Καταδίωξη και σύλληψη ζώων.

31. Μάρκα ελληνικών κασμιριών.

-- Συστατικά --
• 1 μισή λιτ. γάλα
• 1 πακέτο βιτάμ
• 5 αυγά
• 1 μισή φλ. ζάχαρη
• Μισό φλ. σιμιγδάλι, ψιλό
• 3 βανίλιες
• Μισό κιλό φύλλο κρούστας

--Για το σιρόπι--
• 
• 2 μισή φλ. ζάχαρη
• 2 φλ. νερό
• Χυμό από μισό λεμόνι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά ζεσταίνουμε το γάλα καλά με δύο κουτα-

λιές βιτάμ.
• Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη και το σιμιγδάλι.
• Στη συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα στο καυτό γάλα 

μαζί με τις βανίλιες ανακατεύοντας συνέχεια ώσπου 
η κρέμα να πήξει.

• Παίρνουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφή-
νουμε την κρέμα να κρυώσει.

• Λιώνουμε το υπόλοιπο βιτάμ σε τηγάνι, αλείφουμε 
τα μισά φύλλα κρούστας και τα βάζουμε στις άκρες 

και στις πλευρές ενός ταψιού.
• Κατόπιν ρίχνουμε την κρέμα πάνω στα φύλλα και 

την σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα.
• Περιχύνουμε με το βιτάμ που απέμεινε το γαλακτο-

μπούρεκο, το κόβουμε σε ρόμβους και το ψήνουμε 
1 ώρα σε φούρνο.

• Μέχρι να ψηθεί το γλυκό φτιάχνουμε το σιρόπι.
• Βάζουμε στην κατσαρόλα τη ζάχαρη, το νερό και 

το χυμό λεμονιού και το αφήνουμε να βράσει για 
10 λεπτά.

• Τέλος αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει και μόλις 
ψηθεί το γλυκό, το περιχύνουμε με αυτό.

• Το υπέροχο Σερραϊκό γαλακτομπούρεκο είναι έτοιμο.
• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Σερραϊκό γαλακτομπούρεκο, μούρλια!

Κάθετα

1. Ομάδα της Στοκχόλμης.

2. Θεός του ήλιου των αρχαίων Αιγυπτίων.

3. Ώστε, λοιπόν.

4. Αρχή… σιωπής.

5. Ομηρική ονομασία της θάλασσας.

6. Περιοχή του Πακιστάν.

7. Τα αρχικά της κρατικής ραδιοφωνίας.

9. Το σύμπαν.

11. Η εξωτερική εμφάνιση κάποιου.

12. Παλιά, σιδηροδρομικά αρχικά.

14. Ομάδα φίλων.

15. Φτιαγμένα από εύθραυστο υλικό.

17. Λίγος… αέρας.

18. Συνοδεύει τη… σάρα.

19. Τα αρχικά στρατιωτικής σχολής.

21. Έχει το ευρύχωρο διαμέρισμα.

23. Βασιλιάς της ήταν ο Αιήτης.

25. Λουτρόπολη του Βελγίου.

26. Και Τζια λέγεται.

28. Γάλλων "Ρ".

29. Δικά σου (αρχ.).
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Ο μουσικός Γιώργος Σταυ-
ράκης, γνωστός ως Πάκο, βα-
σικός μέλος του αγαπημένου 
συγκροτήματος «Χαίνηδες» 
έφυγε ξαφνικά και πρόωρα 
από τη ζωή.

Την θλιβερή είδηση του θα-
νάτου του δημοσιοποίησε το 
συγκρότημα από την Κρήτη με 
μια ανάρτησή του στην σελίδα 
τους στο Facebook.

Ο Σταυράκης, που ήταν 50 
ετών, βρέθηκε χωρίς τις αισθή-

σεις  στο σπίτι του στο Ηράκλειο 
από συγγενικό του πρόσωπο 
-σύμφωνα με πληροφορίες τη 
μητέρα του- το οποίο τον ανα-
ζητούσε για ώρες.

Το θλιβερό μήνυμα του Δη-
μήτρη Αποστολάκη

«Έφυγε σήμερα, εντελώς 
ξαφνικά και σε μικρή ηλικία, 
από τη ζωή ο φίλος, αδερφός 
και συνεργάτης Γιώργος Σταυ-
ράκης ή Πάκο, όπως τον έλε-
γαν οι φίλοι.Ο Γιώργος ήταν 

δεξιοτέχνης στην κιθάρα και 
στο ούτι και είχε πτυχίο χημι-
κού. Ήταν καθοριστικός πολι-
τισμικός παράγοντας στα μου-
σικά δρώμενα της Κρήτης και 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
λειτουργία και στην εξέλιξη του 
συγκροτήματος Χαΐνηδες, τό-
σο στις συναυλίες όσο και στην 
δισκογραφία. Καλό ταξίδι σύ-
ντροφε!» έγραψε ο Δημήτρης 
Αποστολάκης και τα υπόλοιπα 
μέλη του συγκροτήματος.

Νέα διάκριση 
για τον Τρικαλινό 

φωτογράφο Γιάννη 
Φλούλη

Στις φωτογραφίες της 
χρονιάς του Reuters μια 
από τις φωτογραφίες του 
Τρικαλινού φωτογράφου 
Γιάννη Φλούλη.

Η φωτογραφία του 
Γιάννη Φλούλη επιλέχθη-
κε ως μια από τις σημαντι-
κότερες της χρονιάς από 
το Reuters και μάλιστα σε 
δύο κατηγορίες.

Η φωτογραφία απεικο-
νίζει την καταστροφή που 
άφησε στο πέρασμά της 
η κακοκαιρία «Ελπίς» σε 
ιχθυοτροφείο του Δρεπά-
νου, τον Ιανουάριο.

Οι χαμηλές θερμοκρα-
σίες, που στο νερό έφτα-
σαν ως και 0°C, οδήγη-
σαν στο θάνατο χιλιάδες 
ψάρια, τσιπούρες και λευ-
κές τσιπούρες. Η ποσότη-
τα των νεκρών ψαριών 
έφτασε τους 50 τόνους.

Η είδηση καλύφθη-
κε για το Reuters από 
τους Τρικαλινούς φωτο-
γράφους Γιάννη και Θά-
νο Φλούλη. Φωτογραφία 
τους επιλέχθηκε στις κο-
ρυφαίες εκείνης της εβδο-
μάδας, βάσει της καθιε-
ρωμένης εβδομαδιαίας 

ανασκόπησης του πρα-
κτορείου Reuters.

Στην ετήσια πλέον ανα-
σκόπηση, η φωτογραφία 
του Γιάννη Φλούλη, σύμ-
φωνα με το larissanet, 
ξεχωρίζει στις κατηγορί-
ες Περιβάλλον και Aerial 
και βρίσκεται ανάμεσα 
στις κορυφαίες της χρο-
νιάς.

Είναι η δεύτερη χρο-
νιά που φωτογραφία του 
Γιάννη Φλούλη επιλέγε-
ται από το Reuters ως 
μία από τις καλύτερες της 
χρονιάς

Γιάννης Φλούλης: Φωτογραφία του στις 
κορυφαίες της χρονιάς για το Reuters

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομί-
λου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνερ-
γασία με το «Κέντρο Ημέρας για 
την Yποστήριξη Πασχόντων από 
Άνοια» - ΚΗ.ΥΠ.ΑΝ - Π.Γ.Ν.ΑΠ, 
παρουσιάζει την Τετάρτη 4 Ιανου-
αρίου (ώρα 18:00), την παράστα-
ση «Λεμονιά», στο Κ.Α.Π.Η. του 
ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου 
(Μ. Παπαναστασίου 5, Σουφλί).

Η «Λεμονιά», μια αξιαγάπητη 
γιαγιά, με μοναδική συντροφιά 
ένα ζυμάρι που έχει φτιάξει, δη-

μιουργεί το δικό της σύμπαν μέσα 
στο οποίο γελάει, θυμώνει, παίζει 
αλλά και ονειρεύεται.

Πρόκειται για μια παράσταση 
που παίζεται με μια κούκλα φυσι-
κού μεγέθους και συνδυάζει αρ-
μονικά το παραδοσιακό κουκλο-
θέατρο με την τέχνη της μιμικής.

info
Συντελεστές Σύλληψη και εμ-

ψύχωση κούκλας: Ευαγγελία Νι-
κηφόρου

Κατασκευή: Στάθης Μαρκό-

πουλος, Ευαγγελία Νικηφόρου, 
Ελένη Αλεξίου

Επεξεργασία ήχου: Χρήστος 
Αλεξόπουλος

Διάρκεια: 40 λεπτά
Η είσοδος είναι δωρεάν.
Απαραίτητη η κράτηση θέσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 
Μουσείο Μετάξης, στο τηλέφωνο 
25540 23700 (καθημερινά, εκτός 
Τρίτης, 10:00-17:00).

(Ε-evros.gr)

«Λεμονιά»: Η βραβευμένη παράσταση 
θεάτρου κούκλας έρχεται στο Σουφλί

Ξαφνικά έγιναν φτωχότεροι οι «Χαΐνηδες» 

Πολιτισμός

Την 
Τετάρτη 4 
Ιανουαρίου 

«Δεν έχω δώσει ακριβή απάντηση ούτε στον εαυτό μου για το πως βρέθηκα στο θέατρο.  Αναγκάστηκα να βγω από 
την comfort zone και να εκτεθώ σε έναν κόσμο εντελώς άγνωστο σε μένα, χωρίς δίχτυ προστασίας. 

Προσωπικά, μου έκανε πολύ καλό αυτή η στροφή στο βάθος. .» 
Ζέφη Δημαδάμα, αντιπρόεδρος γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, μέλος της ΚΕ 

του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με 
το Δημοτικό Ωδείο μετά την επιτυ-
χημένη επετειακή συναυλία 
με θέμα τη «Συμπλή-
ρωση 100 χρόνων 
από την προσάρ-
τηση της Αλεξαν-
δρούπολης στον 
εθνικό κορμό», 
πραγματοποιεί το 
Σάββατο 7 Ιανου-
αρίου 2023 και ώρα 
21.οο,  μεγάλη Πρω-
τοχρονιάτικη Εορταστική 
Συναυλία ξανά στον Διεθνή Κρα-
τικό Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Η  ορχήστρα του Δημοτικού Ωδεί-
ου Αλεξανδρούπολης και η Χορω-

δία που αποτελούνται από 
Καθηγητές και προ-

χωρημένους μα-
θητές συμπράτ-
τοντας με 14 
καλεσμένους 
επαγγελματίες 
μουσικούς θα 

δημιουργήσουν 
ένα συμφωνικό 

σύνολο  που θα "τα-
ξιδέψει" τους παριστάμε-

νους στην αίθουσα αφίξεων του 
Αερολιμένα "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", σε μια 
μοναδική μουσική διαδρομή παρό-

μοια με αυτές που συνηθίζονται σε 
μεγάλες Ευρωπαϊκές σκηνές.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προ-
σεγγίζει τον Διεθνή Κρατικό Αερολι-
μένα "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ως εναλλακτι-
κό χώρο πολιτισμού και επικοινωνίας 
μέσω της τέχνης, ο οποίος μπορεί να 
φιλοξενήσει πολιτιστικές δράσεις με-
γάλου βεληνεκούς και να συμβάλει 
στην προαγωγή και προβολή του 
υψηλού μουσικού επιπέδου που χα-
ρακτηρίζει την Αλεξανδρούπολη..

Η είσοδος είναι δωρεάν με 
εγγραφή στο https://forms.
gle/8iZAGeHFu4oJ85F98.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Πρωτοχρονιάτικη Εορταστική Συναυλία 
στο αεροδρόμιο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Το Σάββατο 
7 Ιανουαρίου από 

σύμπραξη μουσικών 
και χορωδιών 

Γιώργος 
Σταυράκης: Ο 

μουσικός που έφυγε 
ξαφνικά στα 50 

του χρόνια
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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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Τι θα συμβεί αν φάτε 
κάτι που έχει πιάσει 
μούχλα

Πολλές φορές λυπόμαστε να πε-
τάξουμε ένα μεγάλο κομμάτι τυρί ή 
το ψωμί του τοστ όταν έχει πιάσει σε 
κάποιο σημείο λίγη μούχλα.

Είναι ασφαλές να απομακρύνου-
με το εμφανώς αλλοιωμένο μέρος 
και να καταναλώσουμε το υπόλοι-
πο προϊόν; Δείτε τι λένε οι ειδικοί.

Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις 
που μπορούμε να καταναλώσουμε 
με ασφάλεια ένα τρόφιμο που έχει 
αλλοιωθεί λόγω μούχλας. Σύμφωνα 
με την Κριστίν Κιρκπάτρικ, διαιτολό-
γο από την Κλινική του Κλίβελαντ, 
όταν υπάρχει στην επιφάνεια ενός 
τροφίμου μούχλα, κατά πάσα πιθα-
νότητα η αλλοίωση έχει προχωρήσει 
βαθιά, ακόμη και σε μέρη του τροφί-

μου που μοιάζουν να είναι εντάξει.
Η ειδικός επισημαίνει ότι οι κίνδυ-

νοι για την υγεία από τέτοιου είδους 
έκθεση είναι αρκετοί. Η μούχλα πα-
ράγει ουσίες που ονομάζονται μυκο-
τοξίνες, οι οποίες μπορεί να προκα-
λέσουν αναπνευστικά προβλήματα, 
γαστρεντερικές επιπλοκές, αποδυ-
νάμωση του ανοσοποιητικού ή αλ-
λεργική αντίδραση. Μία από αυτές 
τις μυκοτοξίνες, η αφλατοξίνη, μπο-
ρεί να έχει ακόμη και καρκινογόνο 
δράση.

Πρέπει να εντοπίζουμε τη μούχλα 
μόνο από την όψη των τροφίμων, 
προειδοποιεί η Κιρκπάτρικ, και πο-
τέ μυρίζοντας τα τρόφιμα, καθώς με 
την εισπνοή μπορεί να εισχωρήσουν 
στον οργανισμό σπόρια μούχλας.

Αν δεν είστε σίγουροι ότι πράγμα-
τι έχει πιάσει μούχλα ένα τρόφιμο, 
δράστε βάσει κοινής λογικής. Εάν το 
τρόφιμο δεν έχει τη συνήθη όψη και 
κυρίως αν μοιάζει σαν να είναι βρεγ-
μένο, καλό θα είναι να το πετάξετε.
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Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Μπράιγ

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 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
14:00-22:00 Αθανασιάδου 14ης Μαΐου 53 
✆2551026478
18:00-08:00 Γούση Μ.Ε. - Γρηγορίου Σ. 
Εθν. Αντιστάσεως 146 (πλησίον S/M Mασού-
τη & ΑΒ) ✆2551400229

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 ✆2553022322

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γκαϊδατζής Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 
44 ✆2552022610

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

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ για σήμερα Τετάρτη 
με το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Δία 
έχεις την ευκαιρία για… κοινωνικοποίη-
ση, νέες γνωριμίες, δημοφιλία, ταξίδι, 
ανανέωση, διασκέδαση, νέες προτάσεις, 
νέες δραστηριότητες, νέα σχέδια και για 
αφυπνιστείς! 
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε για σήμερα Τετάρ-
τη με το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον 
Δία έχεις την ευκαιρία για… Οικονομικές 
και επαγγελματικές κατακτήσεις, για να 
προβάλεις την δουλειά σου, για να προ-
οδεύσει η εργασία σου, για να δεχθείς 
στήριξη και να τακτοποιήσεις γραφειο-
κρατικές υποθέσεις, για να δεις το πορ-
τοφόλι να γεμίζει!       

ΔΙΔΥΜΟΣ
Η Σελήνη που βρίσκεται σήμερα στο δικό 
σου Ζώδιο Δίδυμε, θα σε κάνει σίγουρα 
τον πρωταγωνιστή της ημέρας! Η διέ-
λευση ωστόσο αυτή, ίσως σε ωθήσει να 
φερθείς κάπως εγωιστικά και νευρικά σε 
επαφές, σχέσεις και επικοινωνίες! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα Τετάρτη με την 
Αφροδίτη να σχηματίζει εξάγωνο με τον 
Δία έχεις την ευκαιρία να τονώσεις το ει-
σόδημά σου, να ανέβει η εργασία σου, 
να βελτιώσεις τις επαγγελματικές συν-
θήκες, να ξεπεράσεις ψυχολογικές ανη-
συχίες που σε βάραιναν, για να νιώσεις 
και πάλι δυνατός!  

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, για σήμερα Τετάρτη με 
την Αφροδίτη να σχηματίζει εξάγωνο με 
τον Δία έχεις την ευκαιρία … να ερωτευ-
τείς! Θα διασκεδάσεις, θα απολαύσεις, θα 
ερωτοτροπήσεις, θα γεμίσεις μπαταρίες!    

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, για σήμερα Τετάρτη με 
την Σελήνη από το ζώδιο των Διδύμων 
επικεντρώνεσαι σήμερα, στην βελτίωση 
της κοινωνικής σου εικόνας, στην πρόο-
δο σου αλλά και γενικά στην προσωπική 
σου εξέλιξη και ανέλιξη!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, για σήμερα Τετάρτη με 
το ευεργετικό εξάγωνο της Αφροδίτης 
με τον Δία έχεις την ευκαιρία για… έρω-
τα, πολύ έρωτα ….το φλερτ, οι ερωτικές 
συναντήσεις, τα μηνύματα, αλλά κα οι 
γνωριμίες της περιόδου, έχουν να σου 
προσφέρουν ένα σημαντικό δώρο!    

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Για σήμερα Τετάρτη φίλε Σκορπιέ, το 
τυχερό εξάγωνο της Αφροδίτης με τον 
Δία σου δίνει την ευκαιρία για… οικογε-
νειακή και οικονομική ικανοποίηση! Οι 
σχέσεις με την οικογένεια συσφίγγουν, 
έρχεται κάποιο οικονομικό κέρδος στο 
σπίτι, αποκτάς κάτι σημαντικό, κάνεις μία 
επένδυση / αγορά! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα αγαπητέ Τοξότη, όπου η Αφρο-
δίτη είναι σε εξάγωνο με τον Δία έχεις 
την ευκαιρία για … ενδιαφέρουσες γνω-
ριμίες, όμορφες μετακινήσεις /ταξιδάκια, 
φλερτ, μία ενδιαφέρουσα πρόταση, μία 
οικονομική συμφωνία!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, η σημερινή ημέρα εί-
ναι αδιαμφισβήτητα εποικοδομητική 
και ωφέλιμη για τα συμφέροντα σου 
και τους στόχους σου! Το εξάγωνο της 
Αφροδίτης με τον Δία προσφέρει μία 
«γερή» ανακούφιση στα οικονομικά σου 
μέσω ευκαιρίας που θα σου δοθεί τώρα!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα είναι η μέρα 
σου αφού η Αφροδίτη από το ζώδιο σου 
σχηματίζει εξάγωνο με τον Δία! Θα ανέ-
βει η αυτοπεποίθησή σου, θα κάνεις μία 
όμορφη αλλαγή στην εμφάνισή σου, θα 
ζήσεις μία νέα περιπέτεια, θα ανανεώσεις 
τα αισθηματικά σου!  

ΙΧΘΥΕΣ
Ψαράκι μου, για σήμερα Τετάρτη το εξά-
γωνο της Αφροδίτης με τον Δία σου δίνει 
την ευκαιρία να κάνεις σημαντικά βήματα 
την καριέρα σου, για να βρεις δουλειά, να 
έχεις μία προαγωγή, για να ακουστεί πε-
ρισσότερο το όνομά σου, για να δεχθείς 
υποστήριξη και να κερδίσεις συμμάχους!

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€
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Γεμάτη αθλητικά γεγονότα 
θα είναι η νέα χρονιά, κυρίως 
μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη. 
Όλη η Ελλάδα θα έχει στραμ-
μένο το βλέμμα της στην εθνι-
κή ομάδα του μπάσκετ για το 
Παγκόσμιο Κύπελλο στα τέλη 
Αυγούστου, ενώ και στον στίβο 
Έλληνες αθλητές και αθλήτριες 
θέτουν γερή υποψηφιότητα για 
να κατακτήσουν μια θέση στον 
βάθρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα στην Κωνσταντινούπολη 
και στο Παγκόσμιο στη Βουδα-
πέστη.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε όσα 
μας επιφυλάσσει το αθλητικό 
καλεντάρι του 2023.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χά-

ντμπολ, 11-29 Ιανουαρίου

Στην Πολωνία και στη Σου-
ηδία θα διεξαχθεί το 28ο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Χάντμπολ 
από τις 11 μέχρι τις 29 Ιανουα-
ρίου. 32 εθνικές ομάδες θα τα-
ξιδέψουν στις δύο χώρες για 
την διεκδίκηση του τίτλου, που 
κρατάει η Δανία σε δύο σερί 
χρονιές.

Αυστραλιανό Όπεν, 16-29 

Ιανουαρίου

Το πρώτο κατά σειρά Grand 
Slam της χρονιάς είναι το Αυ-
στραλιανό Όπεν, στις 16 με 29 
Ιανουαρίου. Τενίστες όλου του 
κόσμου θα κάνουν «παρέλαση» 
στα κορτ της Μελβούρνης, με 
τον Στέφανο Τσιτσιπά και την 
Μαρία Σάκκαρη να δηλώνουν 
«παρών». Ο Ραφαέλ Ναδάλ θα 
υπερασπιστεί τον τίτλο του, ενώ 
η Άσλεϊ Μπάρτι που αποσύρθη-
κε από την ενεργό δράση τον 
Μάρτιο του 2022, δεν θα έχει 
την ίδια δυνατότητα. Μεγάλος 
απών από τη διοργάνωση θα 
είναι ο Ρότζερ Φέντερερ, που 
αποσύρθηκε τον Σεπτέμβριο.

NBA All-Star Game, 19 Φε-

βρουαρίου

Η φετινή εντυπωσιακή πα-
ράσταση του NBA θα φιλοξε-
νηθεί στο στάδιο των Γιούτα 
Τζαζ, «Vivint Arena». Στις 19 
Φεβρουαρίου κορυφαίοι μπα-
σκετμπολίστες του αμερικανι-
κού πρωταθλήματος πρόκειται 
να μας χαρίσουν ένα μοναδικό 
θέαμα, όπως ακριβώς συνηθί-
ζουν κάθε χρόνο. Οι αρχηγοί 
των δύο ομάδων δεν έχουν γί-
νει ακόμη γνωστοί και μένει να 
δούμε εάν θα είναι όπως πέρυ-
σι οι Κέβιν Ντουράντ και ο Λε-
Μπρόν Τζέιμς.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Κλειστού Στίβου, 2-5 Μαρ-

τίου

Στην Κωνσταντινούπολη θα 
λάβει χώρα το φετινό Ευρωπα-
ϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στί-
βου στις αρχές Μαΐου. Πάνω 
από 600 αθλητές και αθλήτρι-
ες θα ταξιδέψουν στην Τουρ-
κία. Στην διοργάνωση θα υπάρ-
χει έντονο ελληνικό… άρωμα 
με προσδοκίες για μετάλλια. Ο 
Μίλτος Τεντόγλου (μήκος), η 
Ραφαέλα Σπανουδάκη (60 μ.) 
και η Κατερίνα Στεφανίδη (επί 
κοντώ) έχουν πιάσει το όριο, 
ενώ εννέα ακόμη αθλητές θα 
βρίσκονται στην «μάχη» για 
τον βάθρο. Οι Αναΐς Καραγιάν-
νη, Ελισάβετ Πεσιρίδου (60μ. 
εμπόδια), Σπυριδούλα Καρύδη 
(τριπλούν) και Τατιάνα Γκούσιν 
(ύψος) για τις γυναίκες και οι 
Γιάννης Νυφαντόπουλος (60μ.), 
Εμμανουήλ Καραλής (επί κο-
ντώ), Δημήτρης Τσιάμης, Νίκος 
Ανδρικόπουλος και Ανδρέας 
Πανταζής (τριπλούν) για τους 
άνδρες έχουν προκριθεί μέσω 
της κατάταξης.

Euroleague Final Four, 19-

21 Μαΐου

Το Κάουνας θα φιλοξενήσει 
τις τέσσερις καλύτερες ομάδες 
της φετινής Euroleague. Στις 
19 με 21 Μαΐου, το «Zalgirio 
Arena» είναι το στάδιο που θα 
γίνει το «σπίτι» του Final Four 
και θα αναδείξει τον νέο πρω-
ταθλητή. Η Αναντολού Εφές πα-
νηγύρισε τον τίτλο την περα-
σμένη χρονιά επικρατώντας σε 
ένα συναρπαστικό παιχνίδι 58-
57 της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυ-
μπιακός τερμάτισε στην τέταρ-
τη θέση, μετά την ήττα 84–74 
των «ερυθρόλευκων» από την 
Μπαρτσελόνα.

Γαλλικό Όπεν, 28 Μαΐου-11 

Ιουνίου

Το τένις ταξιδεύει στην Γαλ-
λία και τα γήπεδα του Ρολάν 
Γκαρός θα φιλοξενήσουν το 
δεύτερο Grand Slam της χρο-
νιάς. Στις 28 Μαΐου με 11 Ιου-
νίου θα πραγματοποιηθεί η 
συνάντηση των αστέρων του 
παγκόσμιου τένις. Τον τίτλο των 
ανδρών κρατάει ο Ραφαέλ Να-
δάλ, οποίος για 14 φορά κα-
τέκτησε το Γαλλικό Όπεν, ενώ 
εκείνον των γυναικών η Ίγκα 
Σβίατεκ.

Τελικός Europa League, 31 

Μαΐου

Η δεύτερη σε σειρά δυναμι-
κότητας ευρωπαϊκή διασυλλο-
γική διοργάνωση ποδοσφαίρου 

ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐ-
ου. Ο τελικός θα διεξαχθεί στο 
«Πούσκας Αρένα» στη Βουδα-
πέστη. Σημερινή κάτοχος είναι η 
Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Τελικός Europa Conference 

League, 7 Ιουνίου

Στην Τσεχία θα διεξαχθεί ο 
τελικός του Europa Conference 
League. Αυτή είναι η μόλις δεύ-
τερη χρονιά για την νεοσύστατη 
ευρωπαϊκή διασυλλογική διορ-
γάνωση, η οποία έρχεται τρί-
τη σε σειρά σημαντικότητας. 
Η έδρα της Σλάβια Πράγας θα 
φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό 
στις 7 Ιουνίου. Μοναδική κά-
τοχος του τίτλου είναι η Ρόμα.

Τελικός Champions League, 

10 Ιουνίου

Στην Τουρκία και το «Ολυ-
μπιακό Στάδιο Ατατούρκ» θα 
λάβει χώρα ο φετινός μεγάλος 
τελικός του Champions League. 
Το ταξίδι στ’ αστέρια ολοκληρώ-
νεται στις 10 Ιουνίου και δύο 
κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης 
μας υπόσχονται μια συναρπα-
στική αναμέτρηση. Κάτοχος του 
τροπαίου είναι η επί 14 φορές 
πρωταθλήτρια, Ρεάλ Μαδρίτης.

Wimbledon, 3-16 Ιουλίου

Στις 3-16 Ιουλίου διεξάγε-
ται το τρίτο χρονολογικά Grand 
Slam, Wimbledon. Η Αγγλία θα 
φιλοξενήσει ένα από τα μεγα-
λύτερα τουρνουά τένις, με τον 
Νόβακ Τζόκοβιτς και την Έλε-
να Ριμπάκινα να υπερασπίζο-
νται τους τίτλους τους. Αξίζει να 
σημειωθεί πως αυτή θα είναι η 
πρώτη χρονιά μετά τον θάνατο 
της Βασίλισσας Ελισάβετ όπου 
θα διεξαχθεί το Wimbledon.

Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναι-

κών, 20 Ιουλίου-20 Αυγού-

στου

Για πρώτη φορά δυο χώρες 
θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο 
Κύπελλο γυναικών. Στα γήπεδα 
της Αυστραλίας και της Νέας 
Ζηλανδίας, 32 εθνικές ομάδες 
από όλο τον κόσμο θα διεκδική-
σουν το τρόπαιο. Η 9η διεξαγω-
γή του θεσμού βρίσκει τις Η.Π.Α 
να έχουν ήδη τέσσερις τίτλους 

και να είναι ένα εκ των φαβο-
ρί. Άξιο αναφοράς είναι ότι η 
Χρύσα Κουρομπύλια επιλέχθη-
κε από την επιτροπή διαιτησίας 
της UEFA για να είναι μια από 
τις βοηθούς.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

Στίβου, 19-27 Αυγούστου

Στη Βουδαπέστη θα λάβει 
χώρα η 19η διεξαγωγή του Πα-
γκοσμίου Πρωταθλήματος Στί-
βου. Ο Μίλτος Τεντόγλου (μή-
κος), η Κατερίνα Στεφανίδη (επί 
κοντώ), η Αντιγόνη Ντρισμπιώ-
τη (βάδην) και ο Χρήστος Φρα-
ντζεσκάκης (σφύρα) έχουν ήδη 
εξασφαλίσει την θέση τους στην 
διοργάνωση, καθώς έχουν πιά-
σει τα απαιτούμενα όρια.

Μουντομπάσκετ, 25 Αυγού-

στου-10 Σεπτεμβρίου

Σε τρεις χώρες θα διεξαχθεί 
το απερχόμενο Μουντομπάσκετ 
από τις 25 Αυγούστου έως τις 
10 Σεπτεμβρίου. Η Ινδονησία, 
η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες θα 
ενώσουν τις δυνάμεις τους για 
να φέρουν εις πέρας ένα από τα 
σημαντικότερα τουρνουά μπά-
σκετ. 32 ομάδες θα λάβουν μέ-
ρος, με την εθνική μας ομάδα να 
είναι παρούσα και να έχει βλέ-
ψεις για μια μακρά πορεία. Ο 
Δημήτρης Ιτούδης και οι εκλε-
κτοί του, μετά την κατάκτηση 
της πέμπτης θέσης στο Ευρω-
μπάσκετ, είναι αποφασισμένοι 
να πάρουν... εκδίκηση και να 
βρεθούν στην κορυφή της πα-
γκοσμίου μπάσκετ.

US Open, 28 Αυγούστου-10 

Σεπτεμβρίου

Τέταρτο και τελευταίο Grand 
Slam της χρονιάς είναι το Αμερι-
κανικό Όπεν. Από τις 28 Αυγού-
στου έως τις 10 Σεπτεμβρίου το 
τένις θα ταξιδέψει στην άλλη 
μεριά του Ατλαντικού. Στα σκλη-
ρά γήπεδα της Νέας Υόρκης, οι 
Κάρλος Αλκαράθ και Ίγκα Σβία-
τεκ πρόκειται να υπερασπιστούν 
τους τίτλους τους.

Ευρωπαϊκο Πρωτάθλημα 

Βόλεϊ, 28 Αυγούστου-16 Σε-

πτεμβρίου

Τέσσερις χώρες θα συνδι-

οργανώσουν το Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών. Η 
Ιταλία, το Ισραήλ, η Βόρεια Μα-
κεδονία και η Βουλγαρία θα φι-
λοξενήσουν 24 εθνικές ομάδες 
που θα παλέψουν για τη διεκ-
δίκηση του σημαντικού αυτού 
πρωταθλήματος. Η Ελλάδα πή-
ρε το εισιτήριο για την τελική 
φάση της διοργάνωσης μέσω 
των προκριματικών και δίνει το 
«παρών» για 3η συνεχόμενη 
χρονιά. Η ομάδα των Ντάντε 
Μπονιφάντε και Σάμουελ Πά-
πι βρίσκεται σε όμιλο με το Ισ-
ραήλ, την Γαλλία, την Τουρκία, 
την Ρουμανία και την Πορτογα-
λία και επιθυμεί να κάνει το κάτι 
παραπάνω.

Formula 1

Από το καλεντάρι δεν μπο-
ρούν να λείπουν οι συναντή-
σεις των κορυφαίων πιλότων 
σε πίστες όλου του κόσμου για 
την Formula 1. Το 2023 πρόκει-
ται να γίνουν 24 αγώνες, αριθ-
μός ρεκόρ για την ιστορία της. 
Το Grand Prix του Μπαχρέιν 

στις 5 Μαρτίου θα είναι αυτό 
που θα ανοίξει την αυλαία του 
πρωταθλήματος, ενώ εκείνο του 
Άμπου Ντάμπι στις 26 Νοεμβρί-
ου θα ολοκληρώσει την σεζόν. Ο 
Μαξ Φερστάπεν με την ομάδα 
της Red Bull θα υπερασπιστεί 
τον τίτλο του πρωταθλητή, ενώ 
ο Σαρλ Λεκλέρ θα κάνει τα πά-
ντα για να κατακτήσει την κορυ-
φή και να αφήσει πίσω του τις 
ατυχίες της περασμένης σεζόν. 
Σημαντικός απών για την 74η 
διεξαγωγή του πρωταθλήματος 
θα είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ 
που αποσύρθηκε, ύστερα από 
16 επιτυχημένες χρονιές στην 
Formula 1. Ο Ντάνιελ Ρικιάρ-
ντο έφυγε από την ομάδα της 
Μακλάρεν και την θέση του θα 
πάρει ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος 
θα κάνει ντεμπούτο στην πρώτη 
κατηγορία του πρωταθλήματος. 
Ακόμη, ο Νίκολας Λατίφι απο-
χώρησε από την Γουίλιαμς και ο 
Μικ Σουμάχερ από την Χάας. Η 
ερχόμενη σεζόν της Formula 1 
αναμένεται συναρπαστική με με-
γάλες μάχες και νέα πρόσωπα.

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Καλεντάρι 2023: Αυτά είναι τα μεγαλύτερα 
αθλητικά γεγονότα της νέας χρονιάς!

ΑΠΟ ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΧΡΙ 
ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μία χρονιά με μεγάλα αθλητικά 
γεγονότα και πλούσιες συγκινήσεις 
μας αποχαιρέτησε, αλλά μία εξίσου 
ενδιαφέρουσα σε αθλητικό επίπεδο 
χρονιά είναι προ των πυλών
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